
Elég sok szó esik az utób bi idõ ben tár -
sa dal munk, vi lá gunk, éle tünk úgy ne ve -
zett medikalizációjáról. Ilyen kor nem -
csak a ci vi li zá ció ál tal ki fej lesz tett és ki -
ter jesz tett or vo si el lá tás ra, ha nem ar ra is
gon dol nak, hogy a min den fé le egész ség -
ügyi-or vo si meg fon to lá sok, meg lá tá sok –
és per sze a di va tok meg az üz le tek is –
egy re in kább és egy re több em ber éle té -
nek a min den nap ja it hat ják át, il let ve
egye ne sen szer ve zik. Így az tán az em be ri -
ség egy ré sze egy re hosszab bo dó élet re
meg ar ra szá mít, hogy – a sok s az egy re
több el ha gya tott vagy „in téz mé nyi gon -
do zás ba vett” ma ga te he tet len mel lett – a
vé gén az õ holt test ét majd még is csak jó
kar ban he lyez he tik a ko por só ba vagy a
kre ma tó ri um ham vasz tó já ba. 

A vi lág s az élet azon ban nem csak
„medikalizálódik”, ha nem gyor sul meg
rán ga tó zik is köz ben. Az egy re gyor sab -
ban és sû rûb ben ér ke zõ „jö võ sokk ja”,
amely rõl Alvin Toffler már a múlt szá zad
het ve nes éve i nek a leg ele jén beszélt,1 azt
is je len tet te – és je len ti per sze most is –,
hogy egy re ke ve sebb lesz vagy ma rad
már az elõ le va ló em be ri, em ber ar cú me -
ne dék. Hi szen a gyor su lást meg a rán ga -
tó zást nem akár ho gyan, ha nem – rá adá -
sul – ép pen hogy si ke re sen meg jö ve del -
me zõ en kell, il lik és ér de mes csi nál ni.
Meg nyil ván ki bír ni is. Úgy hogy a vi lág s
az élet medikalizációjával együtt ugyan -
csak sok szó esik ma nap ság an nak
„pszichiatrizációjáról” is2 mint a medi-
kalizáción „be lü li”, per sze ugyan csak
medikalizált, de eset leg azért még is csak
le het sé ges nek mu tat ko zó va la mi fé le
„em pa ti kus” me ne dék rõl.

„Medikalizáción” és „pszichiatrizá-
ción” több nyi re és ezen fe lül egy faj ta
„professzionalizációt” is ér te nek, ami ma -
ga is egy re szé le se dõ-ter je dõ je len ség és
fo lya mat. Oly annyi ra, hogy már pro fi
mû vé szet rõl, köl té szet rõl, de mond juk
„pro fi fi lo zó fi á ról” is fo lyik a min den fé le
szó be széd. A „professzionalizálódás” –
amely bi zo nyá ra mit sem tud több nyi re
sem a ne ve ere de té rõl, sem pe dig ar ról,
hogy az a köz tu dat mos ta ni be csü le té be
va ló já ban a sport pá lyák ról ke rült – min -
dig va la mi lyen eredményteljes sza bály -
sze rû sé get s mint ilyen va la mi fé le „si-
kerkodifikációra” va ló be ál lí tó dást meg
tö rek vést is je lent; mely a min den fé le
„deontológiai” (szak mai eti kai) „kó de xe -
ket” is nyil ván ki ter me li a ve lük per sze
rög vest kap cso la tos úgy ne ve zett „al kal -
ma zott eti kák kal” együtt – megint csak
anél kül, hogy köz ben ala po sab ban is 
el gon dol kod nánk azon, hogy egy ál ta lán
va jon mi fé le „eti ka” len ne vagy le het ne
az, amely sze rint mond juk nem él nek, az -
az ame lyet nem is „al kal maz ná nak” va la -
mi kép pen.

A pszi chi á ter Doina Cosmannak az
or vo si pszi cho ló gi át tár gya ló traktátusz-
szerû köny ve köz vet le nül nem fog lal ko -
zik ezek kel a ten den ci ák kal és kér dé sek -
kel. En nek el le né re, leg alább is sze rin tem,
még is csak kap cso ló dik hoz zá juk, és pe dig
– s pon to san ez az, ami en gem en nek a 
re cen zi ó nak a meg írá sá ra sar kallt – ki -
mon dot tan az ér tel mek meg az ér te lem -
ho ri zon tok új ra kér de zõ, azo kat új ra is 
fo gal ma zó össze ta lál koz ta tá sá ban. 

Nyil ván egy ál ta lán az or vos lás – a
min den fé le (szak)orvoslás – egy fe lõl
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mind egy re ere den dõ és szét te rü lõ ér tel -
me i rõl, más fe lõl azon ban azok nak az
ugyan csak mind egy re se ma ti zá ló dó és
ko di fi ká ló dó hasz ná ról és ká rá ról len ne
szó. Mind az or vos s az or vos lás, mind
pe dig a be teg em ber vo nat ko zá sá ban, il -
let ve ezek szak mai, in téz mé nyi, va la mint
em be ri kap cso la ta i ban. Hi szen, bár a
könyv el sõ sor ban bi zo nyá ra az or vo sok -
nak, il let ve or vos tan hall ga tók nak író dott,
az még sem csak hoz zá juk szól, ha nem a
be te gek hez és az egész sé ge sek hez – pon -
to sab ban az ép pen nem vagy a még nem
be te gek hez – is. Az az egy ál ta lán az em be -
rek hez. Mert bi zo nyá ra nem igen lé te zik
olyan ha lan dó, aki szü le té sé tõl fog va egé -
szen éle té nek a be vég zé sé ig nem szen -
ved ne va la mi lyen – bár mi lyen! – be teg -
ség ben. A be teg ség ese tén va ló já ban
olyan em be ri ta pasz ta lat ról, il let ve egye -
ne sen olyan lét- és lét le he tõ ség-ve sze de -
lem rõl meg ki mon dott lét mód ról van 
te hát szó, amely alól so ha sem és sen ki -
nek nem volt, nin csen, és nem is lesz
sem mi fé le on to ló gi ai vagy eg zisz ten ci á lis
fel men té se.

Úgy hogy – a leg hi te le sebb hip pok ra -
té szi ha gyo mány szel le mé ben – már
Arisz to te lész is tisz táz ta an nak ide jén,
hogy az or vos tu do mány s az or vos lás
nem pusz tán a be teg ség gel, ha nem épp -
annyi ra az egész ség gel is fog lal ko zik. Idõ -
köz ben azon ban az is ki de rült, hogy nem -
csak ezek kel fog lal ko zik az egy re el ága -
zot tab ban szakosodó or vos tu do mány, és
az egész ség gel meg per sze a be teg ség gel
is egy aránt kap cso la tos, ha nem a ha lál lal
és a meg ha lás sal is, ami alól megint csak
nem igen van fel men tés. 

Az em ber nek te hát va la ho gyan meg
kell ér te nie úgy az egész sé gét, akár csak a
be teg sé gét meg per sze a ha lá lát, a meg ha -
lá sát is. Mind ezt az or vos tu do mány ma ga
nyil ván nem biz to sít hat ja – a sok el ága zó -
dá sá ban sem – egye dül, de tám pon to kat,
„ada to kat”, in for má ci ó kat, is me re te ket
meg ta lán se gít sé get még is csak nyújt hat a
do log ban. Fõ ként ha va ló ban igyek szik új -
ra kér dez ni és új ra meg is ér te ni a sa ját vol -
ta kép pe ni – egy aránt on to ló gi ai és eg zisz -
ten ci á lis-tör té nel mi – ere de tét és lé nye gét.

Az „or vo si lé lek tan” ugyan is pon to -
san an nak a tu dat nak a ki mon dott és tu -
do má nyos fel vál la lá sá ból szü le tett, hogy
lé nye gét il le tõ en az or vo si hi va tás gya kor -
lá sa, az az a szen ve dõ em be rek meg fi gye -
lõ, meg is me rõ, gyó gyí tó-se gí tõ gon do zá sa
– egy ál ta lán és min dig is – meg ha tá ro zott
em be ri kap cso la tok lé te sí té sét és fenn tar -
tá sát-mû köd te té sét je len ti. Ez per sze a
kom mu ni ká ci ós kap cso la to kat is tar tal -
maz za, ame lyek azon ban több nyi re a lé -
lek tan „te rü le té nek” szá mí ta nak. Ez per -
sze nem ve zet het ben nün ket fél re a dol -
gok lé nye gét il le tõ en. Hi szen va ló já ban a
kom mu ni ká ció az or vos lás s az or vos tu -
do mány dol ga it min den kor és mind egy re
ere den dõ mó don hat ja át, még ak kor is,
ha az er re va ló ki mon dott és tematizáló
rá lá tás „új ke le tû”. 

Még is mind ez ab ból a még mos tan ra
sem ál ta lá nos sá vált szem lé let vál tás ból
in dult, amely sze rint az or vos tu do mány
és az or vos lás hi va tá sa nem pusz tán a be -
teg ség re össz pon to sít, mely nek azu tán az
ép pen elõt te le võ be teg (a „pá ci ens”) nem
is egye be, mint va la mi fé le sze mély te len,
il let ve pél dány sze rû hor do zó ja vagy az
„esete”3 len ne, ha nem egy re hang sú lyo -
sab ban a be teg re, a be teg em ber re (per sze
a be teg sé gek kel s a ve lük kap cso la tos is -
me re tek és ér tel me zé sek-szem lé le tek tör -
té nel mi vál to zá sa i val egye tem ben). Ar ra
a be lá tás ra ala poz te hát, hogy a be teg ség
olyan egyen súly vesz tés, il let ve en nek
olyan ki fe je zõ dé se, mely – köz vet le nül
vagy köz vet ve – a be teg em ber sze mé lyi -
sé gé nek, lé te zé sé nek, lét le he tõ sé ge i nek
és vi lá gá nak egé szét, az összes sé gét érin-
ti.4 Az ilyes mi vel össze füg gõ em be ri kap -
cso la tok nak és kom mu ni ká ci ó nak ezért
na gyon is sa já tos eg zisz ten ci á lis sú lyuk
és je len té sük, je len tõ sé gük van.

Az zal a pon to sí tás sal, hogy – ha ki -
mon dat la nul is – itt a „kom mu ni ká ció”
nem a „hír köz lés” vagy a „tu dó sí tás”, il -
let ve a „tá jé koz ta tás” vagy az úgy ne ve zett
or vo si „fel vi lá go sí tás”, ha nem a commu-
nio ere de ti ér tel mé ben van vé ve. Úgy -
hogy az nem csu pán az or vos s az or vos -
lás sal kap cso la tos tár sa dal mi struk tú rák,
ha nem a be teg (s a kör nye ze te) szá má ra is
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kü lön ki hí vást je lent. Azt a ki hí vást te -
hát, hogy õ és õk is le he tõ leg te vé ke nyen
ve gye nek részt a ba jok nak s a szen ve dé -
sek nek az or vo si erõ fe szí té sek kel össze fo -
nó dó gyó gyí tá sá ban, ke ze lé sé ben, eny hí -
té sé ben vagy csak a vi se lé sé ben. Ezért na -
gyon is fon tos an nak az ala po sabb vizs gá -
la ta, hogy mi lyen em be ri kom mu ni ká ci ós
kap cso lat rend szer ala kul, il let ve épül ki
nem csu pán az or vos és a be teg kö zött,
ha nem a be teg em ber és a sa ját ma ga be -
teg sé ge, va la mint an nak a „kör nye ze te”, a
vi lá ga „kö zött” és kö ze pet te is. Hogy te hát
mennyi re ké pes, il let ve tud és tud hat pél -
dá ul a be teg – be teg em ber len ni. Az zal
együtt per sze, hogy mennyi re ké pes, il let -
ve tud és tud hat az or vos vagy a te ra pe u -
ta „or vos-em ber” len ni.

Mint em lí tet tem, mind ezek a vo nat -
ko zá sok Doina Cosman kö te té ben egy fe -
lõl va ló ban tu do má nyos gyö ke res ség gel,
rend sze res ség gel és sa ját ta pasz ta la tok kal
dú sí tott és ne me sí tett tá jé ko zott ság gal
meg rész le tes ség gel, más fe lõl kér de zõ és
kom mu ni ká ló nyi tott ság gal me rül nek fel
és ke rül nek elem zés re. Így és ezért ta lál -
ha tók a könyv ben olyan ki mon dot tan
alap kér dé se ket fe sze ge tõ fe je ze tek, mint
pél dá ul A normalitás ha tá rai, amely ben –
töb bek kö zött – a normalitásról s az
abnormalitásról, va la mint az egész ség rõl
és a be teg ség rõl vagy a pszi chi kum nor -
má lis mû kö dé sé rõl s en nek az össze te võ -
i rõl, il let ve jel lem zõ i rõl, va la mint azok -
nak a tu do má nyos fel mé ré sé rõl-ér té ke lé -
sé rõl szól az elem zés. Mind ezek per sze az
em be ri sze mé lyi ség s an nak – megint
csak tu do má nyos – ér té ke lé se és a kü lön -
bö zõ ti po ló gi ái kér dé se i be tor koll nak,
majd – ki szé le sül ve – át ve zet nek a ne mek
s az élet kor ok pszi cho ló gi á já ba.

Nyil ván szer ves össze füg gés ben a kö -
tet má so dik ré szé nek fe je ze te i vel, me lyek
az or vos tu do mány és a be teg ség, va la -
mint az or vos és a „pá ci en se” kö zöt ti kap -
cso la tok ról ér te kez nek. Csak hogy oly mó -
don, hogy az elem zé sek ép pen hogy a be -
teg em ber lé lek ta ná val, le het sé ges lel ki ál -
la po ta i nak a le írá sá val, elem zé sé vel in dí -
ta nak, hi szen, mint em lí tet tem, épp ez –
te hát a be teg ma ga – len ne az, ami re az

or vos lás ma is fo lya mat ban le võ szem lé -
let vál tá sa össz pon to sít, és ami re az itt
recenzált kö tet is buz dít. Az zal együtt
per sze, hogy ugye az or vos is em ber, s
mint ilyen nek az õ eg zisz ten ci á já nak –
meg a hi va tá sá nak – is van nak ko mo lyan
szám ba ve en dõ lel ki-lé lek ta ni vo nat ko -
zá sai. Hi szen csak is eze ken az ala po kon
tár gyal ha tók va ló ban az or vos és a be te -
ge kö zöt ti kap cso la tok nak a kom mu ni -
ká ci ós-lé lek ta ni as pek tu sai is. Ar ról nem
is be szél ve, hogy az „or vos-em ber nek”
sin csen sem mi fé le fel men té se a be teg sé -
gek ta pasz ta la ta alól. Még ak kor sem, ha
– aho gyan ugyan csak Arisz to te lész nek
az egyik pél dá ja szól – a be teg or vos
eset leg ép pen a sa ját ma ga „be te ge” vagy
„pá ci en se”.

Egy be teg em ber gyó gyí tó ke ze lé se az
õ ré szé rõl min den kép pen ma ga tar tás vál -
toz ta tást (eset leg életmódváltoztatást) is
fel té te lez, leg alább ab ban a te kin tet ben,
hogy meg fe le lõ en és kö vet ke ze te sen kö -
ve ti az or vo si elõ írá so kat és ja val la to kat,
mi köz ben a leg kí vá na to sabb az, hogy az
or vos s a be te ge kö zött egy faj ta ke ze lé si
(te rá pi ás) szö vet ség ala kul jon ki. A könyv
per sze nem pusz tán, sõt nem is el sõ sor -
ban ezek rõl a „kí vá na tos” vagy ide á lis
hely ze tek rõl, kap cso la tok ról ér te ke zik,
ha nem in kább azok ról a sok fé le aka dá -
lyok ról, me lyek en nek a ki épí té sét ép pen
hogy gá tol ják, és ame lye ket az or vos nak –
a gyó gyí tás, a ke ze lés, a se gí tés ér de ké ben
– még is csak meg kell ta nul ni a ma ga esz -
kö ze i vel le gyõz ni. Így és ezért szól az „or -
vo si pszi cho ló gia” el sõ sor ban pon to san
az... or vo sok hoz, akik nek te hát a ke ze lés
so rán és ér de ké ben meg kell gyõz ni ük be -
te ge i ket ar ról, hogy az or vos sal va ló rend -
sze res kom mu ni ká ció kö ze pet te a le he tõ
leg szi go rúb ban be is tart sák a ke ze lés né -
ha kín zó, il let ve ki tar tó tü rel met igény lõ
– eset leg vál to zó – elõ írá sa it. 

Eb ben a kon tex tus ban szen te lõ dik
azon ban kü lön fe je zet az úgy ne ve zett
iatrogéniáknak, va gyis azok nak a pa to ló -
gi ák nak, ame lye ket pon to san a be teg ere -
de ti be teg sé gé nek a nem meg fe le lõ, il let -
ve elõ re nem lá tott, vá rat lan ha tá so kat ki -
vál tó or vo si ke ze lé se okoz. Ide tar toz nak120
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per sze a pszi cho ló gi ai vagy a kap cso la ti
iatrogéniák is, me lye ket a nem meg fe le -
lõ or vo si kom mu ni ká ci ós ma ga tar tás
vált hat ki. Nin cse nek azon ban meg ke -
rül ve az or vo si hi bák, a malpraxis stb.
egy aránt sú lyos meg ké nyes szak mai,
eti kai és jo gi prob lé mái sem, me lyek nek
a ho ri zont já ban azu tán is mét olyan kér -
dé sek me rül nek fel, mint a stressz és az
egész ség, va la mint a be teg ség kap cso la -
tai vagy az egész sé get meg õr zõ élet mód
szor gal ma zá sa.

A kö tet har ma dik ré sze az úgy ne ve -
zett or vo si ha tá rok és a ha tár hely ze tek
pszi cho ló gi á já ról szól. A vál sá gok ról s
azok kü lön bö zõ tí pu sa i ról, va la mint az
em be ri s a ter mé sze ti ka taszt ró fák okoz ta
kö zös sé gi és sze mé lyes tra u mák lé lek ta -
ná ról, il let ve ezek nek a le het sé ges „ke ze -
lé sé rõl”, ahon nan kü lön fe je zet lép azu -
tán to vább az úgy ne ve zett thanatopszi-
chológia irá nyá ba. Ez per sze nem csak a
ha lál or vo si „meg ha tá ro zá sá nak” és a kri -
té ri u ma i nak az or vos tu do mány fej lõ dé se,
va la mint az or vo si gya kor lat – az új ra -
élesz té si tech ni kák for ra dal ma és a szerv -
át ül te tés egy re szé le se dõ le he tõ sé gei – 
ál tal új ra fo gal ma zan dó kér dé se ket il le ti,
ha nem azo kat is, ame lyek ki mon dot tan
az ép pen meg ha ló em be rek nek, va la mint
azok kör nye ze té nek (csa lád já nak) az egy -
aránt or vo si és lé lek ta ni (le het sé ges) gon -
do zá sá val és meg se gí té sé vel kap cso la to -
sak, ide ért ve a rá kö vet ke zõ gyász meg -
pró bál ta tá sa i nak a lé lek ta ni – mond juk 
a ta nács adá si, de akár a ke ze lé si – vo nat -
ko zá sa it is.

Ez után kü lön fe je zet fog lal ko zik az
úgy ne ve zett onkopszichológiával, va la -
mint a fáj da lom lé lek ta ná val. Mint egy
szak mai kom mu ni ká ci ós pél da ként ezt a
fe je ze tet nem is Doina Cosman, ha nem –
vendégszerzõként– Oana Dobrescu írta.5

Hi szen a rák be teg ség még ma is a leg fõbb
– és sok eset ben a leg kín zóbb – ha lá lok -
nak számít,6 amely mind a be teg, mind az
or vos szá má ra kri ti kus prob lé má kat vet
fel, hi szen a ve le tár su ló lel ki szen ve dés -
sel együtt a be teg szá má ra min den kép pen
nyo masz tó kö zel ség be hoz za a (sa ját) 
ha lál le he tõ sé gét, gon do la ta it és té má it.

Ame lyek hez rá adá sul a be teg ség ke ze lé -
sé nek a drasz ti kus mi vol ta – a kemo- és a
su gár te rá pia, il let ve a se bé sze ti be avat ko -
zá sok – ál tal oko zott kí nok és szen ve dé -
sek tár sul nak. Ezért kap he lyet épp eb ben
a fe je zet ben né hány a fáj da lom mi ben lé -
té rõl s a ve le kap cso la tos szen ve dés lé lek -
ta ná ról szó ló al fe je zet, me lyet egy im már
is mét Doina Cosman ál tal írt és az ön gyil -
kos ság ról ér te ke zõ zá ró fe je zet kö vet.

Doina Cosman nem zet kö zi mér cé vel
is az ön gyil kos ság kér dé sé nek és ügyé nek
el is mert szak ér tõ jé nek szá mít. Dok to ri ér -
te ke zé se is er rõl szólt,7 de a té má ról azu -
tán egy kü lön traktátusban8 is foly tat ta,
il let ve a most recenzált könyv ben to vább
foly tat ja el ága zó kutatásait,9 ame lye ket az
a kri ti kai ál lás pont ve zé rel, hogy a pszi -
chi á te rek túl szû ken ke ze lik a kér dést ak -
kor, ami kor min den ön gyil kos sá got va la -
mi lyen ki mon dott pszi chi kai be teg ség re
ve zet nek vissza. Úgy hogy a zá ró fe je zet
egy aránt be szél az úgy ne ve zett ra ci o ná -
lis, il let ve nem pa to lo gi kus, és a pa to lo gi -
kus, te hát bi zo nyos be teg sé gek re vissza -
ve zet he tõ ön gyil kos ság ok ról. Anél kül ter -
mé sze te sen, hogy ez zel az ön gyil kos sá got
ma gát va la mi fé le normali-tásként – és
még ke vés bé va la mi fé le „nor ma ként” –
tün tet né fel.

A könyv te hát a kom mu ni ká ci ót
hang sú lyoz za, il let ve a kom mu ni ká ci ó ra
kér dez rá az or vos lás ban meg az or vos tu -
do mány ban. A kom mu ni ká ció azon ban
min den irány ban, min den vo nat ko zás -
ban – és va ló já ban min den kor – át hat ja az
or vos lást meg an nak tu do má nyát is, és -
pe dig azok ér tel mé nek a vo nat ko zá sa i -
ban. Úgy hogy az ér tel mek re va ló kér de -
zés itt is egy ben min dig is a lé nyeg re kér -
dez. A lé nyeg re va ló kér de zés pe dig ele ve
az ere de tek re is irá nyul. Az or vos lás, il -
let ve a min den ko ri or vo si tu dás vol ta kép -
pe ni ere de te azon ban pon to san an nak a
spe ci fi ku má ban áll, aho gyan mi, em be rek
egy ál ta lán a be teg sé gek hez, ezen be lül
pe dig fõ ként az em be ri be teg sé gek hez lét -
mód sze rû en vi szo nyu lunk – te hát azok -
nak a min den kor le het sé ges meg fi gye lé -
se-ta nul má nyo zá sa, le het sé ges meg elõ zé -
se és gyó gyí tá sa, va la mint az ál ta luk ki -
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vál tott deficienciák és szen ve dé sek le het -
sé ges ki kü szö bö lé se, eny hí té se vagy el vi -
se lé se szem pont já ból. En nek a min den -
ko ri ta go ló dá sa az, amit – in kább csak a
fe lü le te ken – az or vos tu do mány tör té ne -
té nek szok tak ne vez ni, a sámánikus or -
vos lás tól egé szen a leg fris sebb or vo si is -
me re te kig és tech ni ká kig.

Az or vo si kom mu ni ká ci ó ra kér dez -
vén Doina Cosman köny ve te hát egy fe lõl
egy ál ta lán az or vos tu do mány, il let ve az
or vos lás ere de te it problematizálja új ra,
más fe lõl pe dig ez ál tal tá vol ról sem csak
azok hoz szól, akik hez el sõ sor ban cí mez -
ték, ha nem min den ki hez, aki – leg alább

né ha-né ha – haj lan dó ala po sab ban is el -
gon dol kod ni azon, hogy egy ál ta lán van,
il let ve hogy úgy él-lé te zik, hogy a lé te, az
éle te ha lan dó an vé ges, s mint ilyen a be -
teg ség ugyan csak és ki ke rül he tet len ta -
pasz ta la tá nak is „ki van té ve”. Mert elõbb
vagy utóbb az ez zel va ló tisz tá zó szám ve -
tés – úgy is és „egy sze rû en” – elo dáz ha tat -
lan ná vá lik. Ezért is hang sú lyoz nám ki
mint egy sze mé lyes be nyo más ként azt is,
hogy szá mom ra a kö tet mon da ta i ból, fe je -
ze te i bõl mind egy re va la ho gyan tisz ta és
tisz tá zó „le ve gõ” árad.

Ki rály V. Ist ván
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