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Az 1960-as években inkább egymást kizáró, mint 
alternatív vagy egymással kölcsönösen egye-
zségre törekvõ pszichiátriai irányzatok határoz-
ták meg az endogén pszichózisok szemléletét, 
diagnosztikáját, kezelését és kutatását. Némelyik 
irányzat – például a pszichológiai, a megértõ 
antropológiai és az éppen akkoriban feljövõ 
antipszichiátriai irányzat – radikális képviselõi 
még az „endogenitás” (a pszichózis szervezeti 
eredete) feltételezésének a jogosultságát is két-
ségbe vonták. Lelki komplexusokból, élettörté-
neti eseményekbõl, az ember egzisztenciális 
adottságaiból és változásaiból, a hibásnak 
véleményezett társadalom akcióiból és a vele 
szembeni reakciókból igyekeztek levezetni 
a kedélynek és a személyiségnek azokat a 
megbetegedéseit, melyeket a klinikai pszi-
chiátriában a szomatikus kóreredet hosszú 
ideje uralkodó hipotézisének és kutatási 
terveinek az értelmében szoktak „endogén”-
nek nevezni. 

Ebben a dolgozatban saját, 1966-ban 
kezdeményezett, és törzspopulációink 
2002-ben befejezett huszonöt-harminc éves 
(követéses) katamnesztikus vizsgálataival 
kikerekített kutatási projektünk (Pethõ et al., 
2003) összefüggésében vázolom fel röviden  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
az endogén pszichózisok problematikáját. 
Végsõ soron a mai helyzetet tartom szem 
elõtt. Ami azt jelenti, hogy a jelenleg globá-
lisan uralkodó – az Amerikai Pszichiátriai 
Társaság Diagnosztikai és statisztikai kézi-
könyvének negyedik kiadásában (DSM-IV) 
foglalt (az európai eredetû Betegségek Nem-
zetközi Osztályozásával, az ICD-10 paradig-
májával kevéssé ellensúlyozott) – paradig-
mával szembesítem az elmúlt három és fél 
évtized kezdeményezéseit. Abból a célból, 
hogy a kölcsönösen kimutatható elõnyöket 
és hátrányokat mérlegelve próbáljam jelezni 
azt az utat, amelyet követve véleményünk 
szerint hozzájárulhatunk az endogén – ame-
rikai terminológiában „funkcionális” – pszi-
chózisok betegségtanának a fejlesztéséhez.

Hangsúlyozni kell ebben az összefüggés-
ben, hogy a kutatásainkban Karl Leonhard 
nyomán alapul vett és továbbfejlesztett 
betegségtani osztályozás sem vizsgálataink 
tervezésekor (1966-ban) nem tartozott, sem 
ma nem tartozik a pszichiátria fõáramához. 
Viszont a szokásosnál sokkal részletesebb 
tünettanával és betegségfelosztásával, to-
vábbá elsõdleges, határozottan biológiai 
orientációjával heurisztikus jelentõsége van 
a pszichiátriai betegségtan fejlesztésében. A 
magunk részérõl e jelentõségét szem elõtt 
tartva választottuk kiindulásul és tartottuk 
meg három és fél évtizeden át elsõ vonat-
kozási rendszerként. 
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Elõzmények

 Az endogenitás koncepciójának elvetését 
egyaránt motiválta a kórszármazás termé-
szettudományos magyarázatainak elégte-
lensége és a társadalomtudományi megérté-
sére vonatkozó igény. Egyik törekvés sem 
volt új, mint ahogyan mindkettõ ismételten 
kudarcot vallott már korábban, de ellentétük 
kiélezõdését úgy hozta magával a 20. század 
második és harmadik harmadának korfor-
dulója, hogy a pszichoszociális orientálódás az 
idõ szerint meghatározó fölénybe került.

Elég csupán jelszószerû rövidséggel 
felidéznünk a tudományos pszichiátria 19. 
század elejétõl datálható történelmét (Pethõ, 
1980), hogy az elõzmények ellentmondá-
sosságáról meggyõzõdjünk. Elõbb a pszi-
chogenezis – pontosabban az erkölcsi kór-
eredet, az éthogenezis – és a testi kóreredet, 
a szomatogenezis tanának követõi álltak 
egymással szemben. Az utóbbiak nem a 
tantételük igazolásával gyõzedelmeskedtek 
a 19. század második felében, hanem annak 
a módszerüknek köszönhetõen, melyet az 
elmebetegek orvosi intézetekben elhelyezése 
és gyógyítási próbálkozásai során egyre tuda-
tosabban alkalmaztak. Az orvosok – szem-
ben az elmebetegek elhelyezésére szolgáló 
menhelyek és ispotályok felügyelõivel vagy 
korábbi orvosaival – minél pontosabban igye-
keztek megfigyelni a betegeket, megfigye-
léseiket pedig összegyûjtötték, rendszerezték 
és visszaforgatták az újabb megfigyelés-ese-
ményekbe, ezek pontosítása céljából.

Ebben az értelemben beszélünk a „tudós 
megfigyelés” módszerérõl. Ez olyan fejlemény 
volt a pszichiátriában, amely tudományos 
vívmánynak számított. Függetlenül azoktól 
az elméletektõl, melyeket ezekre a megfi-
gyelésekre építettek, vagy alapelvként eléjük 
helyeztek. A tudós megfigyelés idõtálló 
eredményeinek példája a mánia és a de-
presszió bizonyos esetei összetartozásának 
a felismerése (folie à double forme, illetve 

folie circulaire néven, 1854-ben), az érzelmi 
elsivárosodással jellemzett hebephrenia és 
a sajátos mozgászavarokkal jellemzett kata-
tónia kórképének leírása (1871-ben, illetve 
1874-ben). A klinikai tudós megfigyelés 
alapján egymástól elkülönített kórformák 
különféle rendszereit építették ki. Szintézisre 
törekvése révén közülük Emil Kraepelin 
(kézikönyvének újabb és újabb kiadásaiban 
publikált rendszerezései emelkedtek ki és 
váltak elfogadottá a 19. század végén és a 
20. század elsõ két évtizedében. 

A 20. század elején viszont ennek a sze-
mélyes élettörténetektõl távolságot tartó és 
természettudományos megmagyarázásra 
összpontosító eljárásnak a betegszempontú 
korrigálását célzó, megértõ beállítódás erõ-
södött fel. Általános pszichopatológia címû, 
1913-ban megjelent könyvében Karl Jaspers 
– mint aztán kiderült – évtizedekre szóló 
programként fogalmazta meg a (kauzális) 
megmagyarázás és a szellemtudományos 
(hermeneutikai) megértés módszertani 
kettõsének (Pethõ, 1969a ; 2002) egymást 
kiegészítõ alkalmazását. A pszichiátria 20. szá-
zad elsõ kétharmadának mérvadó irányzatait 
mégis inkább lehet jellemezni az egyik vagy 
a másik metodológiai elv túlsúlyával vagy 
egyoldalú hangsúlyozásának a módjaival, 
mint együttes érvényesítésének az arányai-
val (Pethõ, 1969b). Az így kialakuló ellent-
mondásos viszonyokat ugyanakkor tovább 
bonyolította a 19. század második felének 
fiziológiájában felvirágzó kísérletezõ kuta-
tásoknak az egyre szélesebb körû meghono-
sítása, majd a különféle tesztek bevezetése 
kapcsán a statisztikai irányzat kiképzõdése. 
Szakmai konszenzust eközben Eugen Bleu-
ler elsõ ízben 1911-ben publikált osztályo-
zása jelentett. Részint az (ismét) divatba jött 
pszichologizáló felfogásával, melynek jegyé-
ben az általa képzett – pszichés „hasadásra” 
(schizis), meghasonlásra utaló – „skizofrénia” 
szóval jelölt hipotetikus betegség körébe 
vonta az addig többé-kevésbé külön kórfor-
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mákként számon tartott pszichózisokat 
(például a katatóniát, a hebephreniát és a 
téveszmeképzéssel jellemzett paraphreniát). 
Részint, sõt leginkább pedig az osztályozás 
leegyszerûsítésének köszönhetõen csupán 
négy kórképet különböztetett meg „a skizo-
fréniák csoportján” belül. Ezzel kényelmes 
elméletet és a gyakorlatban könnyen alkal-
mazható diagnosztikai rendszert kínált 

– Nyírõ Gyula is ezt vette alapul az 1961-ben 
megjelent tankönyvében –, miközben tág 
teret engedett a részletekben a különféle, 
akár egymással ellentétes felfogások érvé-
nyesülésének. 

A 20. század harmadik harmadának kü-
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 a szociálpszichiátria a biológiai pszichiátria
 

 demokratikus, toleráns, a „beteg” autoritatív, intézményes, hierarchikus,
 érdekeit védi, társadalomkritikai személytelen, aszimmetrikus orvos-beteg
 szemléletet képvisel, a „beteg”- kapcsolatra épít, túlfeszíti a megmagyará-
 szerepet szociális stratégiának tekinti, zást, a custodiális pszichiátria örököse,
 partnernek fogadja el a ”beteget”, korlátozza és sérti a személyes 
 méltóságát õrzi, pszichoterápiás szabadságot, társadalmi erõszakszervként 
 alapbeállítottságú, a terápiát inter- mûködik, punitív, a szomatikus terápia 
 akciós folyamatnak tekinti, a motí- túlhajtása és a pszicho-szocioterápia 
 vumok maximális analízisére törek- elhanyagolása révén biológiai terápiák 
 szik, közös felelõsségre ébreszt, a mûtermékévé teszi a beteget, figyelmen 
 csoportfolyamatban a „betegek” kívül hagyja a környezeti feltételeket, 
 kölcsönösen terapeutákká válnak, terápiának álcázva manipulálja 
 a terápiás csoport önmeghatározó a társadalmat
   

 túlfeszíti a megértést, figyelmen kívül az abnormális viselkedés gyökereként
 hagyja a szomatikus kórfolyamatot, szomatikus kórfolyamatot keres,
 nem törõdik az egészséggel, és ennek tüneteként próbálja felfogni
 szabadjára engedi az abnormálisan az abnormalitást, a betegséget
 viselkedõ embert, az egyenlõség biológiai alapjának megfelelõen
 mítoszával keni el a betegség által igyekszik elsõsorban biológiailag
 bekövetkezõ egyenlõtlenséget, a gyógykezelni, a beteg egészségének
 biológiai kezelés elmulasztásával és helyreállítására törekszik, valódi
 kóros közösségek istápolásával segítséget nyújt a rászorulóknak,
 szociális mûtermékeket állít elõ, a betegeket az egészségesek szintjére
 a beteget és a beteg közösséget igyekszik emelni, természettudományos
 konzerválja és emancipálja gyógyítás alapon humanista eszményt követ
 helyett, elmulasztja a humánus 
 segítségnyújtást, antipszichiátria 
 ürügyén manipulálja a társadalmat 

1. táblázat • A biológiai pszichiátria és a szociálpszichiátria szembeállítása
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szöbén ezeket a viszonyokat bonyolította 
tovább a korábbi transzkulturális és szocio-
kulturális vizsgálódásokból társadalomkri-
tikai motívumok által önállósuló szociálpszi-
chiátriai irányzat. Ennek megfelelõen az 
endogén pszichózisok felfogása akkoriban 
a biológiai pszichiátria és a szociálpszichi-
átria vonatkozásában polarizálódott (1. 
táblázat).

Ez a polarizálódás ráépül, és ily módon 
mintegy magában foglal egy másik, törté-
nelmileg korábbi polarizálódást: egyfelõl az 

„egységpszichózis” irányzatának, másfelõl a 
minél finomabb és körülhatároltabb kórfor-
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mák megkülönböztetésére irányuló nozoló-
giai irányzatnak szembeállását. Az elõbbi 
szerint csak egyetlen elmebetegség-féleség 
van, melynek csupán a jelenségei különbö-
zõk, az utóbbi szerint viszont a pszichózisok 
megjelenési formáiban külön-külön beteg-
ségfajtákat kell rendszerezõ céllal keresni 
(2. táblázat).

 a nozológia az egységpszichózis tana 

 természettudományos, szigorú, diffúz, ködös, tudománytalan,
 határozott, részletezõ, valósághû, heterogén módszerû, megfoghatatlan,
 finom, megfigyelésen alapul, esetleges, pszichologizáló, 
 utánvizsgálható, tárgyilagos, szubjektív, kontrollálhatatlan,
 rendszeres, szilárd cseppfolyós, alaktalan
 
 merev, statikus, embertõl távoli, emberközeli, dinamikus, gyógyításra
 életidegen, személytelen, aprólékos, centrált, többsíkú, árnyalt, megértõ,
 mesterkélt, steril, gyógyítással nem társadalomtudományok eredményeit is 
 törõdik, részleges, egysíkú, száraz magában foglalja, képlékeny, rugalmas,
   személyes, komplex, eleven, életközeli 

2. táblázat •  A nozológia és az egységpszichózis tanának szembeállítása
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 Hangadó a szociálpszichiátriai – végletes 
formájában antipszichiátriai – felfogás volt 
(Pethõ, 1986; magyarországi vonulatáról vö. 
Harmat, 1992; Pethõ, 1992), geopolitikailag 
tematizálható megoszlásban.

 Az antipszichiátriai felfogás az Egyesült 
Államokban az 1960-as évek különféle 
emancipációs mozgalmaihoz kapcsolódva 
szelídebb formájában a pszichiátria humani-
zálását, élesebb formájában a betegek terá-
piás folyamatból való kiszabadítását, sõt, a 
pszichiátriai címkézésért felelõs társadalom 
radikális átalakítását célozta. Nyugat-Euró-
pában, ahol a forradalmi mozgalmaknak ösz-
szehasonlíthatatlanul kétesebb elõtörténete 
és ennek megfelelõen sokkal szkeptikusabb 
fogadtatása volt, mint Amerikában, szakmai 
keretek között kevésbé érvényesült az 
antipszichiátriai áramlat. A kisebb hatékony-
ságát viszont az ideológiai hátterek és elvek 
függvényében minõsítették hol a tudományos 

józanság megõrzésének, hol reakciós kon-
zervativizmusnak. A nozológiát ennek a 
történelmi helyzetnek megfelelõen Ameriká-
ban még inkább mellõzték, mint a megelõzõ 
pszichológiai illetve pszichologizáló idõ-
szakban. Európában ellenben elevenen élt 
tovább a betegségek természettudományos 
magyarázatának igénye, miközben ezt az 

igényt leginkább megtestesítõ nozológiai 
irányzat képviselõi következetességük ará-
nyában váltak nemcsak az antipszichiátriai 
irányzat, hanem – az itteni filozofikus hagyo-
mányoknak megfelelõen – egyszersmind a 
megértéslélektani, antropológiai, terápiaköz-
pontú irányzatok felõl kiinduló támadások 
céltábláivá. 

Az agypatológiailag orientált irányzat
 alakulása az 1960-as évekre

Következetes nozológiai felfogást az endo-
gén pszichózisok területén – a szisztemati-
zálásra törekvõ Kraepelin (aki késõbb szkep-
tikussá vált) és mások mellett – Carl Wernicke 
és Karl Kleist, majd az õ kutatásaik alapján 
Karl Leonhard képviselt. Ez az irányzat szi-
gorúan az orvosi modell szerint orientálódott 
a pszichiátriában. Kialakítói és követõi abban 
voltak különösen következetesek, hogy agy-
patológiailag magyarázható betegségnek fogták 
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fel a pszichózisokat. 
 Nagy hitelt adott ennek a felfogásnak 

– nemcsak a Werncike, Kleist és Leonhard ne-
vével jelzett irányzatnak, hanem már sokkal 
korábban, a klinikai pszichiátria betegségek 
azonosítására és gyógyítására irányuló törté-
nelmi fõáramának is – a 19. század (és a 20. 
század elsõ fele) egyik népbetegségének, a 
fiatalabb életkorokban is gyakori hûdéses 
elmezavar (paralysie générale) hátterében 
1822-ben felismert cerebrális károsodás (idült 
lágy agyburki gyulladás, arachnitis chronica; 
Antoine-Laurent-Jesse Bayle), aztán késõbb a 
szifilisz kórok- és kórszármazástani, etiopa-
togenetikai szerepének a bizonyítása. A ma 
dementia paralyticának nevezett kórkép így 
lett a betegségegység mintapéldája. Azonos 
formában visszatérõ specifikus kórszármazás, 
patogenezis, tüneti kép, kórlefolyás, végálla-
pot és agypatológiai lelet betegségegységét 
a dementia paralytica sem szolgáltatta azon-
ban a pontos vizsgálatok során, mert éppen 
a pszichopatológiai szempontból döntõ 
fontosságú megjelenési formái mutatkoztak 
túl változatosnak ahhoz, hogy teljes – vagyis 
mind a hat említett kritériumnak megfelelõ 

– betegségegységrõl lehessen beszélni. 
 Mindenesetre, ideális követelményként 

„betegségegységek” kimutatása maradt az 
orvosi modell szerint igazodó pszichiátriai 
nozológia célja. Az endogén pszichózisok 
területén a kórszármazásra, patogenezisre 
vonatkozóan csupán hipotézisek alkotásáig 
és analógiák felvetéséig sikerült ugyan jutni, 
az agypatológiai leletek pedig nem állták ki 
az ellenõrzések próbáját, és a genetikai vizs-
gálatok eredményei sem voltak kielégítõek, 
azonban a megbetegedéskor észlelt pszi-
chózis típusa, a sajátos kórlefolyás és a 
jellegzetes kórkimenetel szerves összetarto-
zásának kutatása – ez a három komponens 
úgynevezett „kis betegségegységet” definiál 

– a klinikai pszichiátria kompetenciájába 
tartozott. Megelõzõ vizsgálatokat összegezve 
és saját vizsgálatai alapján ilyen kis betegség-

egységeket írt le Leonhard 1957-es Az endo-
gén pszichózisok felosztása címû könyvében. 
Kilenc év múlva két kutató, Jules Angst és 
Carlo Perris, egymástól függetlenül igazolta 
a könyv egyik – ebben a kimunkált és hatá-
rozott formában új – állítását: az unipoláris 
depressziók és a bipoláris mániás depresszi-
ós pszichózis két külön betegség. Ez a lelet 
azonban csak lassan vált közkinccsé, Leon-
hard többi megkülönböztetése pedig, és 
a rendszere egészében, jó esetben is csak 
kuriózumnak számított. 

 A mellõzést, sõt az ellenséges fogadta-
tást a kor magyarázza, az érvek egy része 
azonban a Leonhard által képviselt felfogás 
indokolt kritizálásának a következménye. Az 
utóbbi érvek közül legfontosabb a terápiás 
haszontalanságnak, ezzel összefüggésben a 
rendszerezés emberidegen tárgyilagosságá-
nak felhánytorgatása volt, továbbá az 
akkoriban általánosnak mondható klinikai 
tapasztalat, amelyik szerint a pszichotikus 
állapotok nem ismétlõdnek azonos for-
mában, a kórlefolyás pedig nem jósolható 
meg egyik vagy másik pszichotikus állapot 
alapján. A terápiás haszontalanság az 1960-as 
években rendelkezésre álló gyógymódokat 
tekintve nagyjából találó ellenérv volt, de 
nemcsak a nozológiai klasszifikációt találta 
el, hanem többé-kevésbé valamennyi pszi-
chopatológiai osztályozásra illett. Az utóbbi 
két ellenérv viszont az orvosi modell – döntõ 
mértékben szociálpszichiátriai korszellembõl 
megérthetõ – mellõzésével függ össze. Hi-
szen nem lett volna akadálya annak, hogy 
a nozológiai klasszifikációt megfelelõ vizs-
gálati terv kivitelezésével teszteljék, és róla 
a tesztelés eredménye szerint mondjanak 
véleményt.

 Ezzel az észrevétellel kanyarodunk visz-
sza egy kitérõ erejéig a pszichiátria fél-egy év-
századdal korábbi történetéhez. A 19. század 
második felében nemcsak az agypatológiai 
kutatások hatottak megtermékenyítõen a 
pszichiátria tudományára, hanem a fizioló-
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giai kísérletezés is, amit különösen Claude 
Bernard fogalmazott meg módszertani tuda-
tossággal. Másfelõl pszichológiai kísérleteket 
fejlesztettek ki, a 19. század végétõl kezdve 

– jelesül Wilhelm Wundt és Kraepelin kez-
deményezésére – egyre nagyobb számban 
és különbözõ funkciók vonatkozásában. 
Mennél inkább kifejlõdött azonban a pszichi-
átriában ez a két kutatási terület, annál inkább 
háttérbe szorult a kutatási irányzataikban 
a pszichopatológiai tünettan, amennyiben 
nemcsak a tünetek magyarázatára, hanem 
a tünetek minél egzaktabb fiziológiai illetve 
pszichológiai mutatókkal történõ helyettesí-
tésére törekedtek. 

 Ezeknek a természettudományos törek-
véseknek megfelelõen alakultak úgy a viszo-
nyok a 20. század harmadik harmadának a 
küszöbére, hogy a pszichiátriában fõként a 
pszichológiai tesztmódszerek elterjedésével 
megerõsödött statisztikai irányzat nemcsak 
a beteg egzisztenciájának megértésére 
törekvõ irányzattal volt ellentétes, hanem 
a pszichés kórjelenségek minél körültekin-
tõbb, részletesebb és pontosabb leírásának  

„fenomenológiai” irányzatával is.
 Az egyes irányzatoknak a maguk sajátos 

területén akarva-akaratlanul jelentkezõ kizá-
rólagossági igényei miatt jött létre az a felemás 
helyzet, amelyikben a Wernicke, Kleist és Le-
onhard nevével fémjelzett irányzat (a) agypa-
tológiai magyarázatokat tûzött ki kutatásainak 
céljául, miközben (b) inkább ösztönösen, 
mint tudatosan minuciózus fenomenológiát 
mûvelt, (c) eredményeinek a tesztszerû 
elrendezésben történõ verifikálását azonban 

– ami az orvosi modell természettudományos 
jellegének megfelelõen magától értetõdõ 
eljárás lett volna – mellõzte, (d) a terápiás 
vonatkozásokat pedig (a korabeli gyógyítási 
lehetõségek szûkösségével sem eléggé indo-
kolhatóan) nem részesítette kellõ figyelemben. 
Ami viszont az antinozológiai irányzatok szi-
tuációját illeti, ez hasonlóképpen, de inverz 
formában alakult felemás módon.

 A pszichiátria szociálpszichiátriai para-
digmáról orvosi modell szerinti paradigmára 
váltása ezekbõl a felemás helyzetekbõl 
kiindulva következett be az elmúlt három 
évtizedben. A felemásság bélyege csak 
lassan tûnik el, noha a fejlõdés nagyiramú. 
A következõkben ennek a folyamatnak né-
hány fõbb részletérõl lesz szó, szem elõtt a 
saját kutatási projektünket tartva. 

Az operacionalizálás felfutása

Az Egyesült Államokban az 1970-es évek 
közepéig a diagnózist és a nozológiát 
elhanyagolták, mert úgy találták, hogy az 
ilyen irányú megkülönböztetésekbõl nem 
származnak a terápiára nézve hasznos 
következtetések. A biológiai kutatások és a 
farmakoterápia fellendülése viszont ugyan-
azt a pragmatikus beállítottságot késztette a 
diagnosztika és a nozológia figyelembevé-
telére, amelyik korábban ezeket mellõzte. 

 Az új kezdeményezések néhány fontos ös-
szefüggés együttesében jelentették a nozológia 
operacionalizálását: (a) a 19. század második 
fele óta ismételten követendõ eljárásnak 
meghirdetett kísérletezést (b) a szomatikus 
területrõl átvitték a pszichopatológiai tünetek 
elemzésének a területére, ahol (c) a pszicho-
lógiai tesztek alkotásának és alkalmazásának 
az 1950-es évektõl kifejlesztett technológiáját 
hasznosítva (d) matematikai-statisztikai 
eljárások segítségével kutatták (e) a minél in-
kább formalizált diagnózisok (f) kialakítását, 
szerkezetét, megbízhatóságát és érvényessé-
gét. Különösen a pszichológiai tesztelés fejlett 
metodológiája és a matematikai-statisztikai 
módszerek humán tudományokban való 
elterjedtsége képezte Amerikában azt a sze-
rencsés – egyébként a jellegzetesen amerikai 
filozófiai beállítottságnak, a pragmatizmus-
nak megfelelõ – konstellációt, amelyikben a 
pszichiátriai nozológia széles értelemben vett 
mûveleti meghatározása, operacionalizálása 
paradigmaváltásra vezetett. Ezt a paradigma-
váltást minõsítették késõbb (Klerman, 1983) 
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„tudományos forradalomnak” a Thomas 
Kuhn által leírt értelemben.

 Az újításoknak az Amerikai Pszichiátriai 
Társaság 1980-ban kiadott hivatalos Dia-
gnosztikai és statisztikai kézikönyvében 
(DSM-III) foglalt összegezését szem elõtt tart-
va a paradigmaváltást Klerman a következõ 
öt pontban jellemezte:

(1)  Visszatérés a klasszikus orvosi mo-
dellhez;

(2)  Operacionális kritériumok használata 
mind a nómenklatúrába bekerülés, mind a 
belõle kizárás vonatkozásában; 

(3)  Az operacionális kritériumokat sokkal 
inkább a manifeszt leíró pszichopatológiára 
alapozzák, mintsem a különféle – többnyire 
csak feltételezett – etiológiai tényezõkre; 

(4)  A nómenklatúra reliabilitását tesztelik, 
amire korábban nem volt példa;

(5)  Multiaxiális – a pszichopatológiai 
tünetegyüttesek „tengelye” mellett a szemé-
lyiségzavarok, a testi betegségek, a pszicho-
szociális stresszek és a társadalmi beillesz-
kedés szintjének külön-külön eltüntetésére 
szolgáló négy tengelybõl álló – rendszert 
alakítottak ki, hogy alkalmazkodjanak a be-
teg életének sokféle aspektusához.

Saját kutatási programunk megtervezé-
sekor 1966-ban, majd ennek a – késõbb Bu-
dapest 2000-nek elnevezett – programnak a 
további bõvítése során az 1970-es évek elsõ 
felében – ezeket a követelményeket már 
megfogalmaztuk, és a program megvalósítási 
folyamatában megvalósítottuk. Elsõsorban 
annak köszönhetõen, hogy a Wernicke, 
Kleist és Leonhard nevével fémjelzett – Eu-
rópában az egyik hagyományos – nozológiai 
irányzat eleve az orvosi modellt képviselte, 
tapasztalati megfigyelésekre épített, és 
a megfogalmazott tünettani jellemzõket 
mûveleti terminusoknak tekintette a dia-
gnosztika kiépítésében. 

Másfelõl az Amerikában kidolgozott 
tesztmetodológia adoptálása (Pethõ, 1974) 
segített hozzá bennünket ahhoz – majd ké-

sõbb az ott összeállított kutatási diagnosztikai 
kritériumokról folyó vita ismerete erõsített 
meg bennünket abban –, hogy azokat a 
kórformákat, melyeket Leonhard finom 
részletességgel jellemzett, kísérletszerû 
elrendezésben tegyük vizsgálódás tárgyává 
Az ily módon megfogalmazott követelmény-
rendszer betegeink szelekciójában és felmé-
rési stratégiájában, katamnesztikus felmérése-
inkben pedig – az ötéves katamnesztikus vizs-
gálataink eredményérõl a részletközléseket 
összegezõ német nyelvû monográfiában 
számoltunk be (Pethõ 2001) – a kutatási 
program tesztszerû kialakításában érvénye-
sültek. Ez a tesztszerû struktúra a következõ 
sajátosságokban mutatkozott meg: 

(a)  validálás normálkontroll csoport által 
(a normálkontroll személyek a betegek index-
pszichózis idején felmért nyolc szociológiai 
jellemzõje szerint lettek összeválogatva);

(b)  inter-rater reliabilitás számítása, sem 
a vizsgált személyt (beteg-e vagy nem), sem 

– betegség esetén – a diagnózisát nem ismerõ 
(„vak kontroll”) pszichiáterek egyidejû, de 
egymástól független vizsgálata révén;

(c)  szenzitivitás (az elõforduló jelenségek 
kimutatására való készültség értelmében vett 
érzékenység) és specificitás (az elõforduló 
jelenségek megkülönböztetésével járó 
sajátszerûség) megítélése a betegek és a nor-
málkontroll személyek vonatkozásában; 

(d)  konvergens és kritérium-validálás 
az index-pszichózis és az ötéves katamnesz-
tikus vizsgálat alkalmával alkalmazott egy-
azon pszichopatológiai tünetbecslésskála 
(Rockland-Pollin, kibõvítve), és emellett két 
további tünetbecslésskála (FCRS és BPRS) 
alkalmazása révén;

(e)  konstruktum-validálás a klinikai 
vizsgálat menetében feljegyzett tünetek és 
a tünetbecslésskálákban rögzített tünetek 
bevonásával;

(f) prediktív validálás az index-pszichózis 
és az ötéves katamnesztikus vizsgálat idejé-
ben talált állapot viszonylatában. 
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 Ilyen módon elébe mentünk a definitív 
formában inkább csak az 1980-as évektõl 
megfogalmazott tesztszerûségi követelmé-
nyeknek, melyek az 1970-es évek elején 
készített kritikai felmérésünkhöz képest az 
eltelt idõben finomodtak ugyan, de lénye-
gében nem változtak.

Eredmények és perspektívák

Amerikában az 1970-es évek orvosi paradig-
mára váltó pszichiátriájában a pszichopato-
lógiai tünetek kínálatából azokat vették figye-
lembe, amelyek a – nozológiát hosszú idõn 
át elhanyagoló – amerikai pszichiátriában 
már polgárjogot nyertek. Hasonlóképpen 
korlátozták az érdeklõdésüket – mellõzve 
az Európában ismert finomabb diagnosztikai 
kategóriákat – a helyi szokásokban meg-
gyökerezett diagnosztikai egységekre. Ezek 
a körülmények felelõsek azért, hogy az 
orvosi modellhez való korszakos visszatérés 
felemás maradt az európai pszichiátria nagy 
hagyományain mérve. Gyökeresen másként 
felemás, mint amilyennek amerikai nézetbõl 
látszhat az európai pszichiátria, ahol a fele-
másságért elsõsorban a természettudomá-
nyok és a humán („szellem”-) tudományok 
kettõssége különbözõ formákban továbbélõ 
hagyományainak többé-kevésbé spontán vagy 
kontrollálatlan keveredései tehetõk felelõssé. 

 Ennek a felismerésnek megfelelõen pon-
tosítottuk és ugyanakkor bõvítettük saját ku-
tatásaink megtervezésekor (1966-tól kezdve) 
a Leonhard osztályozásának alapját képezõ 
tünettant és módszertant. 

 Arra törekedtünk, hogy határozottan 
különválasszuk egymástól az élmény-, a 
viselkedés-, a teljesítmény- és a szociális 
tüneteket, továbbá az egyes vonatkozá-
sokban jelentkezõ és az – alaklélektan 
paradigmája (Pethõ, 1970) értelmében vett 

– egészleges tüneteket. Néhány új tünetet 
pedig, mint például a kemény és a lágy 
modorosságnak vagy az érzelmek felület 
versus mélységdimenziójának megkülön-

böztetése a megfigyelés élesítése, illetve az 
élmények fenomenológiai finomítása révén 
vezettünk be. Ami viszont a módszertanra 
tartozik, radikálisan szakítottunk azzal a 

– Leonhard eredeti (Kleist tanítványaként az 
1930-as években, elsõsorban elmegyógyin-
tézetekben elfekvõ, idült betegek személyes 
vizsgálatára alapozott) felfogására jellemzõ, 
de az 1957-ben publikált osztályozásában 
is mérvadó – állásponttal, amelyik szerint a 
pszichózisokat az ún. végállapotaik jellemzik. 
A magunk részérõl nyitva hagytuk a kórle-
folyásra és a kórkimenetelre vonatkozó kér-
déseket. Abból a célból, hogy a pszichózis 
észlelésekor végzett részletes, sokmódszerû-
sokváltozós felmérés eredményeként 
felállított diagnózisokat vegyük kiindulási 
alapnak, és ennek vonatkozásában teszteljük 
a három jellemzõvel (azonos tünetegyüttes, 
azonos kórlefolyás és azonos kórkimenetel 
definiált) „kis betegségegységek” nozológiai 
hipotézisét. 

 Eljárásunk így a következõ volt. A 
betegek életében elsõ vagy egyik korán 
ismétlõdõ pszichotikus állapotot vizsgáltuk, 
és ennek tüneteit vettük alapul a diagnózis 
megalkotásában. Ezek a diagnózisok az 
általunk használt nozológiai rendszerben 
a feltételezett speciális testi kórfolyamatra 
utalnak. Élettörténeti távlatban tekintve a 
testi kórfolyamat pszichés jelenségekben 
fejezõdik ki, ezért a hipotetikus testi kór-
folyamatra utaló nozológiai diagnózisaink 
közbensõ láncszemekként foglalják ma-
gukba (illetve a feltételezett kórfolyamat 
realitása esetén ennek következményeiként 
és epifenoménjeiként) a sajátos kórlefolyásra 
és kórkimenetelre vonatkozó elõrejelzést. 
Vagyis klinikai értelemben éppen a „kis 
betegségegységek” megnevezései. Követ-
kezésképpen a betegek pszichotikus állapo-
tában adott differenciális diagnózisoknak a 
kórlefolyás és a – rövid távú, majd az ötéves, 
aztán a huszonöt–harminc éves – kórkime-
netel változóival történõ tesztelése képezi 
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azt az experimentális elrendezést, melyben 
az általunk használt nozológiai rendszer 
operacionálisan vizsgálható. 

 Ez az eljárás egyszersmind azt is jelenti, 
hogy elsõ lépésben zárójelbe tesszük a Wer-
nicke-Kleist-Leonhard irányzat agypatológiai 
magyarázatait és etiopatogenetikai feltevéseit, 
melyeket lényegében már Leonhard zá-
rójelbe tett akkor, amikor a pszichopatológiai 
tünetek elfogulatlan és minél részletesebb 
leírására alapozta az osztályozását. Ugyan-
akkor viszont a természettudományos meto-
dológia szigorítása és a pszichopatológiai 
tünettan bõvítése révén az eddigieknél ho-
mogénebb betegségegységek megismerését 
célozzuk meg. Ha pedig ily módon sikerül 
igazolni az eddigieknél differenciáltabb 

„kis betegségegységek” létezését, akkor a 
vizsgálatok második és további lépéseit 
kilátásba helyezve a szokásosnál jobb esélyt 
teremtünk arra, hogy különféle biológiai ku-
tatásokkal verifikálják a – széles értelemben 
vett – agypatológiai hipotézist. Ezen az úton 

haladva pedig verifikálhatjuk az endogén 
pszichózisok orvosi modelljét is.

 Elvégzett vizsgálataink eredményeként 
elsõként igazoltuk egy valamennyi kórfor-
mát átfogó kutatási projekt keretében, hogy 
az endogén pszichózisok Leonhard (1957) 
által kezdeményezett felosztásának közép-
szintû kategóriái – a kedélybetegségek két 
csoportja, a skizofréniák öt csoportja és a 
cyclophreniák e két betegségcsoport közé 
elhelyezhetõ csoportja – önálló, egymástól 
külön betegségegységek. Az ötéves kata-
mnesztikus vizsgálat idején talált pszicho-
patológiai tünetek és személyiségjellemzõk 
figyelembevételével ismerhetõ fel az index-
pszichózis vizsgálatakor adott diagnózis 
(Pethõ, 2001). 

 Ezt az eredményt igazolják az 1996-2002-
ben elvégzett, elõször a kezdeti („index”-) 
pszichózis, majd az ötéves, aztán a huszonöt-
harminc éves katamnesztikus felmérés adatai 
alapján történt számítások. Leletünk hiteles-
ségét az utóbbi vonatkozásban két, egymás-

Diagnózis  C  H  DU  MD  PA  KP  SP SK NK 

 C 0,475 0,048 0,080 0,091 0,006 0,001 0,008 0,007 0,283 
 H 0,004 0,938 0,002 0,004 0,001 0,000 0,002 0,031 0,017 
DU 0,162 0,079 0,341 0,095 0,027 0,010 0,020 0,023 0,243 
MD 0,111 0,056 0,050 0,563 0,002 0,002 0,003 0,011 0,202 
PA 0,030 0,065 0,036 0,011 0,449 0,034 0,271 0,069 0,033 
KP 0,019 0,086 0,031 0,022 0,062 0,543 0,051 0,152 0,033 
SP 0,013 0,043 0,007 0,004 0,170 0,007 0,685 0,058 0,013 
SK 0,015 0,189 0,011 0,015 0,032 0,053 0,069 0,588 0,027 
NK 0,057 0,006 0,012 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,906 

A kilenc diagnosztikai csoport: 
C Cikloid pszichózis (cylophrenia)  KP Periodikus katatónia
H Hebephrenia  SP Szisztémás paraphrenia
DU Unipoláris depresszió  SK Szisztémás katatónia
MD Bipoláris mániás-depresszió  NK Normál kontroll
PA Affektustelített paraphrenia  
  

3. táblázat • A huszonöt-harminc éves katamnesztikus vizsgálat alapján kialakított diagnosz-
tikai besorolásnál mindegyik vizsgáló önállóan és egymástól függetlenül az eredeti kilenc nozo-
lógiai csoportnak egy részhalmazát választotta. Elsõ lépésben a vizsgált személy az eredeti 
csoportból átugorhat egy másikba a föntebbi, Markov-átmenet táblázat valószínûségei szerint.
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tól független diagnoszta közötti reliabilitással 
megerõsített validitás mutatja. (Egyikõjük a 
vizsgált személyekrõl az általa is személyesen 
történt – elõre rögzített játékszabály szerint 
csupán az adott állapotra korlátozott, így 
például az esetleges gyógyszerszedésre sem 
kiterjedõ – vizsgálat alkalmával szerzett be-
nyomásokon és adatokon kívül semmit sem 
tudó „vak” kontrolldiagnózis történt.) A Tus-
nády Gábor által alkalmazott sztochasztikus 
modell szerint összehasonlítva a két vizsgáló 
diagnózisait (3. táblázat) igen nagy egyezés 
figyelhetõ meg a normálkontroll személyek 
és a hebephreniák megítélésében. 

A megbetegedés idején kialakított diagnó-
zisok közötti átsorolás nem jelent tévedést a 
huszonöt-harminc éves éves utánvizsgálat 
alkalmával történõ újradiagnosztizáláskor, 
ha az eredeti diagnózisokban foglalt pro-
gnózis egyezik. Például a C, DU és MD be-
tegcsoportban egyaránt gyógyulás várható, 
ezért nem tekinthetõ tévesnek az NK-ként 
való „diagnosztizálásuk”. Ennek megfelelõen 
esetükben a táblázatban szereplõ átmenet-
valószínûségek csoport-valószínûségeihez 
hozzáadhatók a NK csoport valószínûség-
értékei. Így a C csoportban 0,758, a DU-ban 
0,584, az MD csoportban 0,765 tekinthetõ a 
valódi átmenet-valószínûségnek. Hasonló-
képpen nem tekinthetõ tévdiagnózisnak a 
három, elvárás szerint gyógyuló betegség-
csoportba (a DU, az MD és a C csoportba) 
tartozó gyógyult betegek egyikbõl a másik 
kettõbe sorolása sem, ami a valódi átmenet-
valószínûségeket tovább növeli. (A részletek: 
Tolna et al., 2001.)

A betegek normálkontroll kategóriába so-
rolása számottevõ mértékben csak annak a há-
rom nozológiai kategóriának (két kedélybeteg 
csoport és cyclophreniák) a viszonylatában 
fordul elõ, melynek a kórkimenetelét kli-
nikai gyógyulás jellemzi. Ily módon ez az 
átsorolás szintén az index-pszichózis idején 
adott diagnózisba foglalt prognózisnak a 
teljesülését jelenti. A skizofréniák közé tar-

tozó paraphreniák – téveszmeképzõdéssel 
jellemzett pszichózisok – besorolásában az 
ún. szisztematikus (idegi rendszerbetegség 
analógiájára elnevezett) és az ún. nem-szisz-
tematikus (emocionálisan zajló, legalább 
az elsõ idõszakban periodikus) formák 
átfedése mutatkozik. A periodikus (= nem-
szisztematikus) katatoniák esetében hasonló 
átfedés észlelhetõ, a szisztematikus katató-
niák esetében viszont a hebephreniákkal 
mutatkozik valamelyes átfedés. A teljes 
döntési folyamatban 0,76 a valószínûsége 
annak, hogy a két vizsgáló végig együtt ma-
rad a diagnózis kialakításáig. Így ez a szám 
tekinthetõ a kórkimenetel statisztikailag szi-
gorú (gyógyult betegek és normálkontroll 
személyek „összetévesztésének” lényegé-
ben validáló erejét figyelmen kívül hagyó) 
nozológiai megítélése inter-rater reliabilitási 
együtthatójának. Tekintettel továbbá arra, 
hogy ez a megítélés a nozológiai predikció 

– az index-pszichózis idején adott pszicho-
patológiai diagnózisban foglalt specifikus 
prognózis – teljesülését jelenti, a 0,76 mutató 
a kis betegségegységgé kerekedés egyik 
mérõszáma.

 A saját, ily módon tesztelt – és idõközben 
döntésfa-módszerrel részletesen kidolgozott 
formában publikált (Pethõ et al., 1988) – osz-
tályozásunkat stabilabbnak találjuk, mint 
amilyen a hivatalos, és világszerte elterjedt 
amerikai (jelenleg használatos formájában 
a DSM-III tradícióját folytató DSM-IV-ben 
foglalt) osztályozás. 

 Ami a kiindulási alapul vett index-pszi-
chózisokat illeti, annak idején, 1967-1973-
ban tünetbecslés-skálákon rögzítettük 
felmérésünk eredményeit. Ezen adatok ismer-
tetése alapján két független pszichiáter – akik 
semmit sem tudtak magukról a betegekrõl 
(vagyis „vakon” alkottak a tünetek számba-
vételével diagnózisokat) – elég jó egymás 
közötti egyezéssel tudta besorolni utólag, 
2002-ben a betegeinket egy-egy DSM-IV 
kategóriába (részletesen bemutatva: Tolna et 

Pethõ Bertalan • Endogén pszichózisok…



Magyar Tudomány • 2004/2

218

al., 2003). Viszont a huszonöt-harminc éves 
utánvizsgálat adatai alapján a besorolások (4. 
táblázat) szóródnak. Sõt, a betegek tekinté-
lyes része annak ellenére egyáltalán nem ke-
rül be valamelyik betegségkategóriába – még 
a „reziduális” kategóriába sem –, hogy az 
esetükben jelentõs, sõt akár nozospecifikus 
maradvány-tünetegyüttes észlelhetõ.

Leleteink összefüggésében a DSM-IV 
osztályozás elégtelen validitását (Editorial, 
2002) elsõsorban kategóriái lazaságának, 
tünettani leegyszerûsítéseinek és a kórkime-
netel felmérésében mutatkozó hiányossá-
goknak tulajdonítjuk. Mindez magyarázható 
azzal, hogy az amerikai kontextusban fej-
lesztett operacionalizálás még csak a kezdeti 
stádiumában tart, az európai hagyományok 
viszont ennél sokkal differenciáltabb meg-
közelítéseket kínálnak. Sajátos aszimmetria 
figyelhetõ meg a mai helyzetben. Az ame-
rikai metodológia egzaktabb, mint a hagyo-
mányos „európai”, ellenben az európai 
osztályozások tünetileg gazdagabbak és 
árnyaltabbak, ezen komplexitás kidolgozása 
azonban általában nem éri el az Amerikában 
kifejlesztett módszertani szintet. 

Miután a vizsgálatsorozatunkban arra 
törekedtünk, hogy egy bizonyos, fenome-
nológiailag differenciált európai hagyomány 
folytatását összekapcsoljuk az elemzések 
amerikai módszereivel, az említett aszim-
metriát véljük felismerni az általunk adott és 
az amerikai klasszifikáció összehasonlításá-
nak eredményében. A mi kategóriáink 
értelmezhetõk az amerikai rendszerben, de 
szétszóródva. Ami azt jelenti, hogy az ame-
rikai kategóriákban nem ismerhetõk fel a mi 
kategóriáink. Ennek okát pedig abban látjuk, 
hogy az amerikai kategóriák – véleményünk 
szerint – a mai fejlettségi szintjükön még túl 
általánosak és túl lazák a mi kategóriáinkhoz 
képest.

Konkrétan nézve azt találjuk, hogy a 
DSM-IV kategóriáiba pszichózisuk idején 
betegeink nagy része besorolható. Ezek 
a kategóriák azonban egyfelõl túlságosan 
tágak és körvonalazatlanok ahhoz, hogy 
a kórkimenetelre vonatkozólag specifikus 

– verifikálásra és falzifikálásra egyaránt 
alkalmas határozottsággal megfogalmazott 

– hipotéziseket lehessen felállítani, másfelõl 
nem tartalmaznak olyan tünetleírásokat, 

4. táblázat • A „leonhardi” és a DSM-IV szerinti diagnózisok összehasonlítása
a katamnesztikus vizsgálat idején
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amelyek a betegségek maradvány-tünet-
együtteseinek tesztelésére alkalmasak len-
nének. Ily módon az általunk cyclophreniá-
nak diagnosztizált esetek nagy része – a 
DSM-IV amerikai hagyományokon alapuló 
(és ennek a rendszernek a felemásságáért 
többek között okolható) – „schizoaffektív 
pszichózis” kategóriába kerül a betegség 
idején, ellenben a katamnesztikus vizsgálat 
alkalmával egyetlenegy eset sem ismerhetõ 
fel ebbe a kategóriába tartozó esetként. 
Rossz az újra besorolhatósági arány a he-
bephreniák és a katatóniák, sõt az affektív 
kórképek vonatkozásában is. Ami az 
utóbbi betegségeket és a cyclophreniákat 
illeti, a nozológiai elvárásnak megfelelõ és 
rendszerint valóban bekövetkezõ klinikai 
gyógyulás tényleg megszünteti a definitív 
pszichopatológiai tünetek szerinti osztá-
lyozás lehetõségét. Az általunk folytatott 
felmérés eszköztárában azonban éppen 
azért szerepeltetjük – egyebek mellett – a 
szubklinikai tünetek és az ún. „morbaffin” 
személyiségtípusok (Pethõ et al, 1993) 
skáláját, hogy esélyt teremtsünk a klinikai 
gyógyulás mögött meghúzódó, patogén 
vagy patoplasztikus élettörténeti jelenségek 
feltárása számára. 

Az amerikai diagnosztikai kézikönyv 
harmadik és negyedik kiadása (a DSM-III 
és a DSM-IV) között tizennégy év telt el, 
közben egy-egy revideált kiadással. A soron 
következõ DSM-V kiadása azonban éppen 
azért késik – elõreláthatólag nyolc–tíz évet –, 
mert hiányoznak az újraformáláshoz szük-
séges validáló tanulmányok. Ezektõl várják, 
különösen az egyre számosabb biológiai 
pszichiátriai vizsgálatok eredményességétõl, 
a nozológia megerõsödését. Úgy gondoljuk, 
hogy a saját vizsgálatsorozatunk említett, és 
a további – folyamatban lévõ – kidolgozás-
sal nyert eredményei elsõsorban a klinikai 
fenomenológiai alapú validálással járulhat-
nak hozzá a nozológia megerõsödéséhez. 

Epilógus

Az említett várakozások az orvosi modell 
érvényességében való növekvõ bizalmat 
fejezik ki. Manapság is él ugyan az a régebbi 
törekvés, hogy a testi kórokra és kórszárma-
zásra (etiopatogeneziasre) utaló leleteket az 
egyes tünetekkel hozzák összefüggésbe. Sõt, 
némelyek magukat a pszichés tüneteket is 
biológiai markerekkel kívánják helyettesíteni. 
Azonban a DSM-IV-ben foglalt diagnosztikai 
kategóriákra és az általunk követett no-
zológiai iskola betegségegységeire vonat-
kozó kutatások zömének egyaránt az az 
alaphipotézise, hogy vannak egymástól jól 
megkülönböztethetõ, sajátosan strukturált 
tünetegyüttessel járó kórformák. 

 Ezekre utalva beszélünk szigorúbb érte-
lemben orvosi modellrõl az endogén – amerikai 
nyelvhasználatban „funkcionális” – pszichózisok 
tudományában. Lett légyen ugyanis szó meg-
jelenési formáiban, élettörténeti folyamatában 
és emberi jelentõségében egyaránt pszichés 
zavarokról, a pszichiátriában az orvosi mo-
dell szerkezete különbözik a nyilvánvalóan 
szomatikus betegségek tudományainak 
orvosi modelljeitõl. Kiindulását a pszicho-
patológiai tünettan képezi, és a vonatkozási 
rendszerét akkor is ez fogja alkotni, ha sikerül 
direkt összefüggést találni egyfelõl a testi 
mûködések, másfelõl az élet- és társadalmi 
funkciók zavarai között, és a kétféle zavart 
technikai (gyógyszeres, mûtéti, genetikai 
stb.) beavatkozásokkal lehet majd rendezni. 
Élõ test, társadalom és technika közbensõ 
tartománya ugyanis a folyvást a sorsát 
átélõ és alakítani igyekvõ ember, akinek a 
zavarai ezért éppen a „pszichés” zavarok for-
májában jelentkeznek. Ennek a helyzetnek 
megfelelõen tartozik a pszichiátriában az 
orvosi modellhez a pszichopatológiai jelensé-
gek (természet-)tudományos vizsgálata, 
amelynek sajátos részeit képezi – egyebek 
mellett – a fentebb említett tudós megfigye-
lés, az élményzavarok tünetté formálása, 
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az operacionális kritériumok keresése és 
a kutatás tesztszerû, experimentális jellegû 
módszertana. 

 A Leonhard osztályozását alapul vevõ kuta-
tások két, egymástól diametrálisan különbözõ, 
ugyanakkor egymást kiegészítõ területen 
járulhatnak hozzá az orvosi modell jegyében 
folyó vizsgálódások eredményességéhez. 
Egyfelõl kibõvítve a pszichopatológiai tüne-
tek tartományát mind minõségileg, mind az 
élettörténet távjában, másfelõl a finomabb és 
határozottabb betegségegységek viszonyla-
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