
A Vigilia BESZÉLGETÉSE
BUDA BÉLÁVAL

- Mióta pszichológus?

- Nem vagyok pszichológus. Ol'VOS-
egyetemet végeztem, majd elmegyógyász
szakképesítést szeréztem. Pszichiáter va
gyok tehát. A pszichológusokat a böl
csészkaron képezik, esetleg gyógypeda
gógusokból lehet később pszichológus.
Ai egyetem elvégzése, 1963 óta, lassan
már tizenöt éve pszichiátriai szakterüle
ten dolgozom, vagyis pszichés bántal
makkal, magatartászavarokkal foglalko
zom. Sokféle pszichológiai problémát ta
nulmányoztam közben, ezekről közle
ményeket is publikáltam, a különböző

témák azonban mind összefüggnek a
szememben a lelki zavarokkal, a ma
gatartás problémáival. E zavarokat,
problémákat kommunikációs jelenségek
nek fogom fel. és főleg azt vizsgálom,
hogyan alakította ki ezeket a szemé'yí
séget létrehozó családi környezet, majd
az emberi kapcsolatok rendszere. A 8Z0
cíális hatásokon át próbálkozom a the
rápiával is.

- A gimnáziumban nyelvésznek ké
szült. Miért ment mégis orvosnak?

- Valóban, klasszika-filológus akar
tam lenni. De 1937-ben érettségíztern.
közvétlenül 1956 után. Apám szabő volt,
nem volt még műhelye sem, kis laká
sunkban dolgozott, de azért az én szár
mazásom ..egyéb"-nek mínösült, és en
nek hátrányát sokszor éreztem. Nem
bíztam abban, hogy bejutok a görög-la
tin szakra, Volt még egy nehézségem is.
Apám nagyon egyszerű ember, éppen
csak a háború előtt jött fel faluról,
rníndíg nehéz élete volt, kínlódott a sze
génységgel. Amikor megmondtam neki,
hogy klasszika-filológus szeretnék lenni,
hosszasan kérdezgette, mi az. Azután any
nyit szűrt le belőle, hogy az valami ta
nárféle. Hevesen tiltakozott, hogy tanár
legyek. Ahány tanárt látott életében, az
mínd szegényember 'volt, Ö nem ilyen
sorsot szánt nekem. A Rókus-kórház
mellett laktunk, műtősök 60> más kór
házi alkalmazottak ruháit [avította
apám. Csodálkozva -irigykedve figyelte,
hogy még az ötvenes évek elején is
milyen gondtalanul, jól éltek ott az or
vosok. Ragaszkodott hozzá, hogy én is
orvos legyek. Szinte könyörgött, hogy
ne rontsam el az életem. Gondoltam,

úgysincs esélyem arra, hogy egyetemre
kerüfjek, miért ne engedelmeskedjek
apámnak. ,Jelentkeztem az orvosi egye
temre, nem is vettem nagyon komolyan a
felvételi vizsgát, és őszintén meglepett,
amikor megkaptam az értesítést, hogy
rögtön felvettek. Előszor kételyeim vol
tak, ne hagyjam-e ott az egészet, talán
egy fél évig rosszul is éreztem magam
az anatómia és az élettan világában,
de aztán feltámadt érdeklődésem a me
dicina iránt, láttam, mílyen szerteágaző,
sok izgalmas kérdést magában foglaló
tudomány. Két-három évig mé~ rend
szeresen foglalkoztam a nvelvekkel, de
az orvostudomány elh6dított, lelkesen
tanultam. és elég 'jó tanuló is lettem.

"ÚT A PSZICIIOTHERAplt\.1I0Z

- Mi vezette a pszichológiához?

_ Nyelvi' és ókortudománví stúdíu
mok vittek közel ehhez a témához. Szok
ratész és Cicero filozófiai írásai keltet
ték fel először pszichológiai érdeklődé
semet. Cicero olyan munkáíban, mint a
Tu.sculanae disputationes (Tuscl1lánumi
viták), a De amtcitia {A barátságrol), a
De finibu8 bonorum et maloruin (A
legfőbb jóról és rosszról) vagy a De na
tura deOTU'Tfl (Az istenek természetéról)
pszichológiai-antropológiai kérdésfeltevé
sek vannak, amelyekre - ugy véltem 
a mai tudományokban kell keresnem a
választ. Nyelvi készségem révén - idő
közben a négy világnyelven kívül ta
nultam spanyolul, portugáiul és olaszul
is - az idegen nyelvű irodalom olva
sása kultúrtörténeti és egyéb szálakon
elvezetett a pszíchológ'éhoz. Valahol
olvastam a pszichoanalízisről. Aztán ke
zembe került Freudnak 1958-ban ma
gyarul megjelent műve, A mindennapi
élet pszichopatol6gtája. Elolvastam, de
nem győzött meg, mert önkényesnek
éreztem. Atböngésztem a Freudról szóló
marxista bírálalokat is, ezeket részben
nem tudtam elfogadni, részben nem ér
tettem Freud műveinek ismerete nélkül.
A Szabó Ervin Könyvtárban rátalállam
összegyűjtött munkáinak német kiadá
sára. Végigolvastam. K.íváncsi voltam,
hogyan fejlődött Freud gondolatrend
szere egész életművén át a neurológrá-
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tól a szellemtudományig. Azt .tapasztal
tam, hogy könyvei illeszkednek egymás
hoz, szamos írása viszont nem világos
műveinek kontextusa nélkül. Kezdtem
rendszeresen pszichológiával, illetve
pszichotherápiával foglalkozni. Végzésig
már el tudtam· dönteni, rni legyek. A
pszichoszomatikus zavarokat szeréttem
volna. tanulmányozni. Úgy látszott, szó
sem lehet arról, hogy Festen kapjak
állást. 196:3-oan azonban váratlanul
megszúnt az elosztási rendszer; az 500
as évfolvarnból a tanulmányi rangsor
szerini benne voltam az első 30-ban, és
így Pesten maradhattam.

- Hol helyezkedett el? Miképp ala
kult a további sorsa?

- A József Attila Kórházban (ma:
Fővárosi Pszichotherápiás . Módszertani
Központ). Itt alkalmam nyílt arra, hogy
a pszichotherápia terén tapasztalatokat
szerezhessek. A pszichoanalízis válto
zatlanul foglalkoztatott, de mindinkább
Iii pszichotherápiának számos olyan irány
zata érdekelt, amely az embert mint
szociális lényt szemlélí, és amely társa
dalmi összefüggéseket is tekintetbe vesz.
Publikálni kezdtem; clkkeim jelentek
meg a Valóságban, a Magyar Pszicholó
giai Szernlében, maid az Orvosi Hetilap
ban és más szaklapokban. Az Orvosi Heti
lapban ma szerkesztőségi munkatársként
dolgozem. A hetvenes évek elején egyre
kevésbé éreztem j61 magam a munka
helyemen. úgy találtam. igazságtalan
dolgok történnek körülöttem és velern.
Gyors elhatározással 1973-ban kiléptem.
Hónapokig nem volt állásom. hiába ke
restem helyet magamnak. Barátok. ön
zetlen támogatók segitségével kaphattam
végül itt állást, az Országos Ideg- és El
megyógyászati Intézet Szervezési és
Módszertani Osztályán, sajnos, távol a
betegágytól.

- Talán a munkáját kifogásolták,
vagy a szemléletét tartották ártalmas
nak?

- Amit én képviselek. az a pszicho
therápia. Eltér a nálunk általában ho
nos, hagyományos pszichiátriai gyakor
Iattől, amely mereven a biológiai szem
lélethez ragaszkodik. Szerintem a sze
mélyíség társas hatásokra alakul ki. Jel
legét, arculatát a szociális tét, a család,
R neveltetés, az emberi kapcsolatok
formálják. A pszichiátria uralkodó fel
fogása viszont az, hogy a lelki bajok a
központi idegrendszer biokémiai szintű,

részben örökletesen meghatározott za
varai. Nincs vagy csak minimális sze
repük van a társas hatásoknak.
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- Fogalmazhatunk úgy is, hogy cz a
fajta gyakorlat az orvos kisfokú szemé
lyes beavatkozása és érdekeltsége mel
lett inkább csak tüneteket "kezel"
gyógyszerrel, műszerrel, elsősorban köz
vetett módon igyekszik javulást elérni.

- Pszichotherápiás szemléletem miatt
másfajta pszichiáter lettem. mint a töb
bi. és ez óhatatlanul ellentétek forrása.
Fiatal embernek, hatalom és befolyás
nélkül, nem szabad "másnak" lennie,
mínt a többiek. Természetesen nem sze
réttek (azt hiszem, ezt nyugodtan mond
hatom jelen időben is), állandóan kriti
záltak. Változatlanul úgy érzem azon
ban, hogy ragaszkodnom kell a saját
felfogásomhoz, miközben tisztelem má
sok nézeteit. Én úgy gondolom, hogy a
pszichiátriai gyógyszerek mellett szere
pet kell adni a korszerű szocío- és
pszichotherápiás módszereknek is. Nem-

. csak tüneteket kell kezelni, hanem
pszichológiai úton is hozzá kell segí
teni a szernélyíséget az önállóauláshoz,
a fejlődéshez. Foglalkozni kell az em
beri kapcsolatok zavaraival is. amelyek
a tüneteket létrehozzák. A világ szá
mos pontján már megvalósult az ilyen
fajta kezelés, például a Német Demok
ratikus Köztársaságban is egy' sor klini
kán. kórházi osztályon. Csoporttherá
píákkal, az egész kórházi miliő therá
piás közösségével gyógyítanak. E méd
szerekkel, korlátozott körűlmények kö
Zött, én is dolgozom, de mínt különféle
szervezetek alacsony rangú tagja, széles
körben nem tudom felhasználni őket.

Azt hiszem, a legjobban nem is a pszi
chotherápiás törekvéseim nem tetszenek,
hanem a pszichiátriai betegségek szo
cíogenetíkus, biológiai oki tényezőktől

mentes eredetéről vallott felfogásom. A
psztchotherápiás próbálkozásokat, még
inkább a szociotherápiás gyakorlatot 
már csak pragmatikus okokból is - job
ban elfogadják.

- A pszichotht?Tápia, mir.t említette,
fIJként .a kommunikáci6n át pr6bdl vál
toztatni a személyiség élménvfeldolgo
zási és viselkedési sémliin.

- A kommunikációs folyamatban
többféle jelenség bontakozik ki. A be
teg személyíség mélyebben megismeri
önmagát, korrektív visszajelentéseket
kap, érzelmi feszültségek vezetődnek le
benne, beálIítódásai médosulnak és a
therapeutával való viszonyában közvet
lenül is szembetalálkozhat emberi kap
csolatainak zavaraival. A szociotherá
piás módszerekben ezek az emberi kap-



csolatok kerülnek reflektorfénybe, a
beteg több csoport tagja, ezen belül al
kalma van saját maga megfigyelésére.
a viselkedéséből eredő interperszonális.
következmények lemérésére. de igen sok
reflexió, jelzés is éri a többiek részéről,

A therápiás közcsségben a formális,
szervezeti viszonyok is pszichológiai
tartalmat nyernek, és a közösségen be
lül az alkalmazkodást is meg lehet ta
nulni, s a személyiség feHódése, rende
ződése is végbemehet. Persze, minden
pszichológiai beavatkozás bonyolult el·
méletekre és tanasztalatt anyagra énül,
nehéz tehát minderről érthető képet adni.

- Nem gondolja, ho911 ennek az el
járásnak hazai beoezetése. általánossá
tétele most komoly anyagi megterhelést
jelentene az ors7.áqna7.? Megkívánná
egészségügyi rendszerilnk e terilletének
feWlvizsgálatát és átalakítását, s olyan'
team-ek létrehozását igényeIné, ame
lyekne'~ jelenleg nincs meg sem a tár
gyi, sem a személyi feltétele.

_ Azt hiszem, nem ilyen nagy ne
hézségek jelentenek akadályt. Nem kel
lene /rVőkeresen átalakítani mindent, és
a költségek sem olyan magasak. A
szemléletnek kellene megváltoznia. na
gyobb teret kellene kapnia a' korszeru
orvosi pszichológiának és szocíolőgiának

az orvosképzésben és az orvostovább
képzésben, magyar nyelven hozzáférhe
tővé kellene tenni aszakirodalom fon
tosabb részét és fokozatosan, lépésen
ként kellene átszervezni az elmeegész
ségügyi ellátást. Az alapvető struktura
nem rossz. csak arányaiban kellene fej
Iesztení. példáulrendelők sokkal bővebb

hálózatára volna szükség, kellenének
szakellátási ágak, így a szexuálís zava
rok, az öngyilkosság-veszélyes betegek,
a kóros családok stb. kezelésére. kelle
nének szoclotherápiás intézmények stb.
Lényegében több munkaerő kellene, nem
is mind orvosi és pszlchológusí, hanem
szociálís gondozóí, illetve betegfoglalköz
tatöí vonalon, ez pedig nem olyan nagy
költség ma, amikor egyes orvosi ké
szülékeknek csillagászati ára van és a
gy6gyszerek ára is néha i3esztően magas
(ha ezt nem ls érezzük, mert az állami
szubvenció leveszi a betegről annak ter
heit). Persze, hangsúlyozorn, hogy ez az
én véleményem, lehet, hogy az objektív
nehézségeket lebecsülöm és túlzottan
nagy szerepet tulajdonítok a szubjektív
oldalnak, a szemlélet és a szakmai be
állítottság, ez esetben a biológiai elkö
telezettség oldalának.

- Milyen pszichológiai szemlélet, il
letve pszichiátriai iskola hatása érvé
nyesül a mai magyar pszichotherápiá
ban?

- Mível a pszichotherápíának ma
hiányoznak a szervezetí alapjai, külön
irányzatai, iskolát sem lehetnek. és nem
is egyetlen szernlélet hatása alatt áll
nak azok, akik pszlchotherápiával fog
lalkoznak. A pszichoanalízis szemléleti
befolyása erős, helyesen, mert ezt a
szemléletet nem lehet nélkülözni. Leg
többen azonban eklektikus szemléletűek,

nyitottak az újra. Csak hát, a pszicho
therápiás munka feltételei rosszak.

TUDOl\IÁNYOS, FELVILAGOSfTŰ SZÓ

- 1974-ben, szinte egyszerre, több
könyve is napvilágot látott. Hogyan
alakult irodalmi pályája?

_ Említettem, hogy korán kezdtem
publikálni, kicsit rá is kényszerültem
erre. De a rendszeres közlés sem volt
egyszerű. Olyan témákat kellett keres
nem. amelyek közérdeklődésre számít
hattak. Nem én választom a témát.
a közgondolkodás szabja meg nekem,
hogy rnlről írjak, és legfőképpen a kia
dói megbízás. 1968-ig több könyvmé
retű kéziratot írtam, szociálpszichológiá
ról, orvosi szociológiáról stb., de ezek
nem találtak kiadóra. Első könyvem,
A pszichoa.nalízis és modern irányzatai
(1971) círmí válogatás két évet váratott
magára, míg elhagyta a nyomdát. Nem
könnyen született meg a pszichoanalízis
kényes témája míatt, A többi könyvem
mel, később, már nem volt nshézségem.
A szexualitás modern elmélete (1972,
második kiadás 74) könnyen, hamar
megjelent, majd írtam egy könyvrész
letet a párválasztás pszíchológiáiáról
(1974, Szilázyí Vilmossal közös kötet
ben) és a fiatal felnőttkor lélektanáról
és szocíológíájáról (A. felnőttkor kilszö
bénl, ez ugyancsak 74-ben jelent meg,
Havas Ottónéval közös kiadványban.
Ezeket az írásokat az előző években fe
jeztem be, különféle technikai okok
miatt 74-es keltezésűek. amikor még
három könyvem IS napvilágot látott:
A közvetlen emberi kommunikáció sza
bályszerűségei, a Iíommunikációelméleti
szöveggyűjtemény (ez ELTE jegyzet) és
A deviáns viselkedés szociológiája (An
dorka Rudolffal és Cseh-Szombathy
Lászlóval közösen). De több tucat nagy
tanulmányom is megjelent az évek so
rán, egy csomó német folyóíratokban,
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vagy angolul. A külföldi publikációk ál
talában nemzetközi kongresszusokon fel
olvasott előadások voltak.

- Jól vagy rosszul fogadta a közön
ség "A szexualitás modern elmélete"
dmú könyvét? Ss a szűkebb szakma?

- A közönség nagy tetszéssel. Három
kiadást ért meg, kisebb-nagyobb javí
tásokkal. A szakmán belül tulajdon
képpen észrevétlen maradt. 'Talán 01
vasták, de a szakma hívatalosan nem
reagál semmire. Nyílt vita alig van,
hiszen még szakiap síncs hOZ7.á. Persze,
ez a könyv nem szakkönyvnek készült
és nem a pszichiátria i~ényeit szol
gálja, legfeljebb csak' áttételesen. Igye
keztem ugyan tudományos' teóriát adni
benne, de ezt a könyv formája és cél
ba vett - olvasóközönsége nem sejtette.
Valójában nem akartam anyira ráállní
a szexualitás témájára, mint azután 
e könyv hatására - történt., A kereslet
nőtt, voltak olyan időszakok - állás
talanaágom korszaka is ilyen volt -,
amikor még a publikációk jevedelmére
is gondolnom kellett (egyébként ez nem
szempont abban, hogy mit írok), ezért
azután újabban sokat írtam és írok a
szexualitásról, partnerkapcsolatokról.
Ahogy ez lenni szokott, kénytelen 'Vol
tam több energiát szentelni a szexualí
tás és a szexuálpathológla irodalmá
nak, mínd több szexuális zavarral fog
lalköztam a praxisomban is (mert jöttek
az ilyen betegek), így ma - úgy .érzem
- tényleg specialista lettem a szexoló
giában, szexuálpathológíában és szexuál
therápíában. Végső ,soron hálás vagyok
tehát' ennek a könyvnek, habár ma
legszívesebben újraírnam az egészet.
Némi javítást eszközöltem a német ki
adásban (Psychologie der Sexualítát,
1977), a szlovák nyelvű azonban egy
szerű fordítás lesz a harmadik magyar
kiadás alapján.

- Sokan látták munkáiban a freudiz
mus felmelegitését, eg'yfajta rehabilitá
cióját, küZönösen az újfteudista amerikai'
iskolák népszerűsitését. Némelyik iskola
azt is megkísérelte,hogy összeegyeztes
se Engels nézeteit Frev.déival, a dialek
tikus materializmust és a puichoanaU
zist kibékítse egymással. Többek közt
arra hivatkozva, 'hogy Engels igazolni
akarta: a család "egy nemi bázis a
történelem számára". Az a megállapí
tás pedig, hogy "az dllam hatalma a
lelkek felett a burzsoá hagyományok
elterjedtségétól és tudati tükrözódésetól
függ", szerintük freudi nyell.>en azt je
lenti, hogy az állam a nép által csodált,
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mintegy atyai tekiniélyéböl, a supereg6
ból teremti meg pszichológiai erejét.

.,.... Freud munkássága sokarcú. Tudo
mányos része a therápiás gyakorlat em
pírtájának feldolgozásán alapul. MáSIk
része a tudós elméleti síkon általáno
sított megísmeréseíből áll, ha úgy tet
szik, ideológia.· Ideológiájának kritíká
jára jogosult a filozófia. Én az empíriá
val foglalkozem. Sokszor megírtam, h06y
Freud esetében nem lehet ideológiai
fenntartások miatt elvetni az egész élet
művet, A tudományos magot meg kell
óvni a félreértésektől és félreértelmezé
sektől. Nem akartam sem rehabilitálni,
sem becsempészni Freudot a magyar
pszíchíátríába, Egész munkásságom már
elszakadt a pszlcboanal ízietől. Az ame
rikai újfreudisták továbbvitték Freud
ból a tudományos tartalmat és a pszi
choanalízist - az arra alkalmas társadal
mi talajon - voltaképp kíter íedt in
tézménnyé fejlesztették. Ezekből az
iskolákból tehát sok gondolatot nagyra
értékelek. Vannak természetesen krtti
kus szempontjaim is. De szerétném
hangsúlyozni: a tudományos tartalom
ldeolcgízálása, hovatovább sémás meg
közelítése rossz következményekkel jár
hat, a tudományos gondolatot akaszt
hatja meg.

- Van-e véleménye a parapszicholó
giáról mht t~dományról és azokról a
jelenségekről, amiknek vizsgálatával és
összegezésével a parapszichológia fog
lalkozik?

- Nem hiszek benne. nem tartom
tudománynak, kritikus az álláspontom.
Elég mélyreható stúdiumok alapján al
kottam erről véleményt. Csak egy írá
som foglalkozik e kérdéssel: Gustav
Jahoda A babona lélektana című

könyvéhez írott előszavam.

EMBERI BAJOK, GONDOK

- Miben látja az öngyilkosság okait
Magyarországon?

-.. Hogyavilágstatisztika élén állunk,
ez viszonylagos. Nálunk a legpontosabb
az öngyílkosságok bejelentése, jóval
pontosabb, mint mondjuk Amerikában
vagy Svédországban. Nagy szakiroda
lom foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy
az iparilag Iegfejlettebb, úgynevezett
jóléti államokban társadalmi tényezők

hatnak abejelentések ellen, például a
biztosítás, az anyagi segély vagy az
örökösödés. Az öngyilkosság bejelentése
az érdekelteket - családtagok, örökösök



stb. - esetleg súlyosan károsítaná anya
gilag. Magyarországon üyesmí nem za
varja a statisztikát. Vannak olyan ada
tok, amelyek szarint hiába szerepelünk
az Egészségügyi Világszervezet öngyil
kossági statisztikájában az első helyen,
bizonyos, hogy számos országban -,sok
kal több az öngyilkosság. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy az öngyilkosság
hazánkban nem komoly probléma: 100
évre visszamenőleg magas az átlag.
Ugyanez a megosztás tapasztalható azon
ban mindenütt a világon, ahol nagyobb
számban magyarok élnek. Ilyen magas
a statisztika a Vajdaságban, Erdélyben,
Ausztriában és az amerikai magyar
településeken is. Sokan hajlamosak ar
ra, hogy valami nemzeti "jellemhibát"
feltételezzenek, a nemzeti karakter 
gátlásos neveltetésből. hagyományos
családi szokásokból stb. adódó - gyen
geségére gondoljanak. Az öngyilkos em
berek csalódnak önmagukban, önma
guk elől menekülnek, kilátástalannak
látják helyzetüket, szűknek érzik
lehetőségeiket a cselekvésre. és nem is
éreznek erőt, kedvet magukban ahhoz.
Izgalmas és nyitott kérdés, hogy a ma
gvarok körében miért következik be ez
a lelkiállanot '- a reményvesztés és a
küzdelem feladásának állapota '- olyan
gyakran.

- Bpfnluásol1áTe-e az önC/1.lm<:o<sáai
statisztikát biZOnyos tár.~adalmi feszültsé
geTe, mrl1'ális problémáT.. ?

- Csak közvetve. áttételesen. Az ön
gyilkosság annyira az egyén világában
játszódik le, hogy kevés köze van tár
sadalmi kérdésekhez. Az igazság az,
hogy az emberek nem tanulták meg ön
állóan megoldani saját problémáikat,
magatartászavarokkal küszködnek, vagy
gátlásaikkal elfojtják természetes igé
nyeiket. A mi magatartás- és szocíálís
kultúránk nagyon szegényes, Nem tu
dunk tartósan alkalmazkodni sem a .kö
zösséghez, sem egymáshoz, emberi vi
szonyaink tele vannak hibaforrással.

- Az öngyilkossági statisztikában a
fiatalok foglalják el az első helyet. Mind
gyakoribbak a [iatalkori öngyilkosságoT.
és erőszakos búncselekményeTz.

- A fiatalkori öngyilkosság növekvő-

ben van világszerte. de nem a fiatalok
teszik ki az öngyilkosok naavobb há
nyadát, hanem az üregek. A fiataloknak
is megvannak azonban a maguk létnrob
lérnáí, és ezek korunk gyors életrnód
beli és társadalmi változásai miatt csak
szaporodnak. Azt hiszem, a társadalmi

változás sohasem volt ilyen gyors, mint
ma. Ebből talán több teher, feszültség
háramlik az egyénre, míru régen. A
mai ember bonyolultabb, serülékenyebb.
A feszühségre többféle reakció követ
kezhet, ezek közül egyik az öngyilkos
ság, másik az erőszak.

- Hol a segítség? Mi hozhat mellol
dást?

- A megelőzés. A telefonszolgálat, a
lelki tanácsadás az egyik hasznos módja.
Fontos, hogya veszélyeztetett egyéne
ket emberi kontaktusokba vonjuk be.
Já példaként említhetem az angol sza
maritánusok segélyszolgálatát, akik kór
házat, rendelőket tartanak fenn, szük
ség esetén kiszállnak a betegekhez. Az
egyház kiadásaihoz való állami anyagi
hozzájárulás nálunk is lehetövé tenné,
hogy a minden helységben megtalálható
pap vagy papok a prevenciós munkát
magukra vállalják, foglalkozásuk révén
az emberek lelki ellátásában segítséget
nyújtsanak. Megvan a szoros kapcsola
tuk. különösen vidéken, a családokkal,
főleg az idősebbeken keresztül. Olyan
intim szférákban jöhetnek össze híveik
kel, mint például a gyónás, amely néha
pszichotheráníás hatású lehet. Adott te
hát a közvetlen segélynyújtás lehetősége.

Szakszerű betegkezelési tanfolyamokat
kel1ene szervezni számukra.

- Az öregek, a nyugdíjasok lelki gon
dozása is külön gondozó hálózatot ki
ván na meg. Az ő sajátosan életkorhoz
kötött problémáikat nem is ismerjük
eléggé, hiszen napjainkban válik áZta
lárlOssá a ma.gas életkor és a nyugdíjas
foglalkoztatottság.

- Ezt ma már széltében tudják és
elismerik, történnek is erőfeszítések en
nek érdekében. Az időskori Ielkí prob
lémákkal sok szakember és több szak
terület foglalkozik, eléggé feltártnak te
kinthető tehát. Gazdasági és szervezési
nehézségek vannak. ezekben az egyházak
segítsége hasznos lehet, de azt hiszem,
ezen a téren az egyházak míndtg is
sokat tettek.

- Vajon a fogamzásgátló tabletták
nem teremtenek-e olyan fokú szabadsá
got a parheri kapcsolatokban, amely"
már egyenesen II szexuális szabadossá
aot, a hedonista kalandozást kínálja?
Nem válhat-e a szexualitás - éppen
nagyobb szerepével, sőt esetenké'nt túl
hangsúlyozá.~á1'al - lassán pát/ékká a
teljes emberi önmegvalósítás helyett?

- A fogamzásgátló tablettákat száz
ezrek szedik Magyarországon. Több az
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- Vallja meg őszintén, hol tart ma
a pszichiátria? Eleget tudunk-e már az
ember lelki működéséről, hogy - ma
gunk közt szólva - tudomúnynak te
kintsük? Nem fehér folt-e a tudomá
nyok testén? S vajon a jövőben hozzá
scgiti-e majd az embert ahhoz, hogy
elviselhetőbb, harmonikusab·b legyen az
élete?

- A tudásból sohasem elég, de azért
a pszichiátria és a pszichotherápia isme
retanyaga bőven elég ahhoz, hogy tudo
mánynak tekinthessük. A tudományt
persze nem elsősorban az ismeretek

előnye, mint a hátránya. Ha csak azt
említern. hogy általa rnegszüntethető az
abortusz, aminek ernberellenessége, azt
hiszem, nem vitatható. Megszüntethető

a nők görcsös félelme a nem kívánt
terhességtől. á kölcsönös örörnszerzés
feJ.szabadultabbés nvitottabb lesz. A fé
lelem régen olyan gátlásokat épített ki
a partnerekben, hogy megzavarta har
moníkus házaséletüket. A fogamzásgátló
tabletták lehetővé teszik. hogya házassá
gok ne'szexuálís kényszerből, hanem
egészséges kapcsolat útján jöjjenek lét
re.

megfeleltek egymásnak. A válás problé
mája a magatartás problémája. Nem
tudnak vagy nem akarnak alkalmaz
kodni az emberek egymáshoz a házas
ságban, a tartós együttélés során alap
vető emberi normákat sértenek meg, nem
képesek szerétetet sugározni magukból,
megosztani egymással örömüket és bá
natukat.

A régi, polgárinak nevezhető vallásos
szemlelet egyenlőséglelet tett a szexuali
tás és az erkölcs közé. Nagyon szűkre

szabta a megengedett szexuális meg
nyilvánulások körét, ami ezen kívül

_ 1974-ben 99962-en kötöttek házas- esett, azt erkölcstelennek minősítette.
»< ságot Magyarországon, 24517-en t'ciltak Ezzel az emberek nagy része bűnre,

el. N~gy házasságkötésre egy válás ju- bűntudatra kényszerült." Káros lelki ha-
tott. Ez az adat az utóbbi két évben tásait régebben sokat tapasztalhatták az
sem módosult feltúnően. Nem ritka a orvosok. Szerenesére, ilyen káros hatá-
harmadik házasság sem. Az elrált fér- sokkal ma ritkábban találkozunk. De
fiak 59%-a, a nők 50%-a egy éven még ma is inkább a szexualitás gyer-
belül új frigyre lép. A válások leggyak- mekkori és ifjúkori megnyomorítasai a
rabban a 25-35 évesek között fordul- gyakoribbak, mint az ún. szabados
nak elő. A rövid ideig tartó egyedüllét, szexualítás. Sok látszólagos szabadosság
a •.függetlenség" gyors feladása· azt rnu- mögött is a szexuálís represszió követ-
tatja, hogy a fiatalok sem a házassá- kezrnényeí állnak. A szexuális zavarok,
got tekintik elavultnak, hanem a part- szexuálpatholégíaí állapotok nagy részé-
nerüket nem találják megfelelőnek. A nek a szülők nemiségellenes nevelése. a
tabletták rendszeresítésével nem segít- szülőkapcsolatokból származó szexuális

. d' • , traurnatízácíó az oka. E nevelést, e trau-
jük-e elő a válások szaporo asat, a gat- matizáló szülói viselkedés indítékait
lástalan szerelmi életet, pa!ttnercseré-
ket? pedig éppen a sztilőkbe neveit régi val-

láserkölcs adja. ennek jegyében akar-
_ Ez morálís kérdésfeltevés. Erkölcs nak jót gyermeküknek, ezért üldözik

és szexualitás nem azonos dolog. A bennük a szexuálls késztetéseket. a má-
szex nem független az erkölcstől. törté- sik nem iránti érdeklődest. Azután cso-
nelmí szükségszerűség kapcsolta össze dálkoznak, ha a gyerekből homoszexuá-
őket a polgári társadalom hajnalán. de lis vagy szexuálneurotikus lesz. Érde-
nem csak a morál a lényeges benne. kes módon ilyenkor mindig az öröklés
Az erkölcsí norma többnyire emberi vi- vagy a bíolégiaí betegség gondolata
szonyok tételes szabályozása, a szexu- merül rel; a közfelfogás ugyanolyan
alitás pedig egyének kölcsönös kapcsola- '>. bíologíszttkus, mínt amilyen a pszichíát-
tán alapul, melyet a partnerek érdekei, ría is.
illetve érdekeik egyeztetése szab meg.
Az emberek szexuális élete terén nagyon
6vnám a közfelfogást és a józan észt
az elhamarkodott ítélkezéstől. Hogy az
átlagpolgár a saját élete, megfigyelései
alapján alkosson erről véleményt, amely
- sajnos - nagyon hasonlít ahhoz a
képhez, amit a múlt század embere
megalkotott magának. Ez tudomány (l.
szexológia). A válás kérdése sem a szexu,
-alitás kérdése. A statisztikák szerínt a
válások zöm ének nem szexuálís összefér
hetetlenség az oka, hanem emberi ösz
szeiértietetlenséq. ~a már a házasulan
dók 80-85 százaléka a házasságkötés
előtt "próbaházasságban" él, és nemegy
szer megtörténrk. hogy a válás után, a
széfköltözés után is rendszeresen ta1.1U
koznak a partnerek, mert szexuálisan
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jellemzik, hanem a módszerek és a tu
dományos koncepciók. Szerintem ma
olyan korszakban élünk, amelyben
nyilvánvaló, hogy a kulturálís örök
ségből ránk hagyományozott életis
meret, emberismeret, ösztönös lélektan
nem elég. A világ túlságosan meg
változott ahhoz, hogya lassú vál
tozású évszázadok tapasztalatanyaga
most ls elegendő legyen. Most van je
lentősége annak, hogy tudományos vizs
gálat tárgyává tegyük azt. amit biztosan
tudni vélünk.' '

Az előzőkben beszéltünk morálról, em
beri problémákról, orvosi és vallásos
ember! seaítséaről, ~gyházi állásfoglalá
sokról, szerintem ezek mind olyan kér
dések, amelyekben a régi válaszok, az
axíómákból levezetett magyarázatok fe-

Iülvizsgálatra szorulnak. A tudományos
kétely, a tudományos módszer (amely
nem csupán empíria, hanem tudományos
gondolkodásmód, fogalomalkctás, követ
keztetési rend is) itt nagyon helyénvaló,
és - úgy gondolom -- a jövőben a
különböző "psz'cho-" és "szocio-" illetve
"szociál-"jelzős szóösszetételekkel kifeje
zett diszciplinák nagy segítséget nyújt
hatnak és nagy szelgálatot tehetnek
az emberiségnek, tn magam csak né
hány, viszonylag szűk terület kutatásá
val. illetve megismerésével és befolyá
solásával foglalkozöm ezek közül, és ab
ban a néhány kérdésben, amelyhez hoz
zá szólhatok, majd meg is próbálom ezt
bizonyítani.

HEGYI B~LA

ANGYALKONCERT
Irta CZIGANY GYÖRGY

Gergő először volt cirkuszban, Karcsi utoljára.
Még csak zenélt a sátor: oszlopai orgonasípok. Mellkas-remegtető kürtök,

amelyek még a fenti bársonyfüggöny [égcsapcsengő rojtjain is túlnyújtóznak,
Kémény a két legöregebb. Szakadatlan búgnak, süllyed a hajó. Pedig az aréna
széksorai - vidám leánykar - sikoltozásba, hullámvasút zaj-szakadékaiba rán
tanak magukkal; kacagás, vagy sírhatnék csiklandozza az ember gyomrát.

Karcsi arcában feszülnek a súlyos ponyvák, az egész kupola. A magasba néz,
rosszul lát, sokáig vhsgálja a fenti, a fényes szerszámok rnértanáíg kúszó köteleket.

Hogy gyermekrabló ! Ezt fogják mondani.
Gergő is fölnéz, de könnyezik," arcát hamar elfordítja az odafenn köröző Na

pokról. Ásít. Le-fÖl billenti a szék párnázott, piros ülését. - A szék támláján
ujjahegyével a számok vájatait simítgátja szórakozottan, görcsösen.

Megazöktette azt a kis gyereket. Szegény anyja. Az megörül, .mire hazaérnek!
A tekintet a gereblyén nyugszik meg, noha itt ez is olyan idegen. Külleme

a régi, kerti eszközé; valami más dereng rajta mégis, gyanús varázs, mint minden
díszleten. Falumbéli Jolánka ő, a nyilvános házban. Hamis csíllogásban, ám ő ~_az.

Karcsi szeretí a gereblyét,
Fésülködik a fűrészpor, futkos a gereblye röl-alé,
Köszörüli a torkát.
- Ez a mi esténk. Örülsz?
Gergő csapkodja a szék karfáját.
Nevetnek. Bámulják egymást, akár a szerelmesek. Hogy történhetett? Dél

fele az ágyak vasváza világítani kezdett, földerült az ég. A pánik pillanata volt
ez. Szinte pizsamában indult. Szembetalálkozott az. ebédszállító kocsival. Biztosan
kerülte ki a nővéreket. Mint aki újságért szalad. Valóban futott. Ökölbe zárt
kezében a mázsás test minden ereje.

A villamosnál csaknem kuncogott, Örül a visszatért, győztes önhizalornnak.
Senki nem üldözte. Senki se bánthatja.

Csak Gergőre gondolt. Nehogy hiába...
Már az óvodai csengő. Az óvónő csírípelése. "Természetesen Nagypapa kérem
dalolta -, csak óvatosan. Gergő hajába túrt: és a sapkád, a sapkád?!
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