
Bevezetés

A modern egészségügyi rendszerek hatékony
államigazgatási szervezése során elôször a 18.
században vált nyilvánvalóvá, hogy az orvos-
lás történetét a társadalmi-gazdasági környe-
zet, ha nem is látványosan, de mindig is erô-
teljesen befolyásolta. Következésképpen a tár-
sadalom egészséggel és betegséggel kapcsola-
tos értékképzetei, illetve azok intézményesült
formái, mint az orvoslás ideológiai és tárgyi
alapjai, csak egy széles, általános társadalmi-
gazdasági mezôben értelmezhetôk. Ennek a
mezônek összefoglaló tudománya az egész-
ségügyi kultúrtörténet, amely magában foglal-
ja az emberiség ilyen vonatkozású szellemi és
anyagi hagyatékának teljességét.

A 18. században megkezdett folyamatot,
vagyis az orvoslás egészségüggyé szervezését,
a 19. század végén a szekularizált államigaz-
gatás fejezte be a szolgáltatások terén beveze-
tett modern közfinanszírozással. Orvosok he-
lyett korábban a szolgáltatások zömét a se-
bész- és szülészmesterek, bábák, fürdôsök,
okulisták, kô- és sérvmetszôk, foghúzók, or-
vosságos és füvesemberek és más, többnyire
önjelölt specialisták biztosították. Orvossal a
népesség alsóbb rétegei nagyon ritkán, szinte
kivételesen találkozhattak. Nem utolsósorban
a közfinanszírozás által megteremtett fizetô-
képes kereslet hatására a felsôoktatásban az
1800-as évek második felében orvosképzési
„robbanás” következett be, amely a korábban
magángazdasági alapon szervezôdött orvos-
beteg kapcsolat helyett az egész rendszert tel-
jesen új kulturális mezôbe helyezte. A hosszú
20. század után jelenleg ennek észleljük min-
den következményét.

A Semmelweis Egyetemen az Egészségügyi
Kultúrtörténeti Tanszék 2007. december 1-jé-
vel kezdte meg a mûködését, az egyetem sze-
nátusának 2007 szeptemberében hozott hatá-
rozata alapján.

Gyógyparadigmák az emberiség történetében

Eltekintve ezúttal az anyagi tényezôk filozófi-
ai alapállás szerinti minôsítésétôl, a minden-
kori gyógyparadigma – vagy annak akár több
párhuzamos változata – kultúrtörténeti szem-
pontból alapvetôen meghatározta az emberek
egészséggel és betegséggel kapcsolatos maga-
tartását és a gyógyító személyek megítélését.
Ezért vizsgálatuk alapvetô feladat az egész-
ségügy kultúrtörténetében. Minden társada-
lom életében – jóval az írott történelem elôtti
idôkben – kialakult a dolgok hétköznapi és an-
nak szintje fölé emelt (szent) felfogása. Nem
szorul különösebb magyarázatra, hogy a fizi-
kailag érzékelhetô dolgok és a hozzájuk kap-
csolódó események a hétköznapi térben és
idôben léteznek. Olyan jelenségek viszont,
amelyeket a társadalmi közfelfogás nem képes
(vagy nem akar) elhelyezni ebben a mezôben,
túlmutatnak a tárgyi valóságon. A két szféra
azonban soha nem vált el egymástól. Szoros
kapcsolatban alakította ki a világról alkotott,
rendezett és elvont gondolati rendszert, vagy-
is a mitológiát. Az egészség és betegség míto-
sza is azért kelt önálló életre, mert ezen állapo-
tok számos jelensége anyagilag is észlelhetô,
nagyon sok észlelést azonban közvetlen ta-
pasztalással vagy anyagelvû logikával nem le-
hetett megerôsíteni. Szinte természetes, hogy
az utóbbi dolgok mintegy önmaguktól a nem
hétköznapi (szent) szférába helyezôdtek.

A természettudományos orvoslás korrekt
gyakorlata Hippokratész (kb. i. e. 460–375) óta
hitt a betegségek természetes magyarázatában
és az orvoslás e világi eszköztárában. Kultúr-
történeti szempontból azonban a gyógypara-
digmák megítélésében a legnagyobb hibát ak-
kor követnénk el, ha azokat kötelezôen aláren-
delnénk a világnézetek materialista-idealista
dichotómiájának. Hippokratész és ókori kollé-
gái istenhívô emberek voltak, de a „szakma”
mûvelésében természettudományos elveket
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követtek, és ebben semmilyen engedményt
nem tettek. A reneszánsz középkori utódaik-
ban sem a vallásos hitet rendítette meg, hanem
csak oldotta a kereszténység skolasztikus filo-
zófiájának merevségét. Európa orvosai a 16.
századi reformáció után is jellemzôen vallásos
emberek voltak, sôt a protestantizmus érde-
me, hogy világi foglalkozásként is Istennek
tetszô munkát végezhettek. A mai orvosi hiva-
tásmitológia gyökerei csak a 18. századi felvi-
lágosodásig nyúlnak viszsza. Ez nyitotta meg
az utat a vallási mintakészletbôl összeállított,
de késôbb a saját eredete ellen forduló modern
hivatáseszme irányába. Történelmi tény, hogy
a felvilágosodás egyoldalúan materialista, ter-
mészettudományos gondolkodása szükség-
szerûen távolodott el a reneszánsz teljességre
törekvô, kozmikus világszemléletétôl. Minden
más megfontolás fölé helyezték azokat a bizo-
nyítékokat, amelyeknek mérni lehetett a kiter-
jedését, mennyiségét és minôségét. Végül eb-
ben a zsákutcában jutott el az európai kultúra
az orvoslás kötelezôen elrendelt ateista hiva-
tásmitológiájához, amikor a ma már a törté-
nelmi múlthoz tartozó kommunista orvostí-
pust megalkotta.

Az európai orvoslás gyógyparadigmájának
és hivatásmitológiájának története mindenkit
arra figyelmeztet, hogy a világ nagyon színes,
de ebben a színes világban óvakodni kell az
egyoldalú értékítéletektôl annak érdekében,
hogy legalább az orvoslásban ne keltsünk
szükségtelen feszültségeket, amelyek meg-
oszthatják a társadalmat.

Orvoslás és gazdaság egymásra hatása

Az a tudományág, amelyet ma egészségügyi
gazdaságtannak nevezünk, elméleti szinten
csak a második világháború után kezdett ki-
bontakozni. Ebben az idôszakban értek be
azok a folyamatok, amelyek a 19. század má-
sodik felében kezdtek kibontakozni a szolgál-
tatások közfinanszírozásának környezetében.
Közgazdasági eszközökkel kezelendô feladat-
tá vált a tömeges szükségletek kielégítése,
amely látványosan a kórházüzem mûködteté-
sében és a szociális biztosítás pénzügyi-gazda-
sági alapjainak szervezésében jelentkezett.
Természetesen az egészségkultúra ökonómiai
vonatkozásai a megelôzô korszakokban sem
voltak függetlenek a gazdaságtól, azonban kü-

lönösebb gond nélkül mûködtek a több mint
kétezer éve gyakorolt hippokratészi gazdaság-
filozófia és a társadalom vallási indíttatású jó-
tékonykodása alapján.

A történeti egészségügyi gazdaságtan szem-
pontjából nézve az ókori görög orvos-pap szá-
mára az üzlet pontosan olyan ismeretlen foga-
lom volt, mint ahogyan arról a mai kor tisztes-
séges közalkalmazotti orvoslásában kellene
gondolkodni. Hippokratész és kollégái viszont
teljesen természetesnek vették, hogy üzletem-
berként dolgoztak, hiszen ez volt a megélheté-
sük alapja, sôt a virágzó üzletmenet tette lehe-
tôvé, hogy személyes jótékonykodást végez-
hessenek. Ez a mai fogalmaink szerint szociális
érzékenységgel gyakorolt keresztfinanszírozás
volt, hiszen a szegény betegeket a gazdagok
honoráriumából kezelték. Hippokratész utó-
dai kétezer éven át csak érintôlegesen foglal-
koztak gazdasági kérdésekkel, ha mégis meg-
tették (ma úgy mondanánk) kisvállalkozói
szinten és a tisztes megélhetés keretei között
gondolkodtak, hiszen ezen a téren nagy társa-
dalmi összefüggések egyszerûen nem léteztek.
A 18. század elôtt az orvosok, sebészmesterek,
patikusok, bábák magángazdasági díjszabása-
in és csekély összegû közszolgálati fizetésein
kívül csak nagyotmondó orvostörténeti ván-
dormotívumként találkozunk egy-egy szám-
szerûen megjelölt, kiemelkedô honorárium-
mal. Célszerû ezeket eleve fenntartással kezel-
ni, ugyanis a szolgáltató részérôl a nagy összeg
jó hírverésnek számított, a beteg részérôl pedig
a legmagasabb társadalmi rangot jelenthette.

Ma az egészségügyi gazdaságtan dinamiku-
san fejlôdô külön tudományág, azonban külö-
nös kérdéseket vet fel a gazdasági etikában.
Kétség sem férhet ahhoz, hogy az orvoslás
nem létezhet gazdasági háttér nélkül, hacsak
nem azokra a gyógycsodákra gondolunk,
amelyek az evangéliumok szerint csaknem
kétezer évvel ezelôtt Galileában, Szamariában
vagy Jeruzsálemben történtek. Gazdaságilag
önálló orvosok és más egészségügyi dolgozók
is tudják, hogy a hivatásukat nem gyakorol-
hatnák tisztességes üzleti munka nélkül. Más-
felôl az is kétségtelen, hogy a tisztességtelen
üzletekben forgolódó orvos a szakmájához és
a hivatásához is méltatlanná válik. Azok a köz-
alkalmazott orvosok, akiknek többsége elemi
egzisztenciális kényszerbôl a mai hálapénzes
piacon üzletel, nap mint nap szembesül ennek
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a „finanszírozásnak” minden ellentmondásá-
val. A magyar orvostársadalom tisztességes
része kényszeredett szereplôje egy sajátos kul-
túrtörténeti játéknak, amelynek nincs elôképe,
de remélhetôleg súlyosabb utóhatása sem lesz
a hivatás gazdasági erkölcsében.

Orvosok a jog világában

A közösség beavatkozása mindig is természe-
tes jelenség volt az egészségkultúrában. Ennek
tanúi többek között azok a közösségi szoká-
sok, amelyek az egyének számára viselkedési
mintákat írtak elô a gyógyító személy és a be-
teg, illetve a társadalom kapcsolatában. Ilyen
szokások lejegyzésébôl született az a norma-
rendszer az ókorban, amelyet hippokratészi
etikának nevezünk. Közvetlen közhatalmi be-
avatkozásnak azonban azt tekintjük, amely-
nek során a közösség az orvos szaktudására
támaszkodva tesz hatósági intézkedéseket an-
nak érdekében, hogy ellenôrizze az egészség-
kultúra szabályainak betartását. Ez a rendé-
szeti típusú megközelítés soha nem mondott
ellent a preventív szemléletnek. Számos doku-
mentum tanúskodik arról, hogy ilyen célra
már az ókortól kezdve részletes világi vagy
éppen vallási elôírásokat alkalmaztak. Orvos-
lást végzô szakemberek általában nem jutot-
tak végrehajtó hatalmi pozícióba, vélhetôleg
nem is vágytak erre. Másfelôl az állam és az ál-
lamvallást képviselô egyház ókori köteléké-
ben az orvos-papok eredendôen hatósági
funkciót tölthettek be.

Orvoslási szaktudásra azonban mindenkép-
pen szükség volt az egészségügyi igazgatás-
ban, a tényállások helyes elbírálásához és a
legkülönbözôbb javaslatok kidolgozásához.
Ezért az egészségügyi szakemberek mindig is
a hatóságok „szakközegei” voltak, ha ellen-
ôrizni kellett a szabályok betartását, vagy ha
(legalább a látvány szintjén) valamit tenni kel-
lett a pusztító járványok terjedése ellen. Az ál-
lamigazgatási-közigazgatási jog határa azon-
ban nem a végtelenben húzódott, hanem a föl-
di valóság mentén, tehát az éppen érvényes
gyógyparadigma szerint ott szûnt meg az ille-
tékessége, ahol a papok és varázslók hatalma
kezdôdött. Nyilvánvaló, hogy az istenek, dé-
monok és szellemek világában nem a közigaz-
gatási jog szabályai érvényesültek. Másfelôl,
ha a világi törvények a gyógyítást végzô sze-

mélyeket a világi szakemberek (mesterembe-
rek) közé sorolták, elbírálásuk során természe-
tesen az iparûzés normáit alkalmazták.

A hatóságok csak a modern közigazgatás ki-
építésével teremtettek elôször rendet az orvo-
sok, sebészmesterek, fürdôsök, patikusok, bá-
bák mûködési engedélyeinek kiadásában és
munkájuk felügyeletében. Feladatuk volt ezen-
kívül a kontárkodás megakadályozása és a ku-
ruzslók üldözése. Látszólagos ellentmondás-
ként jelentkezett a hatósági munkában, hogy
az orvosok tulajdonképpen önmagukat is el-
lenôrizték. Jogi dogmatikai szempontból ez so-
hasem volt igaz, ugyanis csupán szakközeg-
ként mûködtek közre a közigazgatásban. Te-
kintettel azonban arra, hogy a szakértô szerepe
gyakran szó szerint is perdöntô tényezônek bi-
zonyult, a törvényhozás egyre kevésbé térhe-
tett ki a probléma megoldása elôl. Magyaror-
szágon a kérdés 1936-ban dôlt el, a IX. törvény-
cikk hatályba lépésével. Korabeli nyelven szól-
va ez a jogszabály rendelte el az orvosi tisztvi-
selôi kar „államosítását”. Az orvosok egy része
tehát „átvonult” az államigazgatásba, többsé-
gük azonban a személyes szolgáltatások terü-
letén maradt, és kultúrtörténeti szempontból
továbbra is igényt tartott az orvoslás egyedüli
letéteményesének szerepére. Ebben a letétemé-
nyesi szerepkörben ma is idegenkedéssel ve-
szik tudomásul, hogy számos közfeladat ma-
radt a kezükben, amelyet nem lehet kiemelni a
hétköznapi gyakorlatból. Sôt, a klasszikus ha-
tósági típusú ügyintézésen túl (pl. elsôfokú
szakvélemények adása) a közfeladatok számát
a közfinanszírozás részére végzett munkák
nap mint nap egyre tovább szaporítják.

Záró gondolatok
A hagyományos orvostörténet elsôsorban tu-
domány- és szakmatörténeti ismereteket köz-
vetített, és fôként az elméleti és a klinikumban
alkalmazott orvostudomány területére össz-
pontosított. Minden szakmai sovinizmustól
mentesen azonban világosan látnunk kell,
hogy maga az orvoslás egyfelôl nemcsak a mai
természettudományos orvosnak a múltba
visszavetített munkáját jelentette, hanem szá-
mos materiális, sôt spirituális szereplô tevé-
kenységét, akik elidegeníthetetlen részei az
emberiség egészségkultúrájának.

Tévedés volna a szereplôk oldaláról bármi-
lyen állóképet kimerevíteni a mai viszonyok
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I. Jelenségek és fogalmak

A mûvészetterápia ma gyakran szóba kerül,
de kevesen ismerik igazán. Nemcsak a köztu-
dat tájékozatlan, de az alkalmazó szakembe-
rek ismeretei sem kielégítôek. Akadnak e téren
ellentmondások és tisztázatlan kérdések is.

Az ókortól fogva él az a romantikus elképze-
lés, hogy a mûvészet nemesíti és gyógyítja az
embert. Arisztotelész nevezetes drámaelmélete
a katarzis fogalmára épül, ami a színjáték által
felkeltett, majd az események során levezetett
indulatok megtisztító hatását jelenti. A zenét az
ókori bölcselôk megnyugtatónak és feloldónak

tartották, az ókor orvosai pedig kedélybetegek
gyógyítására ajánlották. A reneszánsz idejében
a képzômûvészeti alkotások felemelô élmé-
nyérôl beszéltek, ami képes felderíteni a lelket
és elôhívni a nemes érzelmeket. A korszak fel-
fogása ezzel csak kiterjesztette a középkorban
élô elképzelést, miszerint a szentek és a bibliai
jelenetek látványa festmény vagy szobor for-
májában erôsíti a hitet, és az erkölcsi értékek
felé tereli az embereket.

A német filozófia sokat foglalkozott az esz-
tétikai élménnyel. Lipps éppen ennek magya-
rázatára alkotta meg az empátia fogalmát
(amely késôbb más értelmet kapott). Szerinte a

alapján, és még nagyobb tévedés volna megfe-
ledkezni az oktatáspolitikáról. Tudjuk, hogy
az orvosi diplomával elismert területekre a 19.
században tömegesen áramlottak be az addig
mesteremberi szinten mûvelt manuális foglal-
kozások. Mellettük a 20. század második felé-
ben olyan, fôiskolai diplomával elismert szak-
mák sorakoztak fel, mint a dietetikusok,
gyógytornászok, mentôtisztek, optometristák,
nem is beszélve a diplomás ápolókról és szü-
lésznôkrôl, illetve védônôkrôl. Ráadásul az
Európai Unió felsôoktatási rendszerének át-
alakításáról szóló 1999-es Bolognai Nyilatko-
zat a kétszintû képzés bevezetésével egyetemi
diplomát is adhat a fenti szakmák képviselôi-
nek kezébe. Az orvoslás szélesebb társadalmi
környezetben történô tanulmányozása arra
hívja fel a figyelmet, hogy ez a tevékenység
egy hatalmas, összefüggô rendszer része, és
szüntelen kölcsönhatásban áll számos társada-
lomtudománnyal, pontosabban azok határte-
rületével. A fentiekben csupán vázlatosan be-
mutatott folyamatok nyilvánvalóvá tették,
hogy olyan tudományterületek összegzô lá-
tásmódja nélkül, mint az egészségügyi jogtör-
ténet és államigazgatás, a hivatásmitológia, a

történeti egészségügyi gazdaságtan és a val-
lástörténet, az orvoslás története sem értel-
mezhetô, és annak jövôbe mutató trendjeit
sem lehet felvázolni. Ezeknek a tudományte-
rületeknek az orvoslásra vonatkozó összevo-
násával keletkezett az egészségügyi kultúrtör-
ténet, amely magába foglalja az emberiség
ilyen vonatkozású szellemi és anyagi hagyaté-
kának teljességét. A „hagyaték” ezúttal szán-
dékos szóhasználat az örökség helyett, hiszen
a múltat olyan eszmék és tevékenységek is ter-
helik, amelyeket kötelességünk ugyan megis-
merni és ismertetni, de azokkal a legkevésbé
sem tudunk és akarunk azonosulni. Az orvos-
lás identitása szempontjából az egészségügyi
kultúrtörténetnek az a küldetése, hogy pontos
értelmezési mezôbe helyezze azokat a valódi
és áldilemmákat, amelyek az orvosok és
egészségügyi dolgozók hitével, erkölcsi maga-
tartásával, gazdasági aktivitásával, államigaz-
gatási (politikai) szerepvállalásával kapcsolat-
ban keletkeznek, és a szakma mûvelôit szemé-
lyesen és testületileg is végigkísérik életút-
jukon a hivatás gyakorlásában.

DR. BALÁZS PÉTER
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Mûvészetterápia
A mûvészet felhasználása gyógyításra és fejlesztésre


