
véseiről. Most már tökéletesedett törté
nelmi tudásunk, s belátjuk, hogy az idők 
folyamán sokan fáradoztak az emberek 
kételyeinek az eloszlatásán: sámánok, 
próféták, mágusok, madárjósok, jövendő
mondók, halottidézők, papi kasztok és 
egyházi rendek. Semmilyen eszközt sem 

- vetettek meg: jósoltak a madarak röpté
ből, az áldozati állatok beleiből, a víz 
mormolásából, a levelek susogásából; 
volt tömjénfüst és voltak díszes ruhák, 
rítusok és áldozások, varázsigék, taliz
mánok, mágikus képletek, szentkönyvek, 
kinyilatkoztatások, etikai rendszerek, tör
vénytáblák, csoportos beavattatások. S 
mindez egyetlen célért: megmagyarázni 
a megmagyarázhatatlant. 

Napjainkban a vallások vesztettek te
kintélyükből. Elvitatják tőlük vagy egy
szerűen időszerűtlennek tartják azt az 
értelmező szerepeit, amelyet maguknak 
vindikáltak. Pedig az ember most sem 
kisebb szorongással szomjúhozza a tudást. 
Sem a korszerű technológia, sem a látvá
nyos akciók, mint például a holdséták 
vagy egy kutatólaboratórium ráhelyezése 
Mars körüli pályára, sem a szervátülte
tések nem tompították a magunk felve
tette kérdések fájó hevenységét. Bizo
nyosságvágyunk és reménységünk csak 
tovább növekedett Semmi csodálnivaló 
nincs tehát abban, hogy újfajta válaszo
kat kínálnak fel nekünk, korunk stílu
sához alkalmazkodókat ugyan, de lénye
gében a legrégibb hagyományokhoz hí
veket, a tradíciók lényeges jegyeit: a 
dogmatizmust, a csalhatatlanság igényét, 
a miszticizmus előjogait őrzőket. S most 
a választ a szcientizmus ajánlja, főpapjai, 
a szcientisták révén. 

Három sajátosságáról ismerhető fel a 
szcientista. Először is tudósnak kell len
nie, mégpedig olyannak, aki szakterüle
tén tekintély. Fontos, hogy olyan tudo
mányágban dolgozzék, amelynek értékét 
és fontosságát a nagyközönség felismeri. 
Olyanszerű délibábos szak, mint például 
az asztrológia, nem jöhet számításba, 
még ha tudós értekezések, diagramok, 
latin terminológia és doktorátussal te
tőző esti kurzusok biztosítják is pom
páját. A teológia, a filozófia, általában 
bizonyos humán tudományok sem elfo-
gadhatóbbak: akárcsak az asztrológia, 
nem eléggé tudományos jellegűek. A z 
igazi szcientisták nagyobbrészt a termé
szet- és társadalomtudományok neves 
szakemberei, olyanok, mint például Ja
cques Monod, a Nobel-díjas genetikus, 
B. F. Skinner, a Harvard Egyetem te
kintélyes professzora és behaviorista pszi
chológus, Konrad Lorenz, a neves et
nológus, Lionel Tiger, Robin Fox, 

Desmond Morris, a paleontológia, az ál
latok magatartásformáinak és az antro
pológiának hires szakértői. Vannak köz
tük nagyon megbecsült népszerűsítők is, 
így például Arthur Koestler, R. D. Laing, 
Jean-François Revel, Robert Ardrey és 
Alvin Toffler, akiknek nincsenek ugyan 
az előbbiekhez hasonlítható tudományos 
címeik, de vannak széles körű ismere
teik. Nem fedeztek fel semmit, de meg
van az az adottságuk, hogy kifejtsék, 
népszerűsítsék és értelmezzék mások 
felfedezéseit. A szcientizmus divatjának 
terjedéséhez, tekintélyének növekedésé
hez hozzájárul olyanszerű gondolkodók 
befolyása, mint amilyen Zbigniew Brze-
zinski. . ." 

Második jellemzőjük: a tudomány ne
vében, teljhatalmú megbízottaiként szol
gálnak válasszal az emberiség „örök kér
déseire". A harmadik: extrapolálásaik 
alapján kimondhatónak vélik, hogy a vi
lágban valamiféle vészthozó erő hat. 
„Biztosak abban, hogy sikerült rátalál
niuk arra a homokszemcsére, amelytől 
a kozmikus gépezet fogaskerekei aka
doznak, a féregre, amely a földi paradi
csom gyümölcsfáit pusztítja." 

Martin sorra veszi a tudós-próféták té
teleit, s ítéletét azzal summázza, hogy 
a szcientizmus nem lehet tudományos, 
hiszen alapelve: a tudomány világán kí
vül semmi megismerésre méltó nincs; 
tagadja a tudományos megismerés hatá
rain kívül eső minden jelenség létét. Cél
juk nem a tudás, hanem a tekintély, 
„írásaik tónusa olyan, mint Dosztojevsz
kij Nagy Inkvizítorának dekrétumaié". 
„Mindez oly mérhetetlen unalomba tor
kollik, mint maga a világegyetem . . . " 

A fenti esszét közlő folyóirat alcíme: 
„ A z eszmék, amelyek megváltoztatják a 
világot", s jelmondata: „ A Preuves tö
rekvése fórumot biztosítani lelkesítő esz
méik közvetlen kimondására azoknak, 
akik nemzeti vagy nemzetközi szinten 
gyakorolják hivatásukat, és a cselekvés 
vagy a kutatás elkötelezettjei." 

H A R C A DEPRESSZIÓ ELLEN 
(Newsweek, 1973. L X X X I . 3.) 

A depresszió már az ókorban foglal
koztatta az orvosokat. Hippokratész ezt 
a betegséget melankóliának nevezte, és 
a „fekete epe" túltengésének tulajdoní
totta. A történelem folyamán számos is
mert személyiség szenvedett különböző 
pszichikai betegségekben, amelyeket a 
szerző depresszió néven említ. Chur
chill például sokszor írt az ún. „fekete 



kutyá"-ról, mely életét beárnyékolta, s 
végül alkotásképtelenné tette. Abraham 
Lincolnnak szintén voltak melankolikus 
periódusai, és gyakran álmodta meg sa
ját koporsóját. A híres festő, Vincent 
van Gogh egy kétségbeesési rohamában 
vágta le fülét 1888-ban. 

Mit neveznek tulajdonképpen depresz-
sziónak? A z embernél időnként jelent
kező nyomott kedélyállapot, rosszkedv a 
mindennapi élet elengedhetetlen velejá
rói, és egy súlyos veszteség nyomán fel
lépő bánatreakció az emberi lét termé
szetes állapota. Mihelyt azonban a han
gulatkilengés foka káros funkciójú álla
potot idéz elő, vagy mikor a bánat hosz-
szabb ideig tart, a diagnózis: depresszió. 

A z öngyilkosság is lehet a depresszió 
sajátos megnyilvánulása. A z Egyesült Á l 
lamokban felmért évi 50 000—70 000-ig 
terjedő öngyilkossági eset felénél álla
pítható meg előző depressziós állapot. 
Így a halandóság szempontjából a dep
resszió olyan komoly gondot okoz A m e 
rikának, akárcsak a cukorbaj vagy a 
leukémia. De ha a betegséget csak az 
emberek fizikai, illetve szellemi teljesí
tőképességére gyakorolt hatása szempont
jából vizsgáljuk, az eredmény akkor is 
aggasztó. Nyolc amerikai közül átlagban 
egy ember egész élete folyamán rendsze
res pszichiátriai kezelést igényel. A Szel
lemi Egészség Nemzeti Központjának 
adatai szerint évente 125 000 amerikait 
utalnak kórházba a depresszió tünetei
vel; 200 000-et pszichoanalízissel orvosi 
rendelőkben kezelnek. Ezenkívül kb. 
négy- vagy nyolcmillió amerikai szintén 
segítségre szorul, anélkül azonban, hogy 
ennek tudatában volna. 

Meggondolkoztató az a statisztikai 
adat, mely szerint az öngyilkosok zöme 
fiatal. A fiatalkori öngyilkosság arány
száma az utóbbi tíz évben Svédország
ban megháromszorozódott, a Los An
geles-i Öngyilkosságmegelőző Központ 
jelentése szerint pedig az amerikai huszon
évesek korcsoportjában több mint két
szeresére nőtt. A kedélyállapot megjaví
tását célzó gyógyszerek nagy mennyisé
gű fogyasztása a fiataloknál szintén jár
ványszerű méreteket öltött. 

Érdekes, hogy a szomorúság önmagá
ban nem mindig fő tünete a depresszió
nak, még a legkomolyabb öngyilkossági 
esetekben sem. A jellegzetes tüneteket 
azonban — a jövőre vonatkozó fokozot
tan pesszimisztikus érzések, a kilátásta
lanság és hiábavalóság érzése — gyakran 
még a háziorvosok sem veszik figye
lembe. Bebizonyított tény, hogy az ál
dozatok többsége közvetlenül az öngyil
kosság elkövetése előtti periódusban kérte 

az orvosi segítséget, de más betegség el
len kezelték. Ezért tartja fontosnak dr. 
Norbert Bensaid neves francia orvos, 
hogy a betegek felismerjék magukon a 
depresszió tüneteit: a fáradtságot, emész
tési zavarokat, az álmatlanságot, az álta
lános ingerlékenységet és kedvetlenséget. 
De végül is a betegség felderítése az or
vos feladata. Dr Aaron Beck, a Phila
delphiai Általános Kórház Depresszió
kutató Egységének munkatársa olyan 
módszert dolgozott ki, mely segítséget 
nyújt nem szakorvosoknak a betegség 
gyors diagnosztizálásában. A z orvos kér
déssorozataira adott válaszok felfedik a 
vizsgált alany életszemléletét, motivá
cióit, önmagáról alkotott képét, viselke
désmódját stb. A válaszokat osztályoz
zák, majd rögzítik egy ereszkedő skálán, 
mely kimutatja a depresszió fokát. 

Felvetődik a kérdés: egyes emberek 
miért reagálnak az őket ért csapásokra 
depresszióval, míg mások hasonló nehéz
ségeket egészségesen vészelnek át? A 
depresszióra való hajlam a gyermekkori 
lelki fejlődés folyamán bekövetkezett ká
rosodásban keresendő. Freud és számos 
tanítványa szerint a depresszió tulajdon
képpen egy szeretett lény iránti harag, 
mely az alany személye ellen irányul. 
A befelé fordult ellenségeskedés dep
ressziót vált ki. Később, az élet folya
mán a hasonló, képzelt vagy reális vesz
teségek megismétlik a gyermekkori vá
laszt. Azok az emberek, akik gyermek
korukban árvaságra jutottak, vagy más 
módon élték át a megfosztottság érzését, 
sokkal könnyebben összeroppannak, ami
kor felnőttként veszteség éri őket. A má
sik kategóriát azok alkotják, akik a gyer
mekkor folyamán könnyen értek el sike
reket, környezetük részéről pedig nagy 
szeretetben és figyelmességben részesül
tek Nem találkoztak a megfosztottság 
érzésével, ezért később nem is tudnak 
harcolni ellene. 

A depresszió más és más művelődési 
viszonyok között különbözőképpen je
lentkezik. A z afrikai négereknél a szo
morúság, levertség és erősen zavart ideg
állapot formáját öltheti, a kiterjedt csa
ládi kapcsolatok rendszere azonban eny
híti az egyedüllét érzését. Dél-Afrikában 
viszont, ahol a bantu vándormunkásokat 
a faji megkülönböztető törvény elválaszt
ja családjuktól, az egyedüllét, valamint 
az alkoholizmus, az agresszivitás és a 
pszichoszomatikus betegségek fontos sze
repet játszanak a depresszió kialakulá
sában. 

A legtöbb pszichiáter két széles, gyak
ran egymásba áthajló kategóriát külön-



böztet meg: endogén és exogén depresz-
sziót. 

A z endogén, más néven pszichotikus, 
autonóm vagy elsődleges depresszió töb
bé-kevésbé a betegből magából ered, in
kább biokémiai, mint traumatikus okai 
vannak. Gyakran teljesen hiányzik a be
teg életéből az olyan traumatizáló ese
mény, amely indokolná. Legnyilvánva
lóbb tünetei a közöny, az önbecsülés hiá
nya, étvágytalanság, a szexuális vágy 
hiánya. A tünetek a nap 24 órája folya
mán változnak: reggel lehangoltság, este
felé élénkülés tapasztalható. A depresz-
sziós időszak hónapokig eltarthat, spon
tánul beálló javulással, de megismétlőd
het évente többször is. Gyógyszeres ke
zelésre az endogén depressziós beteg 
rendszerint jól reagál. A z exogén, más 
néven reaktív, másodlagos vagy neuro
tikus depressziót külső esemény vagy 
események okozzák. Ez a fajta depresszió 
Freud szerint kapcsolatban áll egy sze
retett lény tudatosan átélt vagy tudat
alatti elvesztésével. A z exogén típus is 
közönyt vagy levertséget mutat, hangu
latkilengései azonban kevésbé előrelátha-
tóak. Ezek a betegek sokkal jobban ke
zelhetők pszichoterápia, mint gyógyszer 
vagy elektrosokk segítségével. 

A depresszió áldozatainak kilátásai 
napjainkban bizonyos szempontból sok
kal jobbak, mint eddig bármikor: az 
utóbbi évek folyamán számos nagyhatású 
gyógyszer került forgalomba, melyek kö
zül néhány a betegség előrehaladott sza
kaszában is segíteni tud, és a visszaesést 
gyakran több évre meggátolja. Mind 
újabb gyógyszereket fedeznek fel, és a 
sokat vitatott, de gyakran sikerrel alkal
mazott elektrosokkos kezelés technikája 
is napról napra tökéletesedik. 

A szerző nem hangsúlyozza kellőkép
pen, hogy a depresszió társadalmi meg
határozottságú is, okaiban és következ
ményeiben egyaránt, s mint ilyen, sike
res leküzdése a személyiség, az interper
szonális kapcsolatok harmonikusabb ki
teljesedésétől függ. 

KÖZÍZLÉS 
ÉS V I Z U Á L I S NYELV 
(Filmkultúra, 1973. 1.) 

A film vizuális nyelvének viszonyát a 
közízléshez Németh Lajos konfliktusos 
viszonyként tárgyalja. A konfliktus ab
ból adódik, hogy korunk bonyolult el
lentmondásai szükségképpen kiterjednek 
a művészi közlés és a közönség reláció
jára is. A vizuális információ mennyisé

gének és súlyának a növekedésével a 
vizuális gondolkodás nem fejlődik ará
nyosan, ellenkezőleg: bizonyos fokú me
revedés, eltompulás, fokozódó passzivitás 
tapasztalható. A vizuális jel lehet ugyan
is jelölő funkciójú, de lehet közmeg
egyezésen alapuló kódrendszer is. A 
„megfejtés" mindkét esetben több vala
milyen pszichofiziológiai mechanizmus
nál: történelmi-társadalmi meghatáro
zottságú, s mint ilyen az adott társa
dalom értelmi szintjének, közelebbről a 
vizuális gondolkodásnak a függvénye. A 
vizuális gondolkodás csupán eszköze a 
fogalmi gondolkodásnak, s a vizuális jel
hez asszociatív érzelmi tartalmak is já
rulhatnak. Ebben az esetben konnotá-
cióról beszélhetünk. 

A vizuális jelek jelentésköre nem 
szűkíthető le arra az ábrázoló funk
cióra, amelynek a kommunikációs esz
közök tökéletesedésével és elterjedésével 
hatalmas mértékben megnőtt a szerepe. 
Már a X I X . század művészei tudták, 
hogy a vizuális elem a gondolkodásnak 
a fogalminál nem csekélyebb jelentő
ségű összetevője, s minden bizonnyal 
ősibb amannál. Ez a felismerés nyomon 
követhető Delacroix naplójegyzeteiben, 
Fiedlernél pedig — akárcsak a poszt
impresszionizmus esztétikájában — már 
elméleti rendszerre épül. 

„Van színlogika is" — idézi a szerző 
Cézanne-t. Ez a felismerés a festészet
ben az ábrázoló funkció visszavonulásá
hoz vezetett, elindította azt a folyamatot, 
amelynek során a plasztikai-ikonikus je
lek a maguk kompozicionális-strukturális 
rendszerében önelvűekké váltak. A vi
zuális gondolkodás autonómiájának elvét 
joggal tekinthetjük a modern képzőmű
vészet premisszájának, de nem nélkülöz
hető a megelőző korok művészetének ér
telmezésében sem. 

Túl az antropológiai adottságon, a lá
tást a kollektív és egyéni emlékezés fel
raktározott anyagából, valamint az újon
nan szerveződött, illetve elsajátított kon
venciókból összeálló sztereotípiák hatá
rozzák meg, annyira, hogy gyakran a vi
zuális tudat konvenciói valóságos „érték-
vakság"-hoz vezetnek. 

Korunkat a vizuális gondolkodás ellen
tétes tendenciái uralják. Egyfelől az imp
resszionizmus óta a képzőművész meg
kísérli a lehetetlent, mindenfajta látás
konvenció elvetését a szuverén alakítás 
szabadságának jegyében. Másfelől új ké
pi konvenciók születnek s uniformizálják 
a látást. 

A fotó és a film eleinte a naturaliz
must látszott hitelesíteni, vagyis a dol
gok külső képének, a látszat és a lényeg 


