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Onelegultseg,
vagy tudatosonismeret
Beszelgetes dr. H6di Sandor pszichol6gussal
KonyveibOl es ~.lapokban meg foly6iratokban
megjelent
tanulmanyaibOl, kritikaib61,
vitacikkeibOl
is
j61 ismeri a vajdasagi olvaso dr. Hodi Sandort, aki lrasaiban a pszicbo16gia teriileterol gyakran tesz kirandulasokat a filoz6fia es az irodalom
mez6ire es erdosegeibe is, el egeszen
a legnagyobb gondolkod6k,
lIlY Lukacs Gyorgy eletmoveig. Az Uzenet
zsorije a folyoirat
1985. evi juniusi
szamaban megjelent
Kettos kotesben elmo dolgozataert
neki ltelte
oda harom egyenrangu. dljanak egyiketo "A szerzo a politikus
es filozoius Lukacs
Gyorgy magatartasat,
alkotomunkajat
es ideologiai szerepet uj megvilagitasba belyezte, bangsulyozva azt, bogy a nagy Marxists
gondolkod6
move )}... provokativ
szerepevel fog a tarsadalmi Jet filoz6fiai, etikai, esztetikai, szociologiai, pszicholf)giai jellegri kerdeseinek tovabbgondoJasara hatni, azaz
paradox modon az ellentmondas
szriksegessege biztosltja maid a tovabbeJest az eletmo es a balhatatlansagot

Lukacs

szamara«"

- olvas-

hatjuk a blraJ6bizottsag indokJas~ban.
Dr. H6di Sander ma gyakorl6 pszicho16guskent Adcin el es dolgozik.
Mint gyakorl6 pszichoI6gus tobb mint

.

egy evtizede foghdkozoI
az emberek Ielki
egeszsegeveI, IeIki probIemaival.
Mi a tapasztalatod:
hatraltatja-e
az embereket.
meg valamilyen
eloiteIet nalunk abban,
bogy pszichol6gushozforduljanak?
- Ha az emberek bajban, nehez leIkiallapotban vannak, sokkal gyakrabban
fordulnak
ma pszicho16gushoz
vagy ideggy6gyaszhoz, mint regebben. Ennek ellenere meg sokan ugy gondoljak, bogy bels6
dolgaikr61
beszelni,
eletviteli
nehezsegeiket elmondani, intim kerdesekben masok tanacsat
kikerni
nem "feln6tthoz
melt6"
dolog. A leerteke16,
becsmerl6
megjegyzesek gem ritkak azok szamlajara,
akik szemelyes problemaik
megbeszelese
vegett szakemberhez
fordulnak.
Mondanunk gem kell, bogy az ilyen jellegd megsz61asok, "heccelesek" tudatlansagra
vallanak es a j6 erzesu emberekt61 tavol allnak.
. Hogyan gyozhetOk hat le a pszichol6~
gusok tenykedesevel szembeni effele megmozduIasok?
- A pszicho16giai
es a lelki egeszsegre
vonatkoz6 korszenl ismeretek terjedesevel
ez a hozzaallas remelhet61eg hamarosan

~
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eltunik majd. A lelki problemak lekezelesevel kapcsolatos e16iteletek azonban mas
vonatkozasban
annal makacsabbul
tartjak magukat. Hanyan vannak, akik szemelyisegproblemaik,
eletviteli
nehezsegeik miatt alland6 jelleggel gy6gyszerelik magukat, akik rossz kozerzetiik
(ketsegeik,
szorongasuk,
tanacstalansaguk,
tehetetlensegiik)
megsziintetesere
ugyanolyan orvosi segitseget varnak,
mintha
valamilyen
szervi bajuk voIna. Az orvosi
var6termekben
varakoz6 betegek jelent6s
resze ilyen szemelyekb61 tev6dik
ossze.
Valamennyien
annak a teves szemleletnek
az aldozatai,
bogy egeszsegiigyi
szempontb61 csak a szervi baj erdemel figyelmet. Evegett lelki bantalmaikb61
mindenaron szervi bajt pr6balnak
csinalni. Sajnos, az elrontott eleteket (a kudarcokat,
az
oromtelenseget,
a boldogtalansagot)
nem
lehet gy6gyszerekkel
orvosolni,
meg kevesbe egyszeri es azonnali orvosi beavatkozassal helyrehozni.

Ismerjiik-eonmagunkat?
~ Bizonyara
sokfeIe ember fordul meg
naIad a rendeloben, s mindegyikiik sorsa
mas-mas tanulsagot kinal. Ennek ellen~re
megK'erdeznem: vajon Ievonhat6k-e valamilyen altahinosabb
ervenyii tanulsagok
is azokb6I a szemelyi sorsokb6I, amelyekbe betekintest nyerteI munkad soran?
- Szemelyi eletfelteteleink
sok mindenben killonboznek egymast61, am ha a sikertelen sorsokat ossievetjiik,
a balszerencsen kfvill felfigyelhetiink nehany mas
hason16sagra
is. SzembetUn6
peldaul,
bogy mennyi hibat kovetnek el az emberek
sajat eletiik rovasara. Ez-ek az eletviteli
hibak reszben abb61 fakadnak, bogy nem
ismerjiik elegge onmagunkat: nem vessziik
peldaul kell6en figyelembe j6 adottsagainkat, vagy elbagatellizaljuk
szemelyi hi anyossagainkat,
reszben pedig abb61 a
"nagyvonalusagb61",
fele16tlensegb61,
ahogyan eletUnk lentos donteseihez viszonyulunk. Valamennyien
tapasztalhatjuk, bogy az emberek eletviteliik es magatartasuk "esszerusegeben"
milyen biztosak, sajat esziikkel milyen nagyra vannak.
Fokozottan all ez azokra, akik mar regen
az ideggondoz6i intezet vagy elmeositaly

Sajnos, az onelegiiltsegnem p6tolja a tudatos onismeretet,

segftsegere szoruInak.

fgy gyakori e16zmenye a balsorsnak. f>.tudates onismeret az esz ,,)efegyverz6 ervei"
mellett szamban veszi a lelek bels6 torteneseit es masok visszajelzeseit is.

Dr. nodi Sandor orvosi kopenyben...

.

VaI6ban gyakran, nagyon gyakran taIaIkozunk eletiinkben az oneIegiiItseg kiriv6 eseteivel, amelyek megkeseritik napjainkat, perceinket,
mar att6I ruggoen,
bogy mennyi idonket "vagyunk kenytelenek" ilyen vagy olyan okb6I rajuk forditani. Letezik termeszetesen
az ellenkezo vegIet is...
- Nem szerencses persze az gem, ha nem
bfzunk magunkban. Sokan, mivel bizonytalanok magukban, onigazolassal,
oncsalassal, fele16ssegatharftassal
igyekeznek
elodazni, megkerillni, eltussolni a d6ntesi
szituaci6kat. A d6ntesi pillanat lehet6segenek elmultaval azonban az esemenyek
visszafordithatatlanna
valnak, fgy a mula~tas, a meggondolatlan
d6ntes sokszor
j6vatehetetlen kovetkezmenyeket
van maga utan. Termeszetesen senki gem kepes
e16relatni,
mondjuk,
parvalasztasanak
vagy palyavalasztasanak
valamennyi lehetseges kovetkezmenyet.
A d6ntes mindig kockazattal jar. Megis, ha tudatosan
d6ntiink, sorsunk sokkal kevesebb kockazatot rejt magaban, mintha csak sodr6dunk az "arral", es hagyjuk, bogy az
id6, amit javunkra fordithatnank, elrohanjon f616ttiink.
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be minden fontos informaci6t
kivUlr61 kell
bevinni. Az oktatas elvi alapja azonban,
sajnos, eppen ez. A szellemi fej16des viszont egeszen mas logika szerint t6rtenik.
Az ember esak kis leptekekben
tudja e16revinni
az eletet. Elsodlegesen
konkret
helyzete erdekli,
s konkret
problemakra
keresi a megoldast is. Meg is talalja', ha
ugyan az e16zetesen beleje sulykolt "ismeretek" meg nem zavarjak a fejet.

Mit szabad,esmit nem..

.

Nemcsak gyakorl6 pszichol6gus vagy,
hanem elnteleti kerdesekkel is foglalkozol.
Kamatozta~ni tudod-e elmel~timnveidben
gyakorlati
tapasztalataidat,
es forditva:
elmeleti felismereseidet
hasznositani
tudod-e mindennapi
munkadban?
- Hadd erzekeltessem
az elmelet es gyakorlat szoros 6sszefUggeset egy konkret
peldaval. Alig kezdtem el praxisomat, mar
els6 pacienseim fontos felismeresre vezettek ra. Ra kellett j6nn6m, hogy az egyetemen tanultaknak
a gyakorlati
munka soran nem latni semmi hasznat. Nem volt
mit tenni, at kellett neznem mindazt, am it
az elettel, az emberek szemelyes gondjaival; bajaival
kapesolatban
6sszeirtak
a
pszieho16giaban.
Ekkor d6bbentem
meg
igazan: a pszieho16giai muvek rendre masr61 sz6ltak, nem arr61, amire a tanaesadas
es r6vid terapiak soran szuks~gem lett volna. Szerenesere nehany pszieho16giai iskola kivetelt
jelent ez a161. Szabalynak
tekinthet6 azonban, hogy az elmeleti szakemberek es a tudomanyos 'kutat6k - szamomra valamilyen rejtelyes oknal fogva messze elkerulik
az emberi elet szubjektiv vonatkozasu
kerdeseinek
targyalasat
es vizsgalatat.
Ennek a keptelen helyzetnek kerestem a magyarazatat,
es irtam
meg els6 tanulmanyaimban,
amelyek kes6bb kotetbe foglalva is napvilagot lattak.
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Milyen kovetkezmenyekkel
jarhat az,
ha azemberek val6sagtudata a megelt val6saggal nem egyeztetheto ossze?
- Az ilyen emberek mindenekel6tt
beesapottnak e~zik m~gukat. Es joggal. Hiszen amennYlben elhittek, elfogadtak es
megtanultak mindent, amit t61uk a kUl6nb6z6 intezmenyekben
elvartak, akkqr hogyan lehetseges, hogy megsem tudnak ervenyesulni, boldogulni? Miert bizonytalanOR magukban es sorsukban? Miert felnek
a niaganyt61, embertarsaikt6l,
az elett61,
az elmulast6l? Miert nem ad tudasuk biztonsagot, hitet, er6t, melt6sagot nekik?
Akik a rende16ben megfordulnak, valahol
mind beesapottnak
erzik magukat. tJgy
erzik, bogy nem szolgaltak ra arra, ami'
velaR t6rtenik. A ~sa16dottsag az 6ngyilkossag eseteben olt legdnimaibb
format,
de a beesapottsag-erzes
ott munkal mas
devians viselkedesi formak hattereben is:
a bunozesnel, narkomanianal,
elmebetegsegnel. Pszicho16giai szempontb61 nezve
mindenesetre nem hiteles, nem autentikus
eieknek az embereknek az elete. De a hamis szuksegletekb61, a koekazatos es eszszerutlen eletvitelUkb6l
itelve sokaknak
masoknak gem, akik kivUl maradnak a
rende16k6n.
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amellett, bogy meghatarozott
ismeretekkel rendelkezik
a va16sagr61,' meg is eli ezt
a va16sagot. K6zvetlen elmenykent jelennek meg benne a sorsat, helyzetet meghataroz6 !arsadalmi
k6rUlmenyek,
vis?:onylatok. Elmenyeink,
eleterzeseink .alapjan
pontosan tudjuk, bogy mi j6 nekunk, s mi
van ellenunkre. Ahhoz azonban, hogy magunkat masokkal megertessuk, kikell fejt~nunk, szavakba kell ontenunk mindazt,
amit megelUnk. Es a problemak
itt kezd6dnek. Amikor ugyanis szavakl;!t, ismereteket keresunk a bennunket
reprezental6
va16sag (tarsadalmisag)
kifejtesehez, atkerUlunk egy mas ertekeknek alarendelt ertelmezesi rendszerbe, amely a va16sagra
es helyzetunkre
vonatkoz6an erzeseinkkel
nern rnindig 6ss,zeegyeztethet6 ertelmezest
kinal fel. A esaladban, iskolaban, munka~
helyunk6n
eletunk soran sok-sok isll).erelet sajatitunk
cl. Legf6keppen
arra vonatkoz6an, mit szabad es mitnem;
mir61
hogyan kell velekednunk,
s helyzetUnket
hogyan kell megitelnunk.
Ezzel kapesolatban t6bbszor elhangzottak mar olyan szels6seges kijelentesek,
hogy a modern tar-

embere voltakeppen

alland6

"agymosason"
rnegy keresztUl. Mersekeltebb hangu teoretikusok
viszont azt fejtegetteR, hogy az iskolak, tajekoztatasi
eszk6z6k leszoktatjak
az 6na1l6 gondolkodasr61 az embert. Ten~ mindenesetre,
hogy a
belenk sulykolt tomerdek ismeret a sikeres
eletvitel szempontjab61
fabatkat
gem er.
Mar esak azert gem, mivel az ember nem
robot, .amit el6re kell programozni,
s ami-
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. Ha visszatekintesz

A pszichol6gia
esa filoz6fia
egymasrautaltsaga

.

Amellett, bogy gyakorl6 pszichol6gus
vagy, elmeleti kerdesekkel foglalkozol es
empirikus kutatasokat
vegzel, erdeklodesed athajlik a filoz6fia ternletere is. Ezt
peldazza dijazott irasod is. Milyennek latod a pszichol6gia es a filozOfia viszonyat,
s te magad hogyan viszonyulsz a ket diszciplinahoz?
- Ami6ta tudomannya valt a psziehoI6-

I

gia, visszater6 vagya, hogy 6rokre elszakadjon a filoz6fiat61.
A pszieho16gia ku16nb6z6 iranyzatai,
iskolai, agazatai voltakeppell
:r;nind erre t6rekszenek,
a psziehol6gia azonban megsem tudott a filoz6fiat6l elszakadni. Aminek egyszeru a magyarazata.
Minden
elmelet - az, emberi
psziehikum
barmely vonatkozasat
helyez. ze is vizsga16dasa k6zeppontjaba
-, akarva vagy gem, de valamikeppen
a vilag ertelmezesere,
az ember modellalasara
is
kiserletet tett. Ezaltal viszont az elmeletb61 6hatatlanul
filoz6fiai
problem a lett.
En a magam reszer6l sohasem idegenkedtern a psziehol6gia
es a filoz6fia
szoros
egymasrautaltsagat61.
Anna1 kevesbe, mivel ugy tartottam,
bogy a pszieho16gia a

ana, amit ot kony-

vedben es szamos publikaci6dban
tel, elegedett
vagy?

Csa16dottsag
es b~csapottsag

Ebben
(A Jetelmeny es va16sag cimn)
konyvedben nagy nyomatekkal
hangsulyozod erzehu.eink, elmenyeink fontossagat. Mondanal-e enol valamit?
- Kezdjuk talan azzal, bogy az ember,

sadalmak

filoz6fiat61
kolcsonozte
azokat a kerdeseket, amelyek megvalasztasaval
immar
t6bb mint egy evszazada gyotr6dik,
s feltehet6en nem is bol!iogul soha az ut6bbi
nelkul. Ami forditva
is all: az orokzold
kerdesek
megvalaszolasaban
a filoz6fia
gem jut e16bbre egymagaban.

,.

elvegez-

- Maig gem vagyunk
tisztaban
a leleknek, ennekaz
erzekeny
szeizmografnak
a
muk6desevel. Nem keszultel pantos "diagn6zis" ennek a kornak - az elsorvad6 koz6ssegi eletnek, a felbom16 kapesolatok-

nak

-

a lelektani

kovetkezmenyeir61.

Nem tudjuk, hogy milyen rendez6elvek
szerint eljunk; hogyaz
identitaskeretek
bizonytal.ansagab6l,
a szavak inflaci6jab61, az eszmek "keveredeSeb61 szarmaz6
tanaestalansagot
mivel helyettesitsuk.
De
lehetnek-e minderre vonatkoz6an a pszieho16gusnak megalapozott
elkepzelesei,
logikus ervei, amikor a tarsadalomfiloz6fia is ad6s meg az Elet nagy "rendez6elveivel"? Tanacesal szolgalhat-e
a pszieho16gia az ertelmes es sikeres emberi eletre vonatkoz6an, amikor az egyetemes emberi felszabadulas
utjai elmos6dtak, s a
vilagban va16 helytallasra, eselekvesre vonatkoz6 programok,
a makrokozmikus
ut6piak
sorra. revidialasra
szorulnak?
Amig a mindennapi val6sag vilagat61 viszszavonultan
spekulalgatunk.
A "szebb"
es "jobb" vilag megva16sitasan va16 faradozasunk azonban rendszerint sziszifuszi
munka. Elegedettsegre
ezert sohasem lehet DRunk.
'
Min dolgozol, mik a terveid, milyen
kutatasi iranyba haladsz?
- Ket empirikus felmeresemet kezdtem
meg. Az egyik a frusztniei6 elszenvedesenek es kUl6nb6z6 feldolgozasi m6djainak
a kovetkezmenyeit
vizsgalja,
f6kent a
psziehoszomatikus
tunetkepz6des
vonatkozasaban. A felmeressel es a projektiv
tesztek rendkivUl id6igenyes kiertekelesevel regen elkeszultem. Az adatokat 6t
eve atadtam szamit6gepes feldolgozasra.
Az6ta varom, hogy elkeszUljon a program,
es szakembereink
id6t talaljanak lefutta.tasara. A masik felmeres a hazastarsi konfliktusokat veszi eelba, es arra keres valaszt, hogy milyen bels6 ellentmondasok,

.

erdekellentetek feszitik - s teszik sok esetben elviselhetetlenne - a mal hazassago-

kat. Bar a minta tObb ezer f6b61 all, ezuttal mar "nem d6ltem be" korunk nagy
mitoszanak,
a szamit6gepnek:
"Magad
uram, ha szolgad ninesen" alapon az adatrendezeshez
a kezi, lyukkartyas
megoldast valasztottam. Es 6t evet maris megtakC\ritottam magamnak. Az elmeleti jellegu munkak k6zUl a tarsadalmi beilleszkedesi zavarok - 6ngyilkossag, mentalis
betegsegek, narkomania
sIb. - temak6re
foglalkoztat
tovabbra is. Tavolabbi eelKent az "eletpszieho16giaval"
kapesolatos
koneepei6mat
szeretnem
jobban kidolgozni. De mivel a korUlmenyek sok mindent aktualizalhatnak,
vegeredmenyben
m.eg magam sem tudom, hogy a praxis mellett mire fordftom majd a szabad id6met.

CSORDAs Mihaly
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