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Egy rendszerezQ pszichiáter vallomása

Ellentmondásos a cím: hogy kerül együvé rendszer és vallomás?
A szisztematizálás tudományos-logikai eljárássorozat, amely objektivitásával 

mintegy kiöli az élet elevenségét (példa erre a behaviorizmus, a freudizmus, Pavlov 
méltatása). Buda Béla egyrészt rendszereket elemez, de maga is rendszert kreál. A 
vallomások nyilván oldottabbak, szubjektívek, elevenek (példa erre többek között 
annak a bemutatása, miként választotta hivatásul a pszichiátriát).

Szimptomatikus, hogy a névmutató tanulsága szerint kit citál a legtöbbet a szer-
zQ – 24 utalással Sigmund Freud vezet. S kiket nem említ? Nem hivatkozik többek 
között Ranschburg JenQre, Karl Popperre. E tények önmagukban is egyféle beállí-
tódás lenyomatai.

Buda Béla legutóbbi, önéletrajzi elemekkel is átszQtt 402 oldalas kötete olyan 
egységbefoglalás, amely a történetinek (ez a teoretikus szint) és a pszichiátria éppen 
aktuális mindennapi szintjének a meggyQzQ egybesimítása.

A 10 fejezetre tagolt m_ igen jól szerkesztett. Vissza-visszatérQ módon érzékel-
teti Buda egyik dilemmáját: a neurológia és a pszichiátria viszonyát. Milyen is ez a 
viszony? Alá- és fölérendelQ, vagy egyenrangú?

A pszichiátria kettQs szorításban vergQdött. Egyrészt, ahogyan a szerzQ írja: 
„Még a budapesti pszichiátriai klinikán is illett neurológiai szakképesítést szerezni, 
a három vidéki egyetemen ez egyenesen kötelezQ volt.” (11.) Másrészt a pszichiát-
ria önállósodását elQnytelenül befolyásolta az antipszichiátria megjelenése: a pszi-
choanalízissel szembeni ellenszenvet csak fokozta a biológiai pszichiátria kultusza, 
az ideologikus támadások és a gyógyszeripar lobbizó érdekviszonyai. (A pszichi-
átria detronizálása nálunk igen korán kezdQdött: Thomas Szasz jó érzékkel válo-
gatta szöveggy_jteményébe Karinthy Frigyest. Az antipszichiátria a stigmatizálás, 
a jogtalan betegségtulajdonító mentalitás, a büntethetQség, a terápia felfüggesztése 
„humán”, fQként intellektuális magyarázatul szolgált.)

Buda elemzi Michel Foucault azon értekezését, amely szerint komoly kihívás: a 
lelki egészség/betegség meghatározásakor kényszeresen alkalmazzuk a szomatikus 
betegségek kategorizálásakor igénybe vett terminus technikusokat. Foucault szerint 
„az elmekórtan gyökereit nem valami ’metakóroktanban’ kell keresnünk, hanem az 
embernek a tébolyodott emberhez és a normális emberhez f_zQdQ, történetileg meg-
határozott viszonyában.” (Vö.: Buda 79.) Ez a viszony nyilván korspecifikus, ám 
véleményem szerint a korspecifikusság mögött/mellett valaminQ metamotívumot 
mégiscsak feltételezni kell. A tudás archeológiájáról tudósító Foucault mintha maga 
is hajlana egy metaszint hiposztazálására. 

Kifogásunkat Hans-George Gadamer megerQsíti. P bármely tudomány alapja-
ként egy emberképet vél felderíteni (ez a hiányolt metaszint lehetne véleményem 
szerint).

A szervi gondolkodást, az organicizmust a pszichoanalízis erodálja. Támadása 
egy ideig meggyQzQ. A klasszikus, konzervatív orvosi gyakorlat lassan, nehézkesen 
változik, s a pszichoanalízisen átjutva visszatér egy konzervatív hagyomány – tért 
hódít (fQként Amerikában) a biológiai pszichiátria, a pszichofarmakológia. Az öt-
venes években kezd dominálni a behaviorizmus, s ezzel egy idQben Pavlov hatása.
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A pszichoanalízis a XX. század utolsó évtizedeiben mintegy kiszorul az amerikai 
elmegyógyászatból. 

Mára – úgy t_nik – a pszichofarmakológia elnyelte a pszichiátriát, ugyanakkor 
többé-kevésbé paradox módon megsz_nQben van a kanonizálás, s eredményekkel ke-
csegtetQ párbeszédre lelhetünk.

Érdemes áttekintenünk, hogy a jelzett tendenciákat miként konkretizálja Buda 
a magyarországi történésekre. Empátiáról, beleélésrQl is árulkodó, ahogyan a ha-
zai kultúra, elsQsorban a magyar irodalom néhány kiemelkedQ alakjának az ideillQ 
m_veit sorolja (példának okáért Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Csáth Géza, József 
Attila, Gulácsy Lajos).

2.

A XIX. század végére nálunk neuropatológiai kutatóm_helyek alakultak ki, igazán 
eredményesen az ötvenes évektQl az idegsebészet motiválta kiváltképpen ezeket a 
m_helyeket. A hetvenes évek közepéig a primátus az ideggyógyászaté volt. 

A II. világháború után idehaza is gyarapodott a neurotikus esetek száma: a tár-
sadalmi értékrend extrém gyors felbomlása, az iparosítás, a városi lét erQltetése, a 
kollektivizálás idézte elQ ezt többnyire. Terjedt az autogén tréning, a csoportterápia, 
a relaxációs módszer.

A korszak egyik kétségtelenül legalapvetQbb dilemmája nálunk szintén a test és 
lélek (mai terminológiával az agy/elme) különbözése/egybeesése. A dualizmus indi-
kálta félelem ideológiai küzdelmekre sarkalt, a szimplifikálás, a leegyszer_sítés életre 
hívója lett. Divattá vált a pszichológia, szinte tódultak az önköltségtQl nem mentes 
Pszichiátriai Hétvégekre, beindult a társadalmi beilleszkedési zavarok kutatása komp-
lexum. 

A pszichiátriai képzés felvirágzása ellentmondást is involvált: bürokratizálódás, 
kisajátítás kísérte.

Eljött a leépülés idQszaka – a belsQ szakmai viták mellett a gyógyszeripar szinte 
karikírozható befolyását tapasztalhattuk. Buda részsummázata szerint: „A magyar ne-
hézségek mértékükben és összetételükben sajátosak, túl nagyok, de tendenciájukban 
tükrözik a világhelyzetet és a pszichiátria általános válságát.” (126.)

A folytatásban a szerzQ szemelvényekben jeleníti meg a magyar pszichiátriatörté-
netet.

Az „Orvostudomány és a pszichológia” fejezet jórészt újraközlés.
Az öngyilkosságról szóló igen elgondolkodtató rész nóvuma számomra a test átalakításával fog-

lalkozó fejtegetés volt. Itt nem-váltásról van szó, arról, hogy az individuum elégedetlen a természet 
által neki címzett nemmel, s változtat.

Nagy kihívás, hogy az orvosi beavatkozás elQtt/után van-e tennivalója a pszichiáternek, pszicho-
lógusnak? De „szolidabb” beavatkozás (pl. mellnagyobbítás, zsírleszívás, arcfelvarrás) ugyanilyen 
döntésként bukkanhat fel. A test megrendelt korrekciója érintetlenül hagyja a lelket, elmét? 

A viselkedési függQségek (alkohol, drog) mint devianciák – Buda szerint – a klasszikus szocio-
lógia víziójának tekinthetQk.

A „Pszichoterápia – gyógyítás, fejlesztés és korrekció pszichológiai módszerekkel” szerencsés 
kézzel kiválasztott utánközlés.

A nagy számú pszichológiai módszer mintegy szükségessé tette (volna) az integrációt, ez azon-
ban nem valósult meg. Ezt a tényezQk számtalansága (pl. a betegség mint olyan, a páciensváltozók, 
a terapeutaváltozók é. í. t.) hiúsította meg. A mentálhigiéné ellentmondásos státuszát is tetten 
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érhetjük a szerzQnek hála. 
A pszichiátria szemléleti dilemmáin töprengve Buda megfogalmaz kilenc tézist 

és javaslatot; ezek közül utolsóként sorolja a komplex folyamatmodellek szüksé-
gességét, amelyek megkövetelik többek között az etológia és a terápia adekvátabb 
megközelítését. 

A placebo-probléma dzsungelét szintén bejárhatjuk a kötet segítségével. 
[Mindazonáltal – úgy vélem – a placebo-minQsítés itthoni kálváriáját könyvbe 
foglaló Szendi Gábor kötetére rákövetkezQ megnyilvánulások populáris témává 
vitték le (s ezért talán a szerzQ is okolható), méltatlanul e kérdéskört.]

Buda szerint a pszichiátria mai korszaka 1980-nal kezdQdött. A gyógyítás elsze-
mélytelenedett. KiemelkedQ konfliktusnak bizonyult a szovjet pszichiátria ügye: 
a politikailag másként gondolkodók pszichiátriai betegekké (fQként skizofrének-
ké) minQsíttettek. Ez ideológiai inszinuáció volt – még akkor is, ha igazat adunk 
Thomas Szasznak, nevezetesen, hogy nem pusztán politikai manQverrel van dol-
gunk, hanem az elmekórtani betegség-megállapítás önkényességével, pontatlan-
ságával is. A betegség-megállapítás bizonytalanságai világszerte felt_nQvé váltak.

Nagy teret szentel a szerzQ az antidepresszánsoknak, mint placebóknak. Úgy 
véli: nincs és nem is remélhetQ párbeszéd az elmegyógyászat és a különbözQ pszi-
chiátriai tevékenységek/terápiák új értelmezésérQl, szabályozásáról.

3.

A mai magyar pszichiátriát jellemzQ küzdelmek, viták közé sorolható a Lipót 
igen ellentmondásos megszüntetése, a tekintélyelv_ség, a viták hiánya, az orvosi 
konzervativizmus. A pszichiáterek társasága elbürokratizálódott, a pszichiáterek 
nem bizonyultak nyitottaknak arra, hogy kommunikáljanak a társadalommal. 
Ugyanakkor a pszichiátria a gyógyszercégekkel kötött kapcsolatainak betudható-
an nagy gazdasági erQt biztosíthatott magának. Nagyon szellemes, és sajnos igen 
találó Buda „Rodostóból” adresszált levele (l.: 375–378.).

A záró fejezetben Buda azt a kérdést exponálja: lesz-e, lehet-e változás a pszi-
chiátriában. Röviden: azt a választ intonálja – nem tudhatjuk.

Ma a pszichiátriában az örökléselv_, biológiai sérülékenységi betegségmodel-
lek dominálnak.

A kötet zárógondolata: „Általánosságban nehéz elQre jelezni a közelgQ jövQt is. 
… nagy dezorganizációk, növekvQ egyenlQtlenségek és ellátatlanságok keletkez-
hetnek, de elQállhatnak hatékony újítások is, és békés, nyugodt viszonyok között 
folytatódhat a pszichiátria humanizálódása, a pszichológiai és társadalomtudomá-
nyi elméletek behatolása, a pszichoterápiás, pszichokulturális módszerek terjedQ 
alkalmazása.” (395.) 

Buda m_vének szükségszer_en rövidre fogott áttekintése után néhány reflexiót 
kockáztatok meg, a bevezetQmben írt szempontok alapján.

A rendszerezésrQl: a tolerancia jellemzQ a rendszerezésre – a frenológia éppúgy 
teret kap, mint Günter Ammon dinamikus pszichiátriája. Szintetizálni törekszik a 
szerzQ, s ez az Q rendszeralkotási szisztémája. Kalkulál gazdasági-ideológiai té-
nyezQkkel is, ám igyekszik kívül maradni már egyértelm_en kiürültnek bizonyult 
értékítéletektQl. Nagyon gazdag szakirodalmi hivatkozási kört mobilizál.

A kiegyensúlyozás persze az olvasóból olykor a valóban egyenrangú, illetve az 
egyik –legalább bizonyos szempontból – különb, mint a másik ellentétes megíté-
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lés valamelyikét válthatja ki. A kirekesztés helyett a „mit lehet profitálni” attit_d 
dominál nála. Minél szélesebbre szeretné tárni az együttm_ködést: más-más disz-
ciplínák, iskolák, szemléleti konstrukciók bevonásával.

Vissza-visszatérQ dilemmákkal szembesül (pl. a test/lélek, agy/elme dichotó-
mia; a gyógyszeres terápiák divatja; a hatalom ideologikus arroganciája; a társa-
dalomtudományokkal való együttm_ködés é. í. t.)

A visszatérési kényszer a „már nem elQször kerül szóba” élményét involválhatja 
az áttekintéssel ismerkedQkben. Ez zavaró is lehet – a placebo-probléma gyako-
ri explikálása jól illusztrálhatja kifogásomat. Feszesebb szerkesztés bizonyára 
elQnyére vált volna a kötetnek. Az ismételgetés ugyanis olykor nem megerQsíti, 
hanem kioltja a kívánt hatást.

Ami a vallomást illeti: a pályaválasztás motívumait, munkahelyi, szerkesztQi 
kanosszáit, reményeit, csalódásait Qszintén, keresetlenkedés nélkül adja elibénk.

A névmutató megkönnyíti a tájékozódást.
Jó volt elolvasni Buda Béla elokvens összefoglaló m_vét.

(Buda Béla: Az elme gyógyítása. Kritikus pillantások egy különös orvosi szakterü-
letre. Budapest, 2011, Háttér Kiadó, 402 p.)


