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A pszi ch016gia
j6vo1:epe

MAGrAR.ft6
lato.k besziv;iro.gnak a po.litikaba, kulturaba? Nem allunk-e mar ma is bizo.nyo.s merrero tarsada1mi
depresszi6 nyo.masa alatt, amely gatat slab lehetOsegeink megva16sft<isanak? Nem beszelve mas er-
zelmi es tudati befo.lyaso.kr61, amelyek eredetevel es hawmeehanizmusaval meg kevesbc!'vagyunk,
tisztaban.

Az, aki a jovot iIIetoen nem szam';l a pszieho.I6gia es psziehiatria nagyo.bb tarsadalmi szerepv:iJ-
lalasaval, attekinthetetlen labirintus elott:ill. Nem veletlenul mo.ndta Freud a lelekgy6gy<isznkra, bogy
.az egesz emberiseg a paciensunk.. .

A szenveMlybetegek so.kasaga mar ma is megnldhatatlannak latsz6 feladatot jelent a szakma sza-
mara. A mndern tarsadalmak elszabotaltak az alknhnl, a dnMnyzas es a kabft6szermegelozeset sznl-
gal6 strategia kidnlgnzasat es a'szenvedelybetegsegek megszunteteset, gy6gyft<isat szolg:il6 pro.gra-
mo.k hathat6s anyagi tamo.gat<isaL Erre a penzigenyes fnrdulatra a kozeljovOben semszamfthatunl<,
ezert a lelki egyensulyzavaro.k szamauak a novekedese aranyaban novekszik majd a szenveMlybete-
gek szama is. Nem zarhat6 ki uj gy6gyszerek fe!fedezese es sikeres alkalmazasa, ezzel a szemelyisc!g
leepUlese, karoso.dasi fo.lyamata fekezhetO vagy meg:illfthat6, maga az alapprnblemaazonl;>an,
amely szuksegesse teszi a gy6gyszer szedeset, nevezetesen az elet ertelmetlensegenel< az erzetemeg-
marad es esetleg mas onkarnsft6, onpusztit6 magatartasban olt fnrmaL '

Ajovo egyik legnagyo.bb kihfv<isat mindeD biznnnyal az emberek novekvo onkaro.sit6 m'lgatar-
wa fngjajelenteni, amely mar ma is dramai m6dnnjelen van eletszervezes\tnkben, I<o.nfliktuske-
zelesunkben, etkezesi es I<ozlekedesi szokasainkban stb. bizonyithat6~n tobb mint tiz ewel rovidft-
ve meg amugy is tu!sago.san rovidre sZabo.tt fOldi eleturiket. ,

Kit ne fnglalko.ztatna a legkorszennyezes, a binszfera ro.mlasa, az 6zo.nlyuk sc!riilese, a sarki jeg-
mezok nlvadasa, a hides es melegfronto.k kiszamfthatatlansaga?Bevallnm azonban oszintc!n, hngy
engem az,idegrendszerre nehezedo stresszhatasok kozul snkkaljnbban nyugtalanft az eletmin6sc!g
esa tar~adalnm lelki-egeszsegiigyi :illapo.tanak rnmlasa.

Hangsulynzni szeretnem, ho.gy itt nem a kozveszelyes oIjongokr61 beszelek, az agresszfv pszieho-
patakr61, nem a so.kalko.hnlistar61, drngnsr61, parano.ias vezetokrol, manias partkatonakr61, busko-
mnrsagba esett po.etakr61, nem a snk aut6n szaguld6 fut6bo.lo.ndr61, perlekedo po.lgarr61, uldozc!si
maniaban szenvedo Mziassznnyr61, szerelmeben esal6dntt ongyilkn~eloltrol, haneni arr61 ,az ide-
gessegrol, ellenseges erzuletrol, fagyo.skozonyr61, kedelytelensegr6l, ami a magyar tarsadalmatjeI-
lemzi. A feltetlen es azonnal I<ezelesre s,zorul61elki betegek szama egyesek szerint t6bb szazezer, ma-
so.k szerint milli6s nagysagrendu. Azeletminoseges lelki egeszseg allapo.taval kapcsolatban arra
szerettem vo.lna utalni, hngy mindannyiunk lelki egyensulya veszelyben fo.ro.g.Azo.knak is, akik /ia-
talnak, szepnek es sikeresnek hiszik magukat, meg azoknak is, akik valamilyen vigaszt pr6b3lnak ta-
lalni gnncljaikra,

Hianyzik a lelek harm6ni<ija az eletunkb61, ami abool ad6dik, hngy a tars<idalom, amelyben clunk.
s amelyr61 so.kan szeretik'azt hinni, ho.gy rnhamnsan fejMdik, leginkabb egy nagy bolnndnkhazara

, emlekeztet. Mindig vnltak es lesznek meresz vallalknz6k, akik szeret-
nek a darabjairatoredezett vilagnt rendbe hnzni, a hibakat kija\'ta-
ni, a betegeket meggy6gyftani, a tarsadalmat megrefnrmaloi. Csak
Mt, mint tudjuk, kalmarok kezeben van a vilag, akik eMtt egyetlen
ec!llebeg: ajovedelmiik megso.ksznrnzasa. A tobbi nem,szamiL

, Rovidicisomban a .fenntarthat6 fejlOdes'kerMsc!tbonenlgat6
, kutat6k /igyelmetszerettemvnlna a lelki-szellemiegeszsegvc!delem
fnntnssag:ira felhivni. Pszieho.I6giai szempontb61 nezveugyanis Freud.
allit<isaban, nevezetesen,hngy .az egesz emberiseg a paciensunk',
snk tulzas ninesen. Ennek szemleltetesere hadd iMzzek egy anekdo-
tat Eross Laszl6 es Veer Andcis Tebnlykeringo cimu konyveb61,
amely inspiraei6t adntt e eikk megfcisahnz.

Ket pszieho.I6gus beszelgeL-Hnl huzod meg a hatart nnrmalis es az elmebeteg kozOu? -ker-
di az egyik.

- Sehnl- vahiszolja a masik. - Nines hatar: Akir61 azt mo.ndod,
hngy nnrm:ilis,aztegyszeriien esak nem ismered elegge.

AjanJnm a konyvet mindazok /igyeJmebe, akiket ajovo amyai es
a lelki bc!ke megteremtesenek eselyeijo.bban ,erdekelnek. AnnaI is
inkabbajaulo.m, mivel a jovokutat6k szerint a XX\. szazad a pszieho-
16gia szazada lesz.

Hatha ennek az uj, ma meg gyermekeipoben jar6 szal<tudo-
manynak koszonhetoen - az emberiseg szellemi fellangnl<isa, mag:i-
ra eszmelese kovetkezteben - vegre sikeriil egy jnbb vilagnt hagyni
magunk mogott, mint amilyenbe beleszulettunk. Amig ez nem sike-
rUl, addig ures kozhely tarsadalmi fejlodesr61 beszelni.

Miert ne remenykedhetnenk ebbeD a sikerben, a szellem fellan-
gnlasaban, az ,infellektuaIis rnbbanasban', elvegre az emberi agy ka-
pacit<isanak csakrlem 90 szazaJeka meg kimeritetlen? Inkabb az a'ker-
Ms, ho.gy lesz-e eleg eszunk ennek a szabad kapaeiwnak a felhasz-
n:il<isahnz,vagy hagxjuk, ho.gya kapzsisag es butasag giizsba kosse lel-
kunket es elho.m:ilynsitsa a jovore idnyul6 tekintetunkeL

Beszelhetunk-e fenntarthato tarsadalmi fej16desr61?
DR. HODI SANDOR

Ajovovel kapesnlato.sj6slato.k altalaban azzal a mentegetOzesselkezdodnek, ho.gy a ,rnhamo-
san fejlodo tarsadalmakban' nehez ezt meg azt megj6so.loi.Ajovot fiirkeszolatno.ko.k esakugyan ne-
het feladatra vallalknznak, ennek a nehezsegnek aznnbansemmi kole a tarsadalnm allit61agns ,ro-
hamo.s fejlodesehez', Mar esak alert sem, mert az, amit tarsadalo.mnak neveziink, az emberi viszo-
nynk osslessege, sem ,rnhamo.san', sem lassan nem fejlodik. Fo.lyamato.kr61,valtnzasnkr61 persze be-

.szelhetunk, ami azonban ezek jelleget es idnyat iIIeti, fejloMs helyett inkabb hanyatlasr61, leepu-
lesrollehetne beszelni.

A tarsadalnm rohamns fejlodesenek kepzete, azt hiszem, a ko.mmunista edb61 maradt rank. Ide-
je lenne eszrevennunk, hngy el a mfto.sz a szocialis,ta tarsadalmak halaltancaval vegzodotL Megjo.
snlhaguk: ez lest a so.rsa a vilagdivatta v;i16mas po.sltmndern hazugsagnknak is, peldaul a glo.balis
tarsadalnmnak. Mikozben a media igyekszik feltupfrozni az' emberekben a remenyt, ho.gy a glnM-
lis tarsadalo.m lesz a varva vart megvalw az "mberiseg szamara, es ennekjegyeben egyesek mar ma
is tobb szazmilli6 dnllart zsebelnek be, a panellakaso.k betnnsivatagaba terelt, kr6nikus depresszio.
ban szenvedo tomes az unalmas, slurke hetkoznapnk elviselesehez gy6gyszerek es kabft6szerek tnn-
nail nyeli el. A tarsadalmi kapeso.latnk es mo.lg<istc!rbeszukulese> a media altallelanenlt kepzelet, a
kietlen es sivar tomegkultura ellenere biznnyns vnnatko.~ban val6ban ko.zmikus sebessegre kap-
esnlt al emberi szellem. A tudo.many es tethriika'hlivany,,!! nynmulasa elkapdztaga al embert. Ri
gondnlt egy-ket evtizeddel ezelott intemetre, genterkepre,k16nnzasra, plazmatevere, mnbiltelef"n-
ra, spermabankra, lombikbebikre, tavoli bolyg6k fele jar6 ,(irszondakra?

Elekt61 a csndalatns eredmenyektol m.egmamnroso.d~ az ember hajlanins egy magasabb eivilie
l.aei6 tagjanak erezni magat, Ideig-6dig. Es fokent azok, aliknek lehetosegiik van d, bogy megva-
saroljak a piaera dnbott szalfele esndat. Reszukre ezek, a ,teehnikai ujdonsago.k jelentik a varazsslert
a tarsadalom kietlen dzsungelenek es sajat kiiiresedo eletiiknek a
konnyebb elviselesehez, A tobbieknek - a tarsadalom nagyobbik fe-
lenek - marad az alkohol, a drug, a fiistfelho, a kr6nikus depresszi6,
az nrvosi rendelo, a k6rhaz, a torott-csempes e!fekvo, A tudnmariyns-
teehnikai forradalnm egy idoben zajlntt le a mndem tarsadalmak de-
zintegdci6javal, a kozossegi kapesnlatnk szethullasaval.

Kolossc!gi kapesolatnk nelkiil nines stabil szemelyiseg, ennel fog:'
va a XXI. szazad embere kisse megbo.mlott Ielki alkatu. Egyiel61 kap-
razatos esuesteehnnl6giaval vesli koriil magat, masfelol maganyns,
aki tarsra, hitre; melegsegre, szeretetre ahftnzik. Ebbol a kettosseg-
b61 fukad6an az egesl tarsadalnm mentalhigienes gnndosko.dasra szo-
rulna. Egy dnlng a tudo.many, a teehnika, a pent, mas dnlo.gaz elet-
minoseg es a lelki egeszseg. Tudnunk kell, bogy mindenfele tarsa-
dalmi artalnm es rendellenesseg koziil a lelek betegsege al, amely
a legnehezebben orvnsnlhat6, A seriilt lelkiiletu ember talpra allf-
wahnz, ahhoz teMt, bogy uj eletet tudjon kezdeni, esaknem annyi
idore, turelemre, aldnlamllalasra van szukseg, mintegy ma szule-
tett gyerek felnevelesere. '

Azok, akik a .fenntarthat6 fejlodes. kerdesevel foglalknznak, a
fo problemanak a demo.gra/iai rnbbanast, a komyezetszennyeiest,
az energiaho.rdn?6k kimeriileset targak. Hatarsadalmi keretekben
go.ndnlkndunk, tul kell lepnunk ezen a szemlelelm6dnn. Nines
semmifele jovo az ember szamara, ha a tarsadalmilag nem j61 kc-
tell knnfliktuso.k, indulato.k, vagyak, erzelmek hat<isara az agya m,eg-
bo.mlik, hangulata nynmntta, gnndo.latai zavarndo.tta vaInak,

A fenntarthat6 fejloMs prnblemainak so.raba ezert ndatartnzik
a tarsadalom mentalhigienes allapnta is, ha ugyan nem ez a legfon-
tnsabb kettles. Mire megyiink a tudnmannyal, a esuesteehnol6giaval,
energiafnrdsainkkal, ha peldaul a hatalom a szadistak szuk eso-
porganak a kezebe kerul, a tomes pedis idult mazoehistak sokasa-
gava valik? Vagy mi lest a snrsunk, ha a mar ma is nepbetegsegnek
szamit6 depresszi6 meg altalannsabba valik, ha a depresszi6s gnnc1.o-


