
A Vigilia beszélgetése
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- Kérjük besze1jen el6ször mindennapi munkájáról. Mit jelent pszichiáternek lenni
a Xx. SZJiWi végén? Mennyi a közvetlen emberi kapcsolat a mai kezelésmódokban? Mi
az orvos, mi a klinikai gy6gyítlis és a megért6 emberi segítés összefüggése ezen a terü
leten?

- Kórházi ideg- és elmegyógyászként a magatartás, az értelmi és az érzelmi
élet, az idegrendszeri és agymúködés legkülönbözőbbzavaraival van dolgom.
Ebbe, ha pályám egészét tekintem át, éppen úgy beletartozott a fájdalmas porc
korongsérv vagy az egyén magatartását és agymúködését is megváltoztató
AIDS, mint a szexuális élet lelki eredetű zavara vagy a hirtelen kitörő, szervi
okokra vissza nem vezethető súlyos elmebaj. Pszichiáternek és neurológusnak
lenni számomra azt is jelenti, hogy az élet tarkasága és változatossága - a
betegek számára természetesen szükségszerűen tragikus vagy legalább hátrá
nyos módon - mindennapi munkámban is szüntelenül jelen van. Hol a káli
um-anyagcsere zavaraival, hol az iraki gázháborús fenyegetőzésmiatti, Közép
Európában is meglévő félelmekkel kell foglalkoznom.

A közvetlen emberi kapcsolat szerepe az orvos-beteg viszonyban annál fon
tosabb, minél hosszabb a kontaktusom a beteggel és mínél közelebb áll a keze
lési forma a pszichoterápiához. Amikor el kell döntenem, hogy a közlekedési
balesetet elszenvedett, látszólag jó állapotban levő egyén agyrázk6dást vagy
agyzúz6dást szenvedett-e el, és esetleg egy-két óra, a vizsgálatok lefolytatása
után újra haza lehet engedni, az orvosi munka "mesteremberi" jellegzetességei
állnak az előtérben, és - bizonyos alapvető, egyszerűmagatartási sajátosságok
tól eltekintve - mind az orvos, mind pedig a beteg személyisége viszonylag
alárendelt szerepet játszik.

Egy hónapokig, évekig tartó pszichoterápia képviseli a másik végletet. Itt az
orvos inkább a személyiségével hat, mint a mégoly szükséges és éppen a ku
ruzslás elburjánzásának korában okvetlenül elsajátítandó pszichoterápiás tech
nikai készségeivel. Ezen a területen valóban lehetetlen a klinikai gyógyítás a
megértő emberi segítés nélkül. Agyhártyagyu11adást az orvos akkor is meggyó
gyíthat, ha nem rokonszenvezik különösebben a beteggel, és nem is gondol tuda
tosan arra, hogy segíteni akar neki; neur6zist, depressziót, szexuális zavart aligha.

- Milyen újabb iránymtok léteznek a pszichiátria'ban az utoöbi tatizedekben? Egyál
talán, milyen irányban halad az oroostudománynak ez a különös ága? FejltJdik-e?

- A pszichiátriában továbbra is jelen van a pszichogenetikus, a különböző

betegségeket lelki okokkal és az organogenetikus, a kórfolyamatokat szervi el
változásokkal magyarázó áramlat. Ugy tűnik,hogy az organogenetikus irányzat

703



súlya er6söd6ben van. Ez részben azzal magyarázható, hogya szociálpszichiát
riai irányzatnak. kétségtelen előrehaladása ellenére bizonyos, a hatvanas-hetve
nes években tett ígéreteit - például az elmegyógyintézetek nélkülözhetővé té
telét - nem sikerült beváltania. Másrészt pedig az agyrnúködés biokémiai alap
jairól is sok, ha egyelőrenem is kellőképpen rendezett és konzisztens ismeretet
sikerült összegyújteniük a szervi alapokon álló agykutatóknak.

Valószínű,hogya pszichiátria újabb paradigmaváltás előtt áll abban az érte
lemben, ahogy Thomas S. Kuhn amerikai tudománytörténész használja magya
rul is megjelent könyvében ezt a kifejezést. Ez az új paradigma talán az agyrnű

ködés folyamatainak és a magatartás, az érzelmi élet jellegzetességeinek össze
kapcsolására irányul majd. Máris létezik és egyre erősödik a pszichoneuroim
munológia, amely párhuzamot talál például az egyént ért lelki megrázkódtatá
sok és az immunrendszer biológiailag-kémiailag jól megfogható folyamatai kö
zött: immunológiai alapon, sejtszintig lebontva magyarázza azt a közismert je
lenséget, hogy az özvegyek viszonylag rövid idővel házastársuk halála után
gyakran maguk is az áldozatául esnek valamilyen szervi, a leggyakrabban szív
betegségnek. A lelki megrázkódtatás és a szervi kórfolyamat között összefüggés
van, amelyet az immunrendszer közvetít a vérben létrejövő bonyolult folyama
tok révén.

- Isit-e különbséget Magyarorsmg és Ausztria közijtt a pszichiátria megíte1ését il
letően, az orvostudomány területén betöltött arányát illetően?

- Ausztriában minden bizonnyal kevesebb, ha nem is hiányzik a pszichlát
riával szembeni előítélet; sokkal szomoníbb azonban, hogy Magyarországon
jóval kevésbé fejlett a pszichiátria intézményrendszere. Ezt fontosabbnak tartom
az elmegyógyászattal kapcsolatos beállítottságnál. Ausztria és Magyarország
pszichiátriai, egészségügyi intézményrendszerének összehasonlítása megmutat
ja, hogy mi a különbség egyrészt egy virágzó gazdaságú és társadalmilag ki
egyensúlyozott, szilárd, másrészt pedig egy gazdasági-szociális válsággal küz
dő, lerongyolódóban lévő ország szociálpolitikai lehetőségei között. Tömören
úgy foglalható össze, hogy ugyanannál a betegségnél Ausztriában a gyógyulás
esélyei jobbak, mint Magyarországon, utóbbinál viszont a rokkantság vagy 
súlyos szervi betegség esetében (ahová persze az életet általában nem fenyegető

pszichiátriai kórfolyamatok nem tartoznak oda) - a halálos kimenetel veszélye
a nagyobb.

Akár tetszik, akárnem, fejlett egészségügy, fejlett pszichiátria csakis jómódú,
kiegyensúlyozott politikai viszonyokkal rendelkező országokban lehetséges. Be
kell vallanom, hogy nem hiszek tanítómesterem, Levendel László professzor
"humanista orvoslás"-koncepciójában - tehát abban, hogy az anyagi javak Ma
gyarországon elkerülhetetlen szűkösségét az egészségügyben pszichés odafor
dulással ellensúlyozni lehet.

- Mi az összefüggés és kapcsolat maa pszichiátria és pszichológia között?
- A pszichiátriához legközelebb a klinikai (régebbi kifejezéssel orvosi) pszi-

chológia áll, amely a pszichiátriai és pszichoszomatikus betegségekkel kapcso
latos tapasztalatokat dolgozza fel a lélektan sajátos módszereivel és eszközeivel.
De merít a pszichiátria más pszichológiai részdiszciplinák eredményeiből is: a
csoportterápia például nagyon sokat köszönhet a szociálpszichológia csoportel
méleti áramlatának. A művészeti terápiák a művészetpszichológiának adósai, az
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elmebetegek szociális helyzetének elmélete a deviáns magatartás te6riájának, a
terápiás közösség irányzata a szociometriának, és így tovább.

A kapcsolat kétirányú: a pszichiátria a saját, klinikai tapasztalatait a maga
részéről a pszichológia rendelkezésére bocsátja. A behaviorista iskolák minden
bizonnyal nagyon sokat hasznosítottak a magatartásterápiák nyomán felgyúlt
tapasztalatokból. A pszichológia eddigi legjelentósebb forradalma, a pszichoa
nalízis létrejötte is a klinikai gyógyítással függ össze: ,Freud tapasztalataival,
amelyeket a neurotikus betegek kezelése során szerzett. Ugy tűnik, hogy az idők

folyamán egyre nagyobb lesz a humán etológia, a viselkedésIélektan klinikai
jelent6sége.

- Mi a le'lek fogalma a mai orvosi elme1et és klinikum meghatározása szerint? Van-e
egya1talán operacionalizJilható meghatározás?

- A lélek fogalma a mindennapi tudatnak köszönheti (több ezer évvel eze
lőtti) létrejöttét. A tudomány ugyan a mindennapi tudattól rugaszkodik el, de
el is kell szakadnia tőle előrehaladása érdekében. Ezért a lélek fogalmával ön
magában a modern, nem spekulatív és nem metafizikai, hanem empirikus vagy
kisérleti megalapozottságú pszichológia nem tud sokat kezdeni. Ugyanez vo
natkozik a vallás lélekfogalmára is: mindaz, amit a pszichológia és a vallás
mond a lélekről, lelki rnüködésekröl, nem feltétlenül ellentétes vagy egymás
érvényességét kizár6, de mindenesetre eltérő, másfajta.

A mindennapi orvosi gyakorlatban, de a tudományos kutatásban is inkább
lelki, pszichés múködésről vagy funkciókról beszélünk. Ilyen lelki funkció a
figyelem, a tudatállapot, az ébersegí fok az érzelmi állapot, a hangulat, a kész
tetés, a tájékozottság, az emlékez6készség, az intelligencia. Ezek a pszichés funk
ciók vizsgálhatók mind kísérleti módszerekkel, mind pedig a pszichopatológia
módszereivel, vagyis úgy, hogy az orvos megfigyeli és értelmezi a beteg maga
tartását. A pszichés részfunkdónak van operacionalizálható tudományos meg
határozásuk, a léleknek a pszichés részfunkciók taxatív felsorolásán túl nincs.

- on ne1ui.ny évvel ezelótt jelent6s figyelmet keltett Freud, Ferenczi és a magyar
országi pszichoanalízis cimű könyve'vel a magyar társadalomtudományi kutatoK kö
rében. Miben látja a hazai freudizmus szerepét a sZ1ÍZ/ld elsó fele'nek szellemi életében?
Van-e, lehet-e hatása ennek a hagyománynak a mai szellemi életre?

- A pszichoanalízis hatása a magyar szellemi életre mély és átfogó volt;
századunk társadalomtudományi áramlatai közül talán a legjelentósebb. Befo
lyása mindenekel6tt a pszichiátriára és az irodalomra volt eros. Közismert. hogy
milyen nagy szerepet játszott a freudi elméletrendszer Babits Mihály, Csáth Gé
za, József Attila, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső művészetében.

A pszichoanalízis vitalitását bizonyítja, hogy igen eros ellenállással kellett
megküzdenie. Az ellenállás a lehető legkülönbözőbb oldalról érkezett: a hivata
los tudománytól, a konzervatív szexuális etikához ragaszkodó keresztény egy
házaktól, a sztálinista marxizmustól, az organikus pszichiáterekt61, az antisze
mitáktól. Igaz, hogy - mint minden eszmerendszernek - a pszichoanalízisnek
is voltak és vannak bírálatra méltó oldalai, tételei. De sajnos Magyarországon a
pszichoanalízist sokáig nem objektív kritikának vetették alá - ami pedig elöse
gítette volna elzárkózó tendenciái felszámolását és elavult alkotórészei kiselejte
zödését -, hanem durván és méltatlan érvekkel támadták, nemegyszer rend6r
után kiáltva.
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Ma a pszichoanalízis míndenekelött a klinikai pszichológiában van jelen. Egy
re erősebb a mélylélektani hagyomány pszichológiatörténeti kutatása. A ma
gyarországi pszichoanalízisre önvédelmi okokból jellemző volt a társada
lomtudományi önkorlátozás, ez a változó viszonyokkal talán gyengülni fog; ezt
jelzi a Thalassa címú pszichoanalitikai folyóirat társadalomtudományi száma.
~zükség lenne a pszichoanalízis jelenlétére az irodalomtudományi kutatásban.
Ugy tűnik, hogy az írókra jóval kevésbé hat Freud, mint a nagy Nyugat-nem
zedék alkotóira, ezt persze nem lehet er6ltetni.

Ami a vallás és a pszichoanalízis viszonyát illeti: az 1945 és 1948 közötti
időszak egyik legnagyobb pozitívurna az volt, hogy Magyarországon is megin
dult a mélylélektan és a keresztény egyházak közeledése, az, ami régebben a
Tóth TIhamér-i szellemiséget képviselő vagy antiszemita hangokat hallató ke
resztény irányzatokkal lehetetlen volt. Ezt a pozitív fejlődést, ami a nyugati
országokban ma már szinte magától értetődő, a kommunista hatalomátvétel
durván félbeszakította. Mind a kereszténység, mind a pszichoanalízis üldözött
vaddá vált, s nem volt idejük és energiájuk egymással foglalkozni.

Remélhet6, hogy változás előtt állunk ebben a vonatkozásban is, ami persze
f61eg a különbözö keresztény lapok pszichoanalitikai tárgyú publikációi révén
már évekkel ezelőtt megindult. Nyilvánvaló, hogy vallásos embert6l nem lehet
elvárni Freud Egy illúzió jaooje című könyvének elfogadását. Ez a mű azonban,
bármennyire szerves terméke is bizonyos értelemben Freud életpályéjénak, nem
tartozik a pszichoanalízis mai törzséhez. A kapcsólódási pontok az efféle elvá
lasztó mozzanatoknál jóval számosabbak: a pszichoanalitikus beállítottságú val
láspszichológiától a mindennapi klinikai gyógyítás feladatain át a humanizmus
lélektani fe1fogásáig számos kérdés van, ahol pszichoanalízis és kereszténység
párbeszédet, eszmecserét folytathat, s ahol a két irányzat hangsúlyai talán más
jellegűek,de semmiképpen nem vagy csak ritkán ellentétesek, egymást kizáró
ak. (Nem hallgathatom azonban el, hogy a szexuális erkölcs vonatkozásában a
pszichoanalízis véleménye és a jelenlegi hivatalos katolikus egyházi álláspont
inkább az utóbbi, nehezen összeegyeztethet6 csoportba tartozik.)

- A technikai civilizáció elórehalJldott korát éljük. Vajon elósegíti-e ez a mindennapi
e1et szintjén is érzékelhet6 fejlódés a teljesebb emberi kibontakozást, vagygátolja? Van-e,
lehet-e szerepe ilyen id6ben a humanizmusnak? A homo {aber taliilmányai mellett mi
lehet a szeoa a spirituális embernek?

- Közhely, hogya technika alapvető módon értéksemleges. és jóra meg
rosszra egyaránt használható. Ideggyógyászként tanúja lehettem, miként forra
dalmasította a szervi idegbetegségek vizsgálatát a komputertomográfiás rönt
gentechnika, amelynek valószínűlegemberek százezrei köszönhetik az életüket
vagy az egészségüket. Az efféle példákat még hosszasan lehetne sorolni. Mégis
azt hiszem, hogy korunkban a technika alkalmazásának hátrányos, destruktív
oldalai állnak az előtérben.

Mindezt nem csupán az jelzi, hogy annak a kétes kiváltságnak lehettünk
részesei: átélhettük a csernobili tragédiát, az emberiség történetének eddigi leg
nagyobb ipari katasztr6fáját, amelyhez képest a századforduló korának emberét _
annyira megrázó és már a maga korában jelképesnek felfogott Titanic-kataszt
röfa nagyságrendjében eltörpül. A technika további veszélyeit jelzi a feltartóz
tathatatlannak látszó módon előrenyomuló, "lassú" és "csendes" környezet
szennyezés, és az a körülmény, hogy mind a zsarnoki, mind pedig a bürokrati-
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kushatalom lehet6ségei megsokszorozódnak a technika újításainak alkalmazása
révén.

nyen körülmények között a humanizmus iránti szükséglet nemcsak fennma
rad, hanem szükségszerúen er6södni fog. Ennek persze nem csupán a technikai
civilizáció árnyoldala lesz az oka.

Az igazi, az antik és a zsidó-keresztény hagyományból, a reneszánsz és a
felvilágosodás eszrnéib61 táplálkozó humanizmusnak - és a humanista áram
latnak minden bizonnyal még nagyon hosszú időre ezek maradnak a forrásai
az európai ember számára - elválaszthatatlan része az emberi egyenlőségbe
vetett hit, annak átélése, hogy minden egyes ember az egész emberiség alkotó
része. Itt természetesen nem az emberi tehetségek és képességek egyenlőségé

nek feltéte1ezésér6l van szó, hiszen ez nyilvánvalóan képtelenség. Pszichoanali
tikus szempontból az emberek egyenlősége lelki strukhírájukból, a tudattalan
nak és megnyilvánulási formáinak (az álomnak, a rnítoszoknak, a szimbolikus
formáknak, a lelki élet zavarainak) egyetemességéb6l következik. Mindaddig,
anúg Magyarországon vagy tágabb környezetünkben jelen vannak vagy újra
jelentkeznek az emberi egyenlőségetnyíltan vagy burkoltan kétségbevonó "or
das eszmék" - mindenekelőtt a kirekesztő jellegű nacionalizmus, a rasszizmus,
és az idegengyűlölet -, a humanizmus szerepe nyilvánvaló és fontos.

A humanizmus mindig elhatárolódás is az antihumánus áramlatoktól. Ko
runk humanizmusának a maga eszközeivel korunk antihumánus eszrnéitó1, az
új fanatikus irányzatoktól kell elhatárolódnia és felvennie a harcot ellenük. Az
elhatárolódás tárgya az emberi élet legkülönbözőbb területeire kiterjedő elbü
rokratizálódás is, amely ugyan nem sorolható a fanatizmusok csoportjába, de
nem kevésbé emberellenes.

A pszichoanalízis humanizmusa jelentősen különbözik a keresztény, az eg
zisztencialista vagy a szocialista humanizmus tradícióitól, de sok bennük a kö
zös vonás is. A különböz6ség nem csupán például a szekularitásban vagy a
pszichoanalízis törzsének politikai semlegességében van (Freud elutasította
mind a vallást, mínd pedig a szocia1izrnust, míg az ugyancsak a mélylélektan
hoz vonzódó Noszlopi gyakorló katolikus Fromm pedig szocialista humanistá
nak vallotta magát), hanem abban is, hogy más a keresztény vallás, más az
egzisztencialista filozófia és mozgalom, más a szocialista eszme és más a pszi
choanaüzis speciális feladata és társadalmi funkciója. A humanista áramlatok
azonban kiegészítik egymást és útjaik valahol találkoznak. Közös bennük a sze
retet, a tolerancia és a béke alapvető értékként történő elfogadása.

- Mi lehetne az ezrt:dfurduló humanizmusának ne'hányalapoet6 szempontja? Ho
gyan látja ezt a gyakorló pszichiáter és tudománytörténész?

- Dinamikus pszichiátriai szempontból a humanizmus a tárgyszeretet (va
gyis a külsö tárgyra, nem pedig az egyén saját magára) irányuló szeretet - ha
úgy tetszik: a felebaráti szeretet - egy fajtája, amikor a libidó, a szexualizált
pszichés energia nem csupán egy vagy néhány másik személyre helyeződik (ez
ugyanis mint a szerelmi partner, a szülök, a testvérek, a gyerekek, a barátok stb.
szeretete, bármily fontos és pozitív funkciójú is az egyén és a közösségek életé
ben, még nem humanizmus), hanem nagyobb csoportokra, végső soron az egész
emberiségre. Az én-határok konstruktív módon feloldódnak, s létrejön az az
"óceáni érzés", amelyró1 a Rossz közérzet a kultúrában című könyvében Romain
Rolland-nal vitatkozva Freud beszél.



A felebaráti szeretettel egyfajta versenyben áll az önszeretet, a narcizmus,
amikor a libidó pszichoanalitikus terminológiával a saját ént szállja meg. Biz0
nyos fokú narcizmus elengedhetetlen a pszichés egyensúlyhoz; ha azonban túl
zott mértékű, akkor - lévén a libidó mennyisége, bármennyire nehezen mér
hető is, véges - túl kevés jut a tárgyszeretet, vagyis az egyénen kívül álló
objektumok szeretetének céljaira.

Korunk egyik fő veszélyének a kirekeszt6 jellegű libidómegszállást látom:
amikor az egyén saját magának, szűkebb környezetének vagy akár nemzeti-et
nikai, vallási csoportjának szeretete az ezeken a csoportokon kívül állók eluta
sításával és gyűlöletével párosul. Pszichológiai értelemben az ilyenfajta egyén
vagy társaslélektani egyensúly nagyon labilis: az egyén bels6 egyensúlya csak
akkor őrizhető meg, a csoport csak azáltal tartható össze, ha paranoid módon
szítják. a gyűlöletet a kívülállókkal szemben. A Gestap6-tiszt sémája, aki szere
tetteljes módon zongorázik a családjának karácsonykor, majd a munkahelyén
embereket kínoz halálra, bármennyire művészeti közhellyé kopott is, nem telje
sen a fantázia szüleménye.

A pszichoanalitikus tradíció számára a humanizmus tudattalannal, pszichés
struktúránknak ezzel a jelentős részben az állatvilágból magával hozott részével
áll összefüggésben. A tudattalan nem antihumánus a szó filozófiai értelmében,
de mindenesetre nem a humanista eszmék, beállitottságok, hagyományok
egyénlélektani székhelye. Az utóbbi inkább az ideálokat is képviselő felettes én
és a pszichés struktúra különböző részei között egyensúlyozó én (ego). A pszi
choanalízis humanista tradíciójának középpontjában a tudattalan feltárása, a kis
sé elavult, a pszichoanalízis korábbi fejlődési fokát tükröző, de nem teljesen
hamis kifejezéssel az ösztönök humanizálása áll. Az, amit Freud a magyarra
legfeljebb szavaiban, de hangulatában nehezen lefordítható módon így fogalma
zott meg: "Wo Es war, soll Ich werden" .

Kenyeres Zoltán
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