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I  Bevezető1 
 

Több mint tíz éve annak, hogy az őrülettel2, őrültnek nyilvánítottakkal kezdtem 

foglalkozni. Még egyetemista voltam, amikor egy kutatás keretei között 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltakkal készítettünk életútinterjúkat3. 

Vizsgáltuk, hogy „vajon társadalmilag meghatározott fogalom-e az elmebetegség, 

hogyan viszonyul a skizofrénekhez a társadalom, hogyan jelenik meg a betegnek 

kezeltek élettörténetében a társadalom által számukra felkínált betegidentitás, 

hogyan válik elmesélhetővé, megoszthatóvá másokkal történetük4.” Arra voltunk 

kíváncsiak, vajon ők hogyan élik meg a skizofréniát, pszichiátriai betegnek 

nyilvánításukat. A kutatás lezárult, én azonban nem tudtam elszakadni a 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltaktól. Újabb és újabb életútinterjúk, kutatások 

készültek. Talán, mert nem értettem, miért vannak elzárva, kizárva ezek az 

emberek a közösségből, és mert szociológusként úgy gondoltam, sokat elárul egy 

társadalom működéséről, hogyan kezeli ezt a fajta „másságot”.  

Pontosan emlékszem, mit éreztem, mikor először léptem be az OPNI kapuján. 

Zavarban voltam, nem tudtam, mire számíthatok, féltem is tán, a komor épülettől, 

az ide zárt emberektől. Azelőtt soha nem voltam pszichiátriai betegnek 

diagnosztizáltakkal, alig tudtam valamit róluk, könyvekből, filmekből, a 

médiából. Láthatatlanok voltak, nem léteztek számomra.  

A velük való találkozások élménye ébresztett rá arra, hogy mennyire fontos egy 

jelenség, a másik ember jobb megértéséhez a láthatóság, a közelség, a személyes 

tapasztalás. Barátokra leltem az őrültek közt, miközben sokat tanultam magamról, 

                                                           
1 A doktori disszertáció az NKA alkotói támogatásával készült. 
2 Sokat töprengtem azon, hogy melyik kifejezést (bolond, őrült, elmebeteg, kettyós, tébolyult, 

pszichiátriai betegnek diagnosztizált stb.) használjam dolgozatom címében, hiszen semleges, 
értékmentes elnevezés nincs a fogalomra. Végül azért döntöttem az őrület mellett, mert ez nem 
köthető konkrét irányzathoz, szemléletmódhoz, szerzőhöz, ugyanakkor közismert, a 
hétköznapokban régóta használt kifejezés, ami ezáltal megjeleníti azt is, hogy az őrültek helyének 
meghatározása a különböző korokban (és napjainkban is) fontos társadalmi kérdés. 

3 Szeretnék köszönetet mondani a kutatás vezetőjének Vajda Júliának (OTKA 43753 Skizofrén 
narratívák), és Fernezely Borinak, akivel együtt készítettem és elemeztem az akkor készült 
életútinterjúkat. 

4 Az idézet Fernezely Borival közösen készült szakdolgozatunk bevezetőjéből származik. A 
skizofrénia társadalmi narratívái 3.o. 
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s a társadalomról, ahol élünk. A pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak, az 

egészségesek világából kizárva, a társadalom perifériáján élnek. Alig tudunk róluk 

valamit, nem ismerjük őket, sokszor félünk is tőlük. Mindez arra ösztönzött, hogy 

mélyebben megismerjem, megértsem ezt a zárt, titokzatos, láthatatlan világot. Az 

alábbiakban azokat a társadalmi folyamatokat mutatom be röviden, melyek 

kutatásom keretéül szolgáltak.  

 

Vajon mi okozza a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak láthatatlanságát 

társadalmunkban? A kort, amiben élünk, mintha két egymásnak ellentmondó 

folyamat jellemezné, ami tetten érhető a pszichiátriával, az őrülettel és őrültekkel 

kapcsolatos diskurzusokban is. 

Egyrészt egyfajta pluralizálódási folyamat zajlik, melynek eredményeként eddig 

biztosnak hitt kategóriák, keretek bomlanak fel, kérdőjeleződnek meg, mintha 

minden mozgásban lenne, folyamatosan újradefiniálódna, újabb és újabb 

értelmezések, nézőpontok, meghatározások bukkannak fel s válnak elfogadhatóvá, 

másrészt, talán részben épp erre a folyamatra válaszként, mintha egyre erősödne a 

bezárkózás, az elzárkózás a változások, az ismeretlen, a bizonytalan elől.  

Ez az őrület esetében egyfelől az orvosi meghatározások megkérdőjeleződéséhez, 

más, alternatív diskurzusok megjelenéséhez vezethet, másfelől azonban nőhet a 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak kizárásának társadalmi igénye.  

Bauman (2002) megfogalmazásában a biztonság áll szemben a szabad 

választással. Az egyénnek a szabad választásért cserébe biztonsága egy részét fel 

kell adnia, ami a félelem és aggodalom növekedéséhez vezethet. Ahogy Ulrich 

Beck fogalmaz „a közös szükség helyébe a közös szorongás lép” (2003. 73.). 

A pluralizálódási folyamat az alternatívák, a választás lehetőségét jelenti, ahol 

nincs egy biztos válasz, magyarázat, egy eseménynek, fogalomnak több 

értelmezése, meghatározása is lehetséges. Foucault írásaiban azokat a 

változásokat, szakadásokat teszi vizsgálat tárgyává, amik rávilágítanak arra, hogy 

a különböző korokban milyen értelmek, jelentések kapcsolódtak egy adott 

fogalomhoz. A genealógia, a származás elemzése lehetővé teszi már-már 

veszendőbe ment jelentések bemutatását, egy fogalom kapcsán végigkövethetjük 
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„az események sokaságát, amelyek útján az említett fogalom kialakult.” (Foucault 

1998. 79.) Egy természettől fogva adottnak, igaznak tűnő jelentés tehát koránt 

sem tekinthető állandónak, folyamatosan változik a hatalmi diskurzusok 

hálójában. „A származás kutatása megtámadja, amit mozdíthatatlannak hittünk, 

megmutatja a heterogén mivoltát annak, amit azonosságként gondoltunk el.” 

(Foucault 1998. 79.) Ebben a folyamatban tehát eddig megingathatatlannak, 

állandónak hitt fogalmak, kategóriák is vizsgálódás tárgyává válnak, s változik 

értelmük, jelentésük, meghatározásuk. Foucault (2004) A bolondság története 

című művében éppen a bolondság fogalmát elemezve mutat rá arra, hogyan vált a 

bolondság a kizárás eszközévé, s a pszichiáterek kizárólagos felségterületévé. 

A pluralitás ignorálása majd felbukkanása korunkban a férfi-nő felosztás kapcsán 

is tetten érhető. A férfi és a női nem megkülönböztetését évszázadokon keresztül 

biológiailag meghatározott, természet által adott kategóriaként kezeltük. Mostanra 

azonban egyre nagyobb teret nyer az a diskurzus, mely megkérdőjelezi ennek a 

felosztásnak a kizárólagos érvényességét, s rávilágít a fogalom társadalmi 

meghatározottságára és az ezzel járó hatásokra. Butler (2001) szerint a nő és a 

férfi merev megkülönböztetése kizár mindenféle eltérést a férfi illetve a női 

nemtől, miközben egyenlőtlen hatalmi viszonyokat állandósít. Célja ezeknek az 

adottnak vett hiedelmeknek a megingatása, a biológiai és társadalmi nem 

sokszínűségének megjelenítése a nyilvánosságban és a hatalmi diskurzusokban. 

Butler a Problémás nem című könyvében azt állítja, hogy vannak olyan testek, 

amiket, mivel nem lehet besorolni őket a férfi-nő kategóriákba, egyetemesen 

érthetetlennek nyilvánítanak. S mivel bizonyos testek nem férnek bele a 

természetesnek vélt, ám nagyrészt társadalmilag konstruált rekeszekbe, kizárják 

őket a közös valóságból, világból.  

Vajon nem erről van-e szó bizonyos értelemben az elmebetegség megalkotásakor 

is? Mikor az állami bürokrácia, ellenőrzés megjelent az egyének életében, s ezek 

az emberek nem voltak besorolhatóak semmilyen már létező kategóriába sem, a 

normális-nem normális felosztás megkonstruálásával kizárták őket az 

egészségesek világából, érthetetlennek nyilvánítva cselekedeteiket, beszédüket, 

őket magukat.  
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A pluralizálódási folyamat további példájaként szolgálhat a modernizáció során 

intézményesített kórházi szülés alternatívájaként megjelenő otthonszülés. A szülés 

mára Magyarországon az egészségügy fennhatósága alá került, kórházban 

játszódó, orvosok által felügyelt eseménnyé vált. Az otthonszülést pártolók éppen 

ez ellen a kizárólagosság ellen emelték fel hangjukat, céljukként jelölve meg azt, 

hogy a nők, a családok szabadon választhassanak, dönthessenek arról, hol és 

hogyan szülessen gyermekük. 

Ezek a példák azt jelzik, hogy a pluralizálódási folyamatban nem csupán a 

fogalmak, dolgok, kategóriák újraértelmezése zajlik, hanem eddig láthatatlan, 

kizárt csoportok, narratívák bukkannak fel, kapnak hangot s teret saját 

perspektívájuk, nézőpontjuk, igazságuk bemutatására s elfogadtatására.  

A bezáródási folyamatban ezzel ellentétben ragaszkodnak bizonyos keretekhez, 

amiknek örökkévalóságáról meg vannak győződve, a világ változatlan rendjét 

fenntartó, ismert, biztonságos szabályokhoz, kategóriákhoz, s megpróbálják 

ignorálni mindazt, ami ezt veszélyeztetheti. Ahogy Bauman (2002) fogalmaz, a 

modern civilizáció egyik legnagyobb problémája, hogy nem kérdőjelezi meg 

önmagát, a saját fejlődésébe vetett hite töretlen, s kizárólagosságot követel. 

Bár ezek az adottnak vett kategóriák hozzásegítenek minket ahhoz, hogy 

könnyebben érthessük világunkat, s eligazodhassunk benne, látszólagos 

biztonságot nyújtanak, ugyanakkor sokakat láthatatlanná tesznek, kizárnak a 

közösségből. Bauman szerint a félelemérzet folyamatosan erősödik az 

emberekben, a médiában egyre hangsúlyosabban jelennek meg a veszélyes 

világról sugárzott képek, nő a biztonság fontosságának üzenete, s mindennek 

természetes következményeként az elzárkózás, a bezárkózás, a saját otthonunkba 

való visszahúzódás, s a felügyelet, a rend, az ellenőrzés iránti igény. Ez a 

bezárkózás csökkenti a sokféleség érzékelését, a személyes kapcsolatok helyére a 

közvetett ismeretségek és ismeretek lépnek, melyek torzíthatják a másikról, a 

világról alkotott képünket. Így az elutasítás végül kirekesztéssé válik, amelyet az 

elzáró rendszereken (börtön, pszichiátriai intézmények stb.) keresztül tartunk 

fenn, s amelyek az úgynevezett devianciák (mint pl. bűnözés, elmebetegség) 

társadalmi termelésének integráns részévé válnak.  
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Vajon hogyan jelenik meg mindez a mai magyar pszichiátriai ellátórendszer 

intézményeiben és a bekerülő egyének érzékelésében; a pluralizálódás vagy a 

bezárkózás a jellemző velük szemben? 

 

I.1. Az őrület meghatározása, helye a társadalomban 

Az egészségszociológiában már régen felismerték egészség és betegség 

fogalmának társadalmi meghatározottságát, hogy az egészségeseket a betegektől 

elválasztó határvonal kijelölése hatalmi kérdés is (ld. pl. Losonczi 1989). Foucault 

(1998) szerint az, hogy hogyan viszonyul egy adott társadalom a betegeihez, hol 

húzza meg a normálist az abnormálistól elválasztó határvonalat, hogy milyen 

helyeket, élettereket biztosít a normálistól eltérő emberek számára, egyfajta tükröt 

tart a társadalom elé, az adott közösség működéséről, az emberi kapcsolatokról. 

Vajon megkérdőjelezhető-e ma Magyarországon, hogy a skizofrénia pszichiátriai 

betegség, s hogy a skizofrénnek diagnosztizáltak hosszú, sok esetben egy életen át 

tartó egészségügyi ellátásra szorulnak, ami többnyire társadalomból való 

kizáródásuk, stigmatizáltságuk alapja?   

Talán a bezáródási folyamat is hozzájárul ahhoz, hogy a normálist a nem 

normálistól élesen elválasztó megkülönböztetés mind a mai napig 

megingathatatlannak tűnik Magyarországon. A pszichiátria továbbra is őrzi 

egyeduralmát az őrülettel és őrültekkel kapcsolatos diskurzusokban, ahol az őrület 

pszichiátriai betegségként határozódik meg, bár mintha egyre több hajszálrepedés 

lenne a rendszerben.  

Jelen disszertáció célja, hogy bemutassa, hogyan jelenik meg az őrület, s ezen 

belül a skizofrénia fogalma a magyar pszichiátriai ellátórendszerben, hogyan 

képes fenntartani, újratermelni a rendszer az egyetlen érvényes, helyes 

meghatározásról szóló betegnarratívát, s mindennek milyen hatása lehet a 

pszichiátriai ellátórendszerbe került egyénre. Természetesen ez a kapcsolat nem 

egyirányú, egyfajta kölcsönhatás érvényesül a rendszerbe kerülő egyén és az 

intézmények között. Így írásomban azt is igyekszem feltárni, hogy az egyén 

milyen hatással lehet környezetére, hogyan befolyásolhatja egy-egy intézmény, a 

rendszer fennmaradását illetve átalakulását.  
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A disszertáció újszerűsége abban rejlik, hogy a társadalomtudomány nyelvén, 

eszköz és fogalomhasználatával tesz kísérletet egy szinte teljes mértékben a 

medikális fennhatóság alá tartozó fogalom megragadására, értelmezésére, a 

skizofrénia, az őrület pszichiátriai betegségként való kizárólagos értelmezésének 

megkérdőjelezésére.  

Míg nemzetközi szinten számos meghatározó mű látott napvilágot társadalom és 

pszichiátria kapcsolatáról, Magyarországon nincs jelentős hagyománya a 

pszichiátriai intézmények, a pszichiátriai betegségek és betegek 

társadalomtudományi vizsgálatának. Bár az 1970-es években Magyarországon is 

megjelent a szociálpszichiátriai irányzat (ld. pl. Juhász Pál, Buda Béla, Gerevich 

József munkássága és írásai), ennek azonban sokkal kisebb hatása volt 

Magyarországon a pszichiátriai ellátórendszerre, mint Európa más országaiban 

(ld. pl. Olaszország). Ez a téma továbbra is a pszichiátria fenségterülete 

hazánkban, bár a betegségek szerepének, kezelésének, értelmezésének 

változásával párhuzamosan mintha egyre nagyobb igény mutatkozna a pszichés 

problémák orvostudományon kívüli tanulmányozására Magyarországon is.  

Erving Goffman (1974) Asylums című könyvében a részt vevő megfigyelés 

módszerével tanulmányozta az általa totális intézményeknek nevezett 

elmegyógyintézetek működését. Foucault5 írásaiban arra mutat rá, hogyan jön 

létre a totális intézményekben a modern fegyelmi rend a bekerülők „kezelésével”. 

Foucault szerint az elmebetegséget a róla való tudományos diskurzusok hozzák 

létre, amik hatalmi érdekek által befolyásoltak. R.D. Laing (1970,1990) 

pszichiáterként számtalan skizofrénnek diagnosztizált egyénnel találkozott. 

Könyveiben az orvosi nézőponttal szemben – ahol az egyént addigi környezetéből 

kiragadva vizsgálják – Laing megpróbálja úgy megérteni a skizofrén világát, 

ahogy azt a skizofrén maga megéli. Thomas Szasz Az elmebetegség mítosza 

(2002) című könyvében magát az elmebetegséget metaforaként értelmezi, ami 

orvosi értelemben nem nevezhető betegségnek. 

Magyarországon a közelmúltig többnyire szociográfiák születtek az őrület 

témájában. Bakonyi Péter (1984) Téboly, terápia, stigma című könyvében az 
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őrület fogalmának különböző értelmezési lehetőségeit tárja fel, ugyanakkor 

elfogadja kultúránk uralkodó megítélését, az őrületet betegségként definiálja. 

Célja, hogy a pszichiátriai betegellátók helyzetének, a betegek embertelen 

körülményeinek bemutatásával felemelje hangját az antihumánus módszerek, a 

pszichiátriákon tapasztalt nyomorúságos állapotok ellen.  

Benedek István pszichiáter saját tapasztalatait írja meg Aranyketrec (2007) című 

könyvében, belülről mutatva be egy elmeosztály működését, s azt, hogyan kísérelt 

meg emberhez méltó környezetet teremteni az 1950-es években egy az általa 

irányított intézményben. 

Hollós István Búcsúm a sárga háztól (1990) című önéletrajzi munkájában a 

lipótmezei elmegyógyintézet főorvosaként eltöltött időszakról ír, hitet téve az 

elmeegészségügy korszerűsítése és az elmebetegekkel való humánus foglalkozás 

mellett.   

Hajnóczy Péter Elkülönítő (1975) című írásában a Szentgotthárdi Elme-szociális 

Otthont mutatja be. Véleménye szerint a zavaró, a társadalom gördülékeny 

működését akadályozó egyéneket előszeretettel száműzték ide és más, hasonló 

intézményekbe Magyarországon, elzárva, kizárva őket a társadalomból.  

Bár alapvetően a pszichiátriai ellátórendszer működése és az őrület és az őrültek 

megítélése nem változott az elmúlt évtizedekben Magyarországon, a 

rendszerváltást követően az orvosokon, pszichiátereken kívül más szereplők is 

megjelenhettek a mentális problémákkal küzdők ellátásában, s a róluk szóló 

diskurzusokban (elsősorban a szociális szakma képviselői, szociális munkások, 

szociálpolitikusok, mentálhigiénikusok, civil érdekvédő szervezetek stb.). Ez 

elősegítette a társadalomban való helyzetükről való vizsgálódások megjelenését 

(pl. Harangozó et al. 2001, Bugarszki 2003, Vajda et al. 2001-2003), és a 

pszichiátriai narratívák mellett más, alternatív diskurzusok elterjedését is. 

Kutatásomban a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltakon belül a skizofrénnek 

diagnosztizáltakat vizsgálom részletesebben.6 Orosz (2001) szerint a skizofrénia 

                                                           
6 A kutatás leszűkítését a skizofréniára elsősorban módszertani megfontolásokból láttam 

szükségesnek. A skizofrénia a legjellemzőbb és legelterjedtebb hosszú lefolyású pszichiátriai 
betegség, mely megtestesíti mindazt, amit súlyos pszichiátriai betegség alatt értünk a mai magyar 
társadalomban.   
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Magyarországon a legdrágább betegségek egyike: mivel az orvostudomány 

hosszú lefolyású betegségként definiálja, ezért magas a diagnosztizáltak körében a 

munkából való kiesés miatti termeléscsökkenés és a skizofrénia kezelési költsége 

is. Feltételezésem, hogy napjainkban a skizofrénnek diagnosztizáltak nagy része a 

betegség megállapítását (diagnosztizálását) követően többé nem tud teljes értékű 

életet élni, napjait különböző kórházi osztályokon, szociális intézményekben vagy 

otthonában tölti, nem dolgozik, a társadalom, az állam, a család tartja el. Ez a fajta 

betegéletút erősíti közösségből való kizáródásukat, stigmatizáltságukat.  

A fentebb idézett kutatásban narratív interjús technikával a pszichiátriai 

betegségek és egyén kapcsolatát, a skizofrénia megélésének, megértésének, 

megítélésének és elbeszélhetőségének lehetőségeit vizsgáltuk; azt, hogyan képes 

elhelyezni magát egy skizofréniával kezelt egyén a közösség által kialakított 

mezőben. A velük készített életútinterjúk elemzésének alapja az a feltételezés 

volt, hogy olykor bizarrnak, értelmetlennek tűnő élettörténeteiket másokhoz 

hasonlóan ők is a „társadalom által felkínált” narratívákra támaszkodva 

fogalmazzák meg. Elbeszéléseik a skizofrénia megélésének eltérő lehetőségeit 

jelenítik meg (Fernezely-Légmán 2003), ami nem kizárólag a betegség narratívát 

jelenti számukra. Emellett kutatásaimat kiterjesztettem arra is, hogy milyen 

életutakat kínál egy elmebetegnek diagnosztizált egyénnek a társadalom, hol és 

milyen körülmények, normák és szabályok között élhetnek (Bányai-Légmán 

2009). Az őrület, a skizofrénia társadalomban való megjelenését elemzem doktori 

disszertációmban is, elsősorban azokon a helyeken, intézményeken keresztül, 

amiket a közösség a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak számára kiutal. Nem 

arra keresem a választ, hogy mi az oka a pszichiátriai betegségeknek, hanem azt 

vizsgálom, hogyan élheti meg ezt az egyén egy adott társadalomban, 

környezetben. 

Az állandó beteg énkép elfogadása számos kutatás szerint kedvezőtlen hatással 

van az egyén életére (Thornicroft-Szmukler 2001), s a társadalomban is jobban 

elfogadják őket, ha együtt élnek velük. Az általam készített interjúk 

rávilágíthatnak arra, hogy a zárt kórházi, pszichiátriai és beteg környezet milyen 

tudatos vagy tudattalan eszközökkel, magatartásmódokkal erősítik a beteg beteg-

szerepben való mutatkozását, s a pszichiátriai diskurzus hogyan akadályozza, sőt 

sok esetben lehetetleníti el a betegek társadalmi megjelenését, „normális” életbe 
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való visszatérésüket. Még ha az orvosi döntés értelmében el is hagyhatják az adott 

intézményt, a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak többsége Magyarországon 

valamilyen formában élete végéig a rendszer foglya marad, nem tud elszakadni a 

különböző intézményektől, az otthonában is elzárva, betegként él.  

A jelentésképzés olyan hatalom, amivel a pszichiátriai betegeknek diagnosztizált 

egyének többnyire nem rendelkeznek saját élettörténetük alakításakor. A betegnek 

nyilvánított egyén önmeghatározásában feltételezésem szerint a 

legmeghatározóbb szerepet a modern társadalom által jelentésadási hatalommal is 

felruházott egészségügyi, szociális intézmények játsszák. A kijelölt kezelő 

intézményekben dolgozó orvosok azok, akik elsődlegesen jelentéssel ruházzák fel 

a bekerülők addigi életeseményeit, új identitást adnak nekik, és döntenek 

sorsukról (szükséges-e a további szigorú felügyelet, kezelés, intézményi lét, vagy 

– sokszor csak időlegesen - elbocsáthatóvá válik a beteg). A pszichiátriák, 

szociális otthonok nem csak a pszichiátriai betegek életterét, lakóhelyét adják, 

hanem olyan totális intézményeként működnek (Goffman 1974), ahol átalakul a 

bekerülő egyén személyisége és élettörténete is. A pszichiátriai betegség és a 

pszichiátriai beteg maga a pszichiátriák és a szociális otthonok keretei között 

születik.  

„A nemzetközi szakirodalomban a pszichiátriai betegségeket, elsősorban a 

pszichiátriai érdekvédelmi szervezetek hatására, mindinkább a rokkantság 

kategóriájába sorolják.” (Gombos 2003., idézi Kelemen-Csákiné 2004. 115.) 

A pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak társadalmi megjelenése, a róluk 

kialakult kép, hogy miként határozzák meg őket a nyilvánosságban, jelentősen 

hozzájárul ahhoz, hogyan viszonyul hozzájuk a közösség, ami aztán visszahat a 

pszichiátriai betegek identitására is. Míg nemzetközileg egyre elfogadottabbá 

válik a mentális problémákkal küzdők fogyatékosként való meghatározása, 

Magyarországon továbbra is kizárják őket a fogyatékosok közül (ld. Nemzeti 

Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 

1. pontja alapján).  

„Kutatások szerint a lakóközösség jobban tolerálja a pszichiátriai betegek 

jelenlétét, jobban segít nekik, ha nincs a közelben hagyományos elmeosztály, a 

környezet agrár, az emberek kiterjedt rokonsági kapcsolatokat ápolnak, s a 
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betegséget külső tényezőkkel magyarázzák.” (Thornicroft-Szmukler 2001., idézi 

Kelemen-Csákiné 2004. 115.)  

A fizikai környezet, a helyek, amik életünk színhelyéül szolgálnak, amik 

körülvesznek minket, és amik többnyire észrevétlenül befolyásolják, alakítják 

életünket, identitásunk fontos elemét alkotják. A helyekhez élmények, emlékek, 

érzések, emberi kapcsolatok kötődnek, nem csak mi alakítjuk a helyeket, a helyek 

is alakítanak minket. Életünk színhelyeihez érzelmileg viszonyulunk, ami 

megjelenik élettörténetünkben is. Életterünk sok mindent elárul rólunk, 

önmagunkról, és segít a másik beazonosításában, megismerésében. Ha valaki 

például hosszabb ideje zárt pszichiátriai otthonban él, akkor azt feltételezzük róla, 

hogy súlyos pszichiátriai betegsége van, s veszélyes lehet magára vagy akár 

másokra is. Zeisel (1981) szerint az egyénnek hat alapvető helyhez kötődő 

szükséglete van. Ezek között találjuk a biztonság és a privát szféra iránti igényt, a 

társas interakció és az identitás alkotásának szükségletét is.  

Feltevésem, hogy a pszichiátriai betegnek, skizofrénnek diagnosztizáltak számára, 

akárcsak bárki más számára, alapvető igény, hogy olyan helyet, életteret találjanak 

maguknak, ahol ezeket a szükségleteket többé-kevésbé ki tudják elégíteni.  

 

I.2.Kutatási kérdések és hipotézisek 

Vajon milyen hatással vannak a pszichiátriai ellátórendszerbe került egyén 

élettörténetére az intézmények működésmódjai és az ott adott diagnózisok?  

Lehetséges-e, hogyha valakit egyszer már pszichiátriai betegnek (pl. 

skizofrénnek) nyilvánítottak, élettörténete ne betegségtörténet legyen?  

Hogyan hatnak a társadalmi változások, az intézményi átalakulások a pszichiátriai 

betegség fogalmára és a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak helyzetére, s 

képes-e befolyásolni az egyén az intézmények működését?  

Megváltoztatható-e a régóta többé-kevésbé változatlan formában működő 

pszichiátriai ellátórendszer? 

- Az őrület társadalmi tény. Elfogadom azt, hogy azok az emberek, akiket 
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őrülteknek, elmebetegeknek, bolondoknak nevezünk, valamiben mások, mint a 

legtöbb ember. Létezőként tekintek e másságra, nem gondolom, hogy léte 

tagadható, de fontosnak tartom azt a tényt is, hogy az ilyen jelenségek kóros 

elhajlásként, devianciaként vagy betegségként való értelmezése kulturálisan 

meghatározott. S egy adott korban történő domináns (az adott korban uralkodó 

társadalmi csoportok által meghatározott és elfogadott, illetve a közösségben is 

elterjedt) értelmezése jelentősen befolyásolja azt, hogyan bánnak az őrültnek 

tartott emberekkel, ugyanakkor a velük való bánásmód, a társadalomban 

számukra kijelölt hely visszahat arra, milyen jelentések kapcsolódhatnak a 

fogalomhoz, hogyan határozódik és neveződik meg az őrület. 

- A jelenlegi magyarországi ellátást meghatározó zárt, több elemében totálisan 

működő pszichiátriai intézmények keretei között - ahol a skizofréniát hosszú távú, 

sok esetben gyógyíthatatlan betegségnek tekintik - rendszeresen kezelt egyének 

élettörténeteinek jellemzője az állandó betegidentitás, ami jelentős akadálya lehet 

társadalomban való megjelenésüknek. 

- Azok a skizofrénnek diagnosztizált egyének, akik kevesebb időt töltöttek zárt 

intézményekben, és olyan környezetben élnek, töltenek sok időt, ahol nem 

elsődleges cél a betegidentitás kialakítása és erősítése, képesek a pszichiátriai 

ellátórendszeren kívüli világban élni, élettörténetük kevésbé betegségközpontú, 

narratív identitásuk nem a betegség köré épül.     

A pszichiátriai ellátórendszer átalakítása csak komplex módon történhet. 

Feltételezésem, hogy a konkrét intézményes átalakulásokat megelőzően 

elengedhetetlen az intézményben dolgozók szemléletmódjának változása, sőt a 

társadalomban élő domináns őrület képek átalakulása is. 

A disszertáció hat fejezetből áll:  

- A bevezetőt követő módszertan fejezetben leírom, hogy milyen elméleti 

megfontolásokat és eszközöket alkalmaztam a disszertáció alapját képző kutatás 

során. A pszichiátriai ellátórendszerbe került egyének vizsgálatakor narratív 

életútinterjús módszert, míg a pszichiátriai ellátórendszer különböző 

intézményeinek bemutatásakor antropológiai megközelítést használtam.  

- Az őrület meghatározások és reprezentációk című fejezetben bemutatom, mi 

a domináns őrület kép a nyilvánosságban, s milyen más lehetséges olvasatai 

vannak és lehetnek a fogalomnak.  
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- Az intézmények fejezetben a pszichiátriai ellátórendszer főbb szereplőinek 

elméleti bemutatása történik.  

- A pszichiátriai ellátórendszer főbb intézményeinek működését 

esettanulmányokon keresztül írom le. Készült esettanulmány pszichiátriai kórházi 

osztályon, pszichiátriai gondozóban, pszichiátriai szociális otthonban és 

közösségi, nappali ellátást nyújtó szervezeteknél. Vizsgálom, milyen őrület, s 

azon belül skizofrénia definícióval dolgoznak az ellátórendszerben lévő 

szakemberek.  

- A skizofrénnek diagnosztizáltakkal készült életútinterjúk elemzésekor 

vizsgálom, hogyan jelennek meg a pszichiátriai intézmények és a domináns 

betegség definíciók az egyének élettörténetében, narratív identitásukban, ők 

maguk hogyan értelmezik az őrületet, és mindez milyen hatással van az életükre. 

Az élettörténeteket elemezve próbálom megragadni, milyen hasonlóságok és 

különbözőségek fedezhetőek fel a „skizofrén” élettörténeti narratívákban, és az 

ellátórendszer sajátosságai és a betegség-felfogások milyen szerepet játszanak 

ebben.         

A bevezető lezárásaként szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített 

engem abban, hogy ez az írás létrejöjjön. Mindenekelőtt két konzulensemnek, 

Vajda Júliának és Bugarszki Zsoltnak, állandó szerzőtársamnak és barátomnak, 

Bányai Borbálának, Fernezely Borinak, akivel közösen írtam szakdolgozatom, 

kollégáimnak kritikai észrevételeikért és a beszélgetésekért, amelyek nagyban 

hozzájárultak saját előítéleteim felismeréséhez és az ezekkel való 

szembenézéshez. Neményi Máriának és Erős Ferencnek, akik alaposan 

végigolvasták írásom, és kritikai észrevételeikkel segítették, hogy disszertációm 

elnyerje végleges formáját. Újszentmargita lakóinak és a HSHE Egyesületnek, 

hogy helyet és időt biztosítottak nekem az íráshoz. Minden interjúalanynak, aki 

megosztotta velem gondolatait és történeteit, és az interjúk gépelőinek, nélkülük 

ez a dolgozat nem születhetett volna meg. Családomnak a sok türelemért, hogy 

végig mellettem voltak és elviseltek.  
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II  Módszertan 
 

Az egészségszociológiai vizsgálatok többsége nem az egyén, hanem az 

egészségügyi rendszer felől közelít kutatása tárgyához, ahol az individuum, mint 

beteg jelenik meg. 

Doktori disszertációmban a domináns egészségszociológiai vizsgálatokkal 

ellentétben az elmebetegséget társadalmi ténynek tekintem, kutatásom 

megvalósításához kvalitatív módszereket használok, s kiindulópontom a 

rendszerben megjelenő individuum. A narratív interjús technika, a strukturált 

mélyinterjúk és a résztvevő megfigyelés lehetővé teszik, hogy ne előre 

meghatározott jellemzők mentén vizsgáljam az őrület fogalmát. A kvalitatív 

módszerek segítségével lehetőségem van az egyén helyzetének feltárására a 

pszichiátriai ellátórendszerben, annak bemutatására, hogyan járulnak hozzá az 

adott intézmény működéséhez, fennmaradáshoz, illetve átalakulásához a 

különböző szereplők: orvosok, betegek, családtagok, ápolók, szociális munkások, 

pszichológusok stb.  

Az alábbiakban kutatásom módszertanát ismertetem, különös figyelmet szentelve 

a kvalitatív módszerek megjelenésének és alkalmazhatóságának a 

társadalomtudományokban, és az antropológiai megértés és a narratív identitás 

kérdésének, amik a vizsgálat elméleti hátterét adják. 

 

II.1. A kvalitatív módszerről 

Jerome Bruner (2001) az emberi gondolkodás két alapvető formáját különbözteti 

meg. Az egyik a logikai-tudományos gondolkodási forma, amely az igazsághoz 

formális logikai eljárásokkal és tapasztalati bizonyítékok segítségével próbál meg 

eljutni, míg a másik az elbeszélő mód, aminek kiinduló pontja az emberi 

szándékok és cselekvések.  

A társadalomtudományokat napjainkban meghatározó kvantitatív és kvalitatív 

módszertani irányzat is e két különböző, sokszor egymással szemben álló 
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tudományfilozófiai álláspontot jeleníti meg. A kvantitatív módszertan 

valószínűségi oksági modelleket alkalmaz a kutatások során. A kutatók az 

előzetesen kialakított hipotéziseket a reprezentatív mintavételen alapuló, vagy 

egyéb statisztikailag értelmezhető adatok feldolgozása révén tekintik 

igazolhatónak vagy cáfolhatónak, általánosítható, ellenőrizhető eredményeknek. A 

világ objektív megismerésébe vetett hit azonban egyre kevésbé képes reagálni 

azokra a megközelítésekre, amik a tudományok kontextusba ágyazottságát 

hangsúlyozzák.  

A kvalitatív módszertan egy adott folyamat mögött rejlő egyedi tényezők feltárása 

révén igyekszik megérteni az eseményeket, a társadalmi cselekvők viselkedését. 

Nem szolgáltat statisztikai elemzésre alkalmas adatokat, számszerűsíthető 

eredményeket, folyamatok, események, az egyének társadalmi valósághoz való 

viszonyának mélyebb megértését teszi lehetővé. A terepkutatások, résztvevő 

megfigyelések, életútinterjúk révén a társadalomban élő ember által érzékelt 

világot igyekszik belülről megismerni, megérteni. 

 

Durkheim (1978) a szociológia tudományként való elismertetéséért küzdve úgy 

gondolta, hogy természettudományos módszerekkel vizsgálhatóak a társadalmi 

világ tényei is. A szociológiának saját, specifikus tárgya a társadalom, mely az 

egyénhez képest külsődleges, nem vezethető le az egyénből. Ő azt tanulmányozta, 

hogy a társadalmat milyen egységek, szervek alkotják, a különböző elemek 

hogyan kapcsolódnak egymáshoz, működnek együtt. Az individuum ebben a 

modellben a társadalmi struktúrából származó normáknak alávetett szereplő, 

akinek a társadalomban a számára kijelölt helyet kell elfoglalnia. 

Max Weber (1999) a tudományokat duális szerkezetűeknek tartotta. Elfogadta azt 

az álláspontot, hogy a természettudományok és társadalomtudományok más-más 

módszereket alkalmaznak, aminek alapja a két tudomány eltérő kutatási tárgya, a 

természet és a társadalom. Ugyanakkor úgy gondolta, a szociológia köztes 

tudomány a természettudományok és a humaniórák között. Nem képes olyan 

prediktív törvények alkotására, mint a természettudományok, de – szemben a 

szellemtudományokkal – nem szorítkozik csupán az egyszeri történések leírására 

sem. A szociológia lehetősége, hogy valószínűségi hipotéziseket hozzon létre, 
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oksági magyarázatokat adjon, miközben a társadalomban élő egyének 

cselekedeteinek, szavainak és gondolatainak megértésére törekszik, annak 

megismerésére, hogy a cselekvők milyen szubjektív értelmeket kapcsolnak saját 

és mások viselkedéséhez. Tudományfelfogása elszakadt a Comte és Durkheim 

nevével fémjelzett pozitivista megközelítéstől, az általa alkotott „megértő 

szociológia” számos eleme megtalálható a mai kvalitatív módszertani 

megközelítésekben is. 

 

Weber társadalmi cselekvéselméletéből kiindulva a fenomenológia az individuális 

„felépítmény” felől közelít a társadalomhoz, a kultúrához, és nem a társadalmi 

struktúrától, mint „alaptól.” A fenomenológia kérdésfeltevése, hogy mit jelent a 

társadalom világa a megfigyelt, benne cselekvő embernek, „milyen egy társadalmi 

cselekvés szubjektív jelentése a cselekvő számára” (Schütz 1977. 41.). A 

társadalmi világ előzetesen adott, ugyanakkor a cselekvő értelmező folyamatában 

folyamatosan konstituálódik. Az egyént születésekor egy megszilárdult társadalmi 

intézményrendszer veszi körül, de ő gondolkodásmódjával, viselkedésével 

állandóan újra is termeli azt.  

A fenomenológia a társadalmat nem rajtunk kívül álló dologként, tényként, hanem 

az egyéni cselekvők által észlelt létezésében értelmezi és jeleníti meg. A 

társadalmi valóság az emberi tudatban jön létre. Azonban az én tudata, 

önértelmezése is a társadalomból ered, a közös nyelv adott formái, a világunkat 

magyarázó, normatív és értékelő eszmék alakítják. A fenomenológusok szerint a 

mindennapi élet előfeltevés-mentes megértése lehetetlen, a szociológusnak 

figyelembe kell vennie saját kultúrájából származó előfeltevéseit, amelyek az 

elemzést lehetővé teszik. Míg a társadalomtudományokban gyakran úgy írják le 

az emberi tapasztalatot, mint túl szubjektívet és hozzáférhetetlent ahhoz, hogy 

tanulmányozzuk, addig a fenomenológiában a személyes tapasztalat és a 

társadalom elválaszthatatlan egymástól, és éppen emiatt válik az egyén a vizsgálat 

kiemelt tárgyává. A fenomenológusok azonban még előfeltevéseik 

kiküszöbölésére, kontrollálására törekszenek. A hermeneutika jelenti azt az 

ismeretelméleti fordulatot, amely tudatosan vet számot azzal, hogy előzetes 

ítéleteink jelentik a megismerés egyik kiindulópontját, a hermeneutikai kör 

alapjául a már meglévő ismereteink szolgálnak. 
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Az a felismerés, hogy értelmezéseinket mindig a konkrét helyzetre vonatkozó 

konvenciók és elvárások alakítják, további lendületet adott a kvalitatív módszerek 

térnyerésének. A tudományos szövegek, elméletek is egy eleve adott társadalmi 

környezetben keletkeznek, tehát nem létezhet kontextus-független megismerés a 

társadalom- és a természettudományokban sem. A megismerés társadalmi 

beágyazottságából következik, hogy a világ önmagában, objektíven nem 

megérthető, különböző perspektívákból látjuk, és a különböző nézőpontokból 

különböző adekvát megismerések lehetségesek (pl. Mannheim 1996).  

 

II.2. Az antropológiai megértésről 

Az esettanulmányok először szociográfiák formájában jelentek meg a 

társadalomtudományok eszköztárában. A Clifford Geertz (1994) féle „sűrű leírás” 

és a néprajzi beszámolók az első példái annak a holisztikus megközelítésnek, 

amelynek során a tudományos eredmények elérése egyedi beszámolókon 

keresztül valósul meg.  

Geertz szerint a társadalomtudományi vizsgálatok célja annak bemutatása, miként 

gondolkozik önmagáról egy nép vagy egy adott kultúrában élő individuum. Az 

ember a kultúra által meghatározott jelentések hálójának foglya, s az antropológia 

feladata, hogy megértse a hálóban lévő embert. Az antropológiai kutatás tehát 

értelmező tevékenység. Az elemzés lényege az emberi viselkedés jelentésének 

feltárása, melynek kiinduló pontja a kontextus, amelyen belül valami érthetően, 

azaz sűrűn írható le. Egy adott kultúra saját világának keretei között, saját 

meghatározásaival, konstrukciója mentén vizsgálható, úgy, ahogy a kutató 

megítélése szerint a kultúra jelentéssel látja el, értelmezi élményeit, eseményeit. 

Ahogy Geertz vallja, egy kutatás során nem csak egy adott csoportról 

gondolkozunk, hanem velük együtt gondolkozunk. A saját kontextusukban 

vizsgálva az emberek viselkedése értelmet nyer, nem tűnik többé egy másik 

kultúra megfejthetetlennek, idegennek, érthetetlennek.  

Az antropológiai írások, értelmezések nem a tények, a valóság feltárására 

szolgálnak - hiszen a jelentések társadalmilag konstruálódnak, társadalmi 

interakciókban alakulnak -, hanem egy másik kultúra megértésére, működésének 

bemutatására törekednek. A vizsgálódás célja annak a világnak a bemutatása, ahol 
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az adott cselekvés, viselkedés, gondolkodásmód értelmet nyer. Egyrészt azt 

vizsgáljuk, hogy egy cselekedet mit jelent a cselekvő számára, másrészt, hogy ez 

mit árul el az adott közösségről.  

Az antropológia kiindulópontja az emberi létezés, a kultúrák sokfélesége, 

melynek folyamatos hangsúlyozása hozzájárul annak elfogadásához, hogyha más 

korba, kultúrába születtünk volna, mi is magunkénak, magától értetődőnek 

tekintenénk az adott kornak, kultúrának a hiedelmeit, értékeit, a társadalomban élő 

egyének viselkedésmódját.  

A résztvevő megfigyelés keretei között a kutatók közvetlenül, a saját 

környezetükben és mindennapjaikban vizsgálják az embereket, részt vesznek az 

életükben, figyelik a viselkedésüket, beszédmódjukat, interakcióikat, miközben 

megfigyeléseiket folyamatosan rögzítik, sőt közvetlen kapcsolatba is lépnek 

kutatásuk alanyaival, kérdeznek tőlük, és interjúkat készítenek velük (ld. pl. 

Pászka 2007). Írásomban ezt a megközelítést alkalmazva, esettanulmányokon 

keresztül mutatom be a magyarországi pszichiátriai ellátórendszer működését, s a 

rendszerben lévő egyéneket. 

 

II.3. A biográfiai módszerről 

Az alábbiakban részletesen bemutatom a biográfiai módszer megjelenését, 

elterjedését és elméleti hátterét a társadalomtudományokban. Azon túl, hogy jelen 

vizsgálat meghatározó része a – Magyarországon kevésbé elfogadott - biográfiai 

módszerre épül, kutatói önmeghatározásom, nézőpontom alapját is ez a 

megközelítés adja.  

A chicagoi szociológusok közül Thomas és Znaniecki A lengyel paraszt 

Európában és Amerikában (2002) című könyvükben alkalmazták először 

szociológiai munkájukban a biográfiai módszert: a különböző írásos források 

áttekintése mellett önéletrajzi beszámolókra, családi levelezésekre támaszkodtak 

az Amerikába kivándorolt lengyel parasztok alkalmazkodási folyamatainak 

vizsgálatai során. Az ő kutatásuk mutatott rá először arra, hogy a társadalom 

periferikus csoportjainak vizsgálatánál (pl. emigránsok) milyen eredményesen 

használható az életrajzi módszer (Pászka 2007).  
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Az életrajzi kutatás történetének felvirágzása a német iskolához kapcsolódik, 

Németországban az 1970-es években élettörténeti dokumentumokat, elsősorban 

interjúkat gyűjtöttek és elemeztek ezzel a módszerrel7. 

Schütze (1976) a chicagói iskola kvalitatív kutatási módszereire alapozva hozta 

létre alapkoncepcióját. Szerinte az egyén életútját két tőle független 

folyamatstruktúra határozza meg, egyrészt a társadalom kulturális mintázata, 

másrészt a társadalom heteronóm intézményei, az egyén által nem befolyásolható 

események (pl. háborúk, válságok). Ezeknek az eseményeknek a hatására az 

egyén élete megtörhet, letérhet a társadalmilag kijelölt útról, deviánssá válhat (ld. 

bővebben Pászka 2007) Az általa kifejlesztett interjús technikában az interjú 

készítőjének az elbeszélésben létrejött törésekre, elhallgatásokra és elfojtásokra 

kell visszakérdeznie, ezeket kell megpróbálnia előhívnia. 

Gabriele Rosenthal (1995) az interjúk elemzése során megkülönböztet megélt és 

elbeszélt élettörténetet, célja e kettő rekonstrukciója és a kettő egymáshoz való 

viszonyának értelmezése. Míg a megélt élettörténet a társadalmi és kulturális 

kontextus által meghatározott „objektív”, ellenőrizhető életrajzi adatokon alapul, 

addig az elbeszélt élettörténetet az elbeszélő konstruálja.  

Az általuk kidolgozott biográfiai elmélet és módszer termékenységét mi sem 

bizonyítja jobban, mint a számtalan kutatás, melyeket e módszer alapján 

végeztek8. 

A biográfiai módszer magyarországi megjelenése az 1980-as évek végéhez 

köthető (ld. pl. Erős-Kovács-Lévai 1985., Niedermüller 1988.). A narratív 

biográfiai módszernek azóta többféle irányzata is megjelent Magyarországon (ld. 

pl. Ehman Bea, László János, Erős Ferenc munkássága). Disszertációmban a 

Kovács Éva és Vajda Júlia nevéhez köthető narratív életútinterjús módszert 

alkalmazom9, ezért az alábbiakban ezt ismertetem majd részletesebben.  

                                                           
7 A munkások történeteiről, a nemzeti szocialista Németországról, a náci Németországban történő 

elhallgatásokról és önigazolásokról. 
8 Rosenthal marginális helyzetben lévő fiatalokról, történelmi és nemzedéki tapasztalatok 

rekonstrukciójáról, Dausien nemi struktúrákról, Fischer-Rosenthal testtapasztalásról, 
időérzékelésről, Hanses betegségről, Rieman-Schütze a társadalmi munkáról, Apitzsch a 
migrációról és multikulturalizmusról. 

9  . Kovács-Vajda 2002. Magyarországon is egyre többen használják ezt a módszert pl.:Kovács-
Melegh a magyarországi emigrációról, Kalocsai Csilla a leszbikus szubkultúráról, Kovács, Vajda 
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Az individuum felől közelítő biográfiai módszerrel a társadalmi jelenségek 

keletkezésének és működésének folyamatai is elemezhetővé válnak, mivel nem a 

már meglévő normákat, szabályokat alkalmazza a kutatás folyamán, hanem éppen 

azokat vizsgálja. A biográfiai módszer előfeltevése, hogy az individuumok is 

hatással vannak a társadalomra, az egyén és a társadalom kölcsönhatása 

folyamatos. A módszer középpontjába az egyedi létező került, az ő 

cselekedeteiből, viselkedéséből elbeszéléseiből vonunk le következtetéseket.  

A társadalomtudományok képviselői két alapvető problémát hangoztatnak a 

módszer kapcsán, az egyik a történeteknek az élet valóságához való viszonya, a 

másik az általánosíthatóság kérdése. 

Az élettörténetektől nem várhatjuk el azt, hogy a szövegen kívüli valóságról 

adjanak információkat. A társadalmi valóság reprezentálásának problematikája 

úgy oldható fel, ha az „objektív társadalmi realitás” és a „szubjektív történetek” 

szembenállását meghaladjuk. Mivel nem a már megtörtént eseményt, a múlt 

valóságát akarjuk rekonstruálni, elérni, hanem a társadalom működésmódját 

próbáljuk megérteni, a történetekre egyfajta beszámolóként tekintünk, amik a 

társadalmat, annak működésmódját beszélik el, ábrázolják egy meghatározott 

nézőpontból. „Saját történetünkre való emlékezésünkben, élettörténetünk 

elbeszélésében együtt van jelen egyediségünk a maga megismételhetetlenségében, 

s a ránk hatást gyakorló szűkebb s tágabb környezetünk.” (Vajda 2003. 9.) Az 

élettörténetek segítségével az egyén életének olyan látens aspektusai is 

feltárulhatnak (a társadalmi valóságról alkotott szubjektív képzetek, a cselekvést 

motiváló gondolati, érzelmi világ), amelyek egyébként rejtve maradnának. 

(Pászka 2007) Másrészt a társadalmi konstrukciókként születő élettörténetekből 

megpróbálhatjuk értelmezni, hogyan, miért éppen az adott módon alakul, épül fel 

társadalmunkban egy élettörténet az individuum emlékeiből. Az élettörténetekben 

a társadalom által közvetített formák és az élettapasztalatok kölcsönhatásában 

alakuló szövegek jönnek létre, amelyeken keresztül rekonstruálhatjuk a 

szövegeket meghatározó társadalmi és kulturális kontextust. A „normális 

élettörténet” sablonjai, a megfelelő, összefüggő, koherens történet és az „általános 

                                                                                                                                                                     

és mtsai a Kádár kor emlékezetéről, Vajda és mtsai pszichiátriai betegekről, Udvarnoky ávósokról, 
Pászka lokális elitekről, Vályi Réka szociális munkásokról, Fehér Boróka hajléktalanokról, Laszák 
Melinda vegyes házasságokban élőkről, Füleki Katalin allergiásokról, Dénes Judit zsidó nőkről 
stb. 
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ívű” életút definíciója, a történetmesélés szabályai mind-mind társadalmi 

produktumok, melyek befolyásolják azt, ahogy életünket látjuk, értelmezzük és 

elbeszéljük. 

A másik probléma az általánosíthatóság kérdése. Egy élettörténet elemzésének 

lényege nem egy individuális életút rekonstruálása, hanem a társadalmi 

makrostruktúrákba való beágyazottság feltárása. Egy részletes és mélyreható 

elemzés képes kimutatni a társadalmi makrostruktúrák hatását az egyedi esetekre, 

és az egyedi esetek a társadalom működésének finomabb mechanizmusait 

mutathatják meg. Az élettörténet Rosenthal (1995) szerint társadalmi tény, 

melynek kutatása magában foglalja egyrészt a társadalmi funkciójának, másrészt 

az elbeszélés mögött meghúzódó társadalmi folyamatoknak a vizsgálatát. 

 

II.4. Élettörténet, identitás, emlékezet 

„A modernitás a társadalmi helyzet „meghatározottságának” helyébe a 

kényszerítő erejű és kötelező érvényű „önmeghatározást” állítja” - állapítja meg 

Bauman Identitás és globalizáció című írásában (2001. 2.). A hagyományos 

közösségekben élve az egyénnek „mindössze annyi volt a feladata, hogy 

„elfoglalja a helyét” a neki kiutalt rekeszben”(uo.3.), hogy alkalmazkodjon a 

közösség elvárásaihoz. Az identitás a közösségben, a közösség által határozódott 

meg. A csoporthoz tartozás azonban többé nem biztosítja az egyén identitását. 

Kiszakadtunk az ismert, védett világ biztonságos, strukturált tér- és idő fogalma 

által meghatározott, állandóságot sugárzó szilárd keretei közül, ahol mindenki 

számára egyértelmű volt, hogy mi az élet célja. 

A nagy narratívák kora lejárt (Lyotard 1993), nincsenek többé olyan történetek, 

melyből megismerhető lenne az egész világ, mely által minden megtalálná a maga 

értelmét és helyét. Az egyénnek élete végéig állandóan különböző 

mikronarratívák közül választva kell alakítania képét a világról, önmagáról, a 

közösség többé nem képes megszabadítani az elmúlás, az idegen világ terhétől. 

Saját magának kell megtalálnia a folytonosságot a múltjával a jelenében, és 

folyamatosan azon kell munkálkodnia, hogy lineáris, összefüggő, értelemmel bíró 

egészet alkosson a töredezett darabkákból.  
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A biográfiai módszer segítségével létrejövő elbeszélések, önmeghatározások 

értelmezéséhez elengedhetetlen az identitás, az élettörténet és az emlékezet 

közötti kapcsolat áttekintése. Az alábbiakban azokat az elméleteket ismertetem 

röviden, melyekből a narratív identitás elmélete merített.  

Mi az identitás? Ahány szerző, ahány iskola foglalkozott a fogalommal, szinte 

annyiféle meghatározás született, nincs egyezményes definíciója az identitásnak.  

A szociális identitás elméletében (ld. bővebben Tajfel 1981, Moscovici 1988) az 

identitás a személy meghatározása saját helyzetéről a szociális kategóriák 

rendszerében, mely a megélt életeseményekben és viselkedésmódokban jelenik 

meg. Egy adott életeseményt a már kiválasztott identitáskategória szerint 

közelítünk meg. Az identitás (a többiek rólunk alkotott képe) tudatosan kialakított 

jellemzőnk, a felkínált szereplehetőségekből kiválasztjuk a nekünk leginkább 

megfelelőt, és a kiválasztott szerep szerint cselekszünk, az identitás a 

szerepelvárásokra való megfelelésként értelmeződik. Krappman meghatározása 

szerint „az egyénnek a kommunikációban és a közös cselekvésben való részvétele 

érdekében kifejtett teljesítményét jelöljük az identitás definíciójával” (1980. 15.). 

A szociális identitás elmélet, bár a fogalom egészét próbálja meg definiálni, az 

identitásnak csak egy elemét magyarázza (pl. nem veszi figyelembe, hogy a 

tudatosság mellett a tudattalan is igen nagy szerepet kap cselekedeteink, 

viselkedésünk, identitásunk alakulásában). Olyan kulturálisan felkínált sémákról 

beszél, amelyeket ténylegesen felhasználunk életeseményeink értelmezéséhez, a 

környezet, más emberek elvárásai valóban hatással lehetnek identitásunk 

alakulására, de csak akkor és annyiban válhat meghatározóvá egy, a szociális 

identitás elmélete által identitáselemnek tekintett szerep (mint például a 

nemzetiségünk, foglalkozásunk), amikor és amennyiben ezeket a kategóriákat az 

életeseményeinkben megélve interiorizáltuk, belsővé tettük. Magyarságunk 

például az óvodai és iskolai ünnepségeken lengetett kis nemzetiszínű zászló, a 

külföldi vakáción érzett honvágy, egy sportesemény, vagy egy magyarságunkról 

folytatott vita emlékével épülhet identitásunkba.  

A konstrukcionista identitásfelfogás szerint az identitás társadalmi konstrukció, 

ami a társas helyzetekben alakul. Erős Ferenc kritikája e felfogással szemben, 

hogy „semmi objektív elemet nem tartalmazhat, hiszen minden attól a 
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perspektívától függ, ahonnan szemléljük” (1998. 408.). Valóban már az 

életesemények megélése is egy adott perspektívából, az adott jelen feltételei 

között történik. Az esemény résztvevői, szemlélői máshogy élhetik meg, mást 

jelenthet számukra az adott esemény, bár a kiindulópont, az életesemény azonos. 

A tárgyakat is különböző perspektívából szemléljük, máshogy látjuk, mégsem 

tagadjuk létüket. Az identitás tartalmaz valamit az „élet valóságából”, kiinduló 

eleme az élet „valós” eseménye, de különböző „valós” értelmezéseink lehetnek 

egyazon eseményről. Identitásunk folyamatosan alakul, de életeseményeinkhez 

való viszonya nem változik. A konstrukcionizmus képviselőivel szemben 

megfogalmazott gyakori kritika az is, hogy elképzelésük szerint „az én is olyan - 

tisztán nyelvi – konstrukciónak tekinthető, amely mögött nem rejtezik 

semminemű másfajta valóság” (Pataki 2001, 239.) 10. S amennyiben 

dekonstruáljuk én-identitásunkat, nem marad végül semmi, az énnek nincs 

semmiféle magja, állandó pontja. Hogy jobban meg tudjuk vizsgálni ezt a kérdést, 

első lépésként fontos megkülönböztetnünk az identitást az éntől. Az ént egyrészt 

testiségünk alkotja, másrészt azok az emlékezetünk mélyén elraktározott 

emlékeink, érzeteink, melyekre nem reflektálunk. Identitásunk a reflexióban 

alakul, a szavakba foglalt emlékezetből épül, az egyén tettei és gondolatai közötti 

kölcsönhatás a társadalom által felkínált gondolkodási kereteken belül. Folyamat, 

aminek valóban nem lehet magja, csak a folyamat „elszenvedőjének”, az énnek, 

habár ez az „én-mag” sem változatlan. 

 

II.5. A narratív identitásról 

A pszichológiában az 1980-as évek elején fogalmazták meg azt az állítást, hogy az 

én az elbeszélésekhez hasonlóan működik (Gergen-Gergen1988). A narratív 

identitás elméletekben életesemény és identitás az életünk történéseiről tudósító 

elbeszéléseken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az ember identitásának 

Ricoeur (1999) két fontos elemét emeli ki, egyrészt az önazonosságot, hogy az 

életünk során bekövetkező bármely változások ellenére önmagunkat azonosnak 

tartjuk azzal a személlyel, akin e változások lejátszódtak, másrészt az egyediséget, 

                                                           
10  A konstrukcionisták többek között az elmebetegséget is a diskurzusban létrejövő konstrukciónak 

tartják l. pl. Foucault 
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hogy identitásunk a többi embertől való különbözőségünk, másságunk záloga. Az 

élettörténet az identitásképződés mindkét feladatát ellátja, az az egyedi elbeszélés, 

amelynek során megfogalmazzuk a személyiségünkben bekövetkezett 

változásokat, és ami egyediségünk záloga, értelme által csak a miénk. A kérdés 

az, hogy azonosnak tekinthető-e az identitás és az identitás narratív hordozója, az 

élettörténet. Tengelyi (1998) könyvében két, egymással polemizáló választ mutat 

be. MacIntyre álláspontja szerint életünk maga is elbeszélői formát ölt, nem más, 

mint az eljátszott történet, egyenlőségjelet tesz élettörténet, identitás és 

életesemény közé.11 Ennek megfelelően az életünkről alkotott narratíva az 

identitásunk maga. A velünk történt események önmagukban hordozzák 

értelmezésüket, a megélt élettörténet megegyezik a megfogalmazottal. Az 

élettörténetek az időben nem változnak, de a megélt események hatására 

folyamatosan kiegészülnek. Ricoeur szerint élettörténetünk megfogalmazása során 

a történetmesélés szabályait alkalmazzuk, ezért hasonlít élettörténetünk más 

történetekre és nem azért, mert az élet egy történet színrevitele lenne. 

Élettörténetünk megfogalmazásakor önazonosságunkat igyekszünk megközelíteni. 

Egy élet eseményeiből több hiteles, valóságnak megfelelő élettörténet mesélhető. 

Az élettörténet és a megélt életvalóság nem azonos. Az élettörténet az 

életeseményeinkhez kapcsolt értelemadásként konstruálódik, mi magunk 

értelmezzük a megélt történéseket, amikor megfogalmazzuk, szavakba öntjük 

őket. Ezek a szavak vezérlik önmagunkról lévő kusza gondolatainkat, amik a 

megfogalmazás által válhatnak koherens történetekké. Élettörténet és önazonosság 

itt is szétválaszthatatlanul összefonódik, de nem azonos fogalmak, hiszen az 

élettörténet az identitás kifejeződése.  

Felvetődik a kérdés, vajon miért változnak folyamatosan történeteink, miért 

kapcsolunk más-más magyarázatot megélt tapasztalatainkhoz? Tengelyi szerint 

élettörténetünk segítségével identitásunkat próbáljuk meg elérni, és ennek 

érdekében életünk során állandóan korábbi elbeszéléseink helyesbítésére 

kényszerülünk. Tengelyi sorseseményeknek nevezi azokat a drámai jelentőségű 

élethelyzeteket, amelyek következtében történeteink jelentősen átalakulnak, új 

élményeink hatására a régebbi elbeszélések kiigazításra szorulnak. Ez a 

pillanatnyi rádöbbenés katalizálja az értelemképződést, külső hatásra megjelenik 

                                                           
11  A pszichológiában sokan osztják ezt az elképzelést pl. Gergen-Gergen, Bruner, McAdams 
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az új értelem, amely szinte rákényszeríti magát az elbeszélőre. A tudatos 

értelemadás, és a rajtunk kívül álló értelemképződés, amelyet narratívánkba 

beleszövünk, alakítják élettörténetünket. Ez egy egész életen át zajló folyamat, 

életeseményeink hatására új értelmek képződnek és a már meglévő értelmek az 

időben átalakulnak. Életünk minden pillanatában vannak egymásnak ellentmondó 

részei elbeszéléseinknek. Az identitás folyamatában ugyanakkor történeteink 

koherens megfogalmazására törekszünk, hogy minél egységesebb, 

„meseszerűbb”, tökéletesebb élettörténetként gondolhassuk el múltunkat, és nem 

életeseményeink „valós” megközelítésére. Tengelyi szerint élettörténetünk 

folyamatos alakulása út az identitásunk felé, amit egyre inkább megközelítünk, de 

soha el nem érünk az értelemképződés és rögzítés folyamatában.  

Ez a megközelítés a pszichoanalízisben is megtalálható, az egyénnek nincs egy 

stabil, változatlan magja, nincsenek végleges, egyértelmű jelentések, az identitás 

és az események jelentései, értelmezései az időben változhatnak. Az újonnan 

létrejött értelem az élettörténetünk egészét átalakíthatja, bizonyos korábban 

fontosnak vélt események jelentéktelenekké válhatnak, jelentéktelennek tűnők 

pedig kulcspozíciót kaphatnak. Hogy életünk története koherens egészet alkosson 

új értelem képződésekor, van, hogy az új nézőpont alapján az elbeszélés egészét át 

kell alakítanunk, újra kell fogalmaznunk. A pszichoanalízisben az analitikus 

segítségével a páciens egy újfajta értelemmel bíró narratívát próbál meg 

létrehozni, melynek elsődleges érvényességét nem a valóságnak való megfelelés, 

hanem a szöveg belső koherenciája adja (Schafer 1976). A terápia célja az egyén 

és a külvilág számára is elfogadható értelemadás. Az élettörténet a 

pszichoanalitikai megközelítés szerint az el nem mesélt és elfojtott történetektől 

halad a másikkal megosztható történetekig, amiket az elbeszélő identitása fontos 

részének tart. Önazonosságunk keresése történeteink folyamatos alakulásához 

vezet, míg egyes elfojtott, elfelejtett történetek felbukkanhatnak, addig más, 

fontosnak tartott történetek kikophatnak elbeszéléseinkből (Schafer 1976).  

Élettörténeti elbeszélésünket alapvetőn az a vágy motiválja, hogy pozitív énképet 

teremtsünk önmagunknak, ami gyakran az emlékek torzulásával, bizonyos 

események elfelejtésével, elfojtásával, el nem mesélésével illetve más emlékeinek 

átvételével jár. (pl. Pataki 2001) Ekkor az emlékezet konstruktív jellegéről 

beszélhetünk.  
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Az identitás az emlékekből táplálkozik, és az emlékekből szelektálva jön létre 

élettörténetünk. Halbwachs (2000) alkotta meg a kollektív emlékezet fogalmát és 

elméletét, ő volt az első, aki rámutatott arra, hogy az emlékezet társadalmi 

jelenség, melynek alapvető feltétele a közösség. Az emlékezet a közösség által 

teremtődik, az emlékezéshez szükségünk van közös, az adott csoport által 

kidolgozott értelmezési keretekre. Az emlékezetnek, amely nemcsak a múltra, 

hanem a jelenre és a jövőre is vonatkozik (Assmann 1999), óriási szerepe van az 

identitás alakulásában, az élettörténet újraírásában és átalakításában. Bartlett 

(1985) szerint az emlékezet rekonstrukció, ami a jelen érdekeinek megfelelően 

alakítja át a múlt eseményeit, a múltról való emlékeket. Az élettörténeti 

elbeszélésre ezáltal úgy tekinthetünk, mint egyfajta visszaemlékezésre eddigi 

életünkről a jelen idejéből és perspektívájából, amiben ugyanakkor mindig ott 

vannak a jövőre irányuló elképzelések, vágyak és tervek is.  

Az identitás megértés, önmagunk megértése. Egyszerre vagyunk észlelői és 

értelmezői élettörténetünknek, a gadameri hermeneutika értelmében. Ahogy a 

hermeneutikai megértést kiterjesztették a szent szövegekről a szövegekre 

általában, majd a történelmi megértésre, ugyanúgy kiterjeszthető arra a 

folyamatra, ahogy az egyén önmagát próbálja megismerni. Gadamer (1984) 

hangsúlyozza, hogy a megértés során tudatában kell lennünk saját 

elfogultságunknak. Ez az elfogultság okozza, hogy a megértést megelőzik 

„elvárásaink” a megértendővel szemben. „Előítéleteink” vannak, hiszen „teljesen 

tiszta, üres lappal” eleve nem lehetséges megértés. Az elvárások a megértéssel 

párhuzamosan folyamatosan változnak. Ezeket az „előítéleteket” nevezi Gadamer 

hagyománynak. A megértés során használt értelmezési kereteink, 

„elfogultságunk” a hagyományból táplálkozik. A hagyomány (kulturális-

társadalmi kontextus) és a nyelv adja meg a kiinduló pontot, az „előítéletet”, azt 

az alapot, ahonnan értelmezzük életünket. Ugyanakkor életünkkel, 

értelmezéseinkkel visszahatunk a kulturális-társadalmi környezetünkre, alakítjuk 

azt. Gadamernél a horizont az eseményeknek az a szelete, ami egy adott 

pozícióból belátható, hiszen mindig egy helyzet foglyai vagyunk. Ez az 

életesemény megélésekor a mi perspektívánk. 

Életünk eseményeinek feldolgozásában több szinten is irányítást, támogatást 

kapunk a társadalomtól, amiben élünk. Anyanyelvünk, fogalmi kategóriáink 
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segítenek abban, hogy értelmezzük múltunk történéseit. A megértésben továbbá 

befolyásolnak azok a történeti szervező elvek, amelyek kultúránk irodalmi, 

vallási, jogi és egyéb narratíváit meghatározzák. 

Az ember tapasztalatait, életeseményeit a történetszerkesztés logikája szerint 

dolgozza fel. Az identitás nyelvi közegben és nyelvi eszközök révén ölthet 

„valóságos alakot”. Az emlékezetünkben szelektálva az értelemadás során 

emlékeinket cselekményesítjük, összekötjük egymással. Értelmezési keretek vagy 

történetstruktúrák segítenek abban, hogy feldolgozzuk és önmagunk számára 

értelmessé tegyük életünk történéseit. Hayden White (1997) a történelmi 

megértéssel kapcsolatban mutatja be, hogy már meglévő elbeszélési kereteket 

használunk fel a múlt eseményeinek történetté fűzése során.  

A kapcsolat az egyéni élettörténet és a történelem között szoros, a kettő áthatja 

egymást, egyéni élettörténetek alkotják a történelmet és a történelmi események 

visszahatnak élettörténetünk alakulására. Az emlékezésből lesz a történelem, és a 

történelemből emlékek emelkednek ki. White szerint az eseményekbe nincs 

belekódolva a jelentésük. Ezerféle módon elbeszélhetjük ugyanazt a múltat, és az, 

hogy éppen milyen szavakat, kifejezéseket használunk, gazdag nyelvi 

eszköztárunk mely elemeivel élünk, több egymástól eltérő, jóllehet egyaránt 

hiteles történet megfogalmazását teszi lehetővé. Az események egy kiválasztott 

csoportja nem alkot önmagában történetet, legfeljebb történetek elemeit jelentheti, 

amiket aztán számos különféle módon „cselekményesíthetünk”, láthatunk el 

jelentésekkel. A „cselekményesítés” során az elbeszélő rendszerezi és mozgásba 

hozza a tényeket, kulturálisan értelmezhető jelentéssel ruházza fel az események 

sorozatát. Ugyanakkor a történet formája hatással van a tartalomra is, az hogy 

tragédiaként vagy komédiaként meséljük el élettörténetünket, teljesen eltérő 

értelmet ad neki. A kultúránk részét képező kategóriákat, metafizikai fogalmakat, 

vallásos hiteket vagy történettípusokat segítségül hívva hozzuk létre a múlt 

eseményeiből a történeteket és a történelmet is.  

Saját bizonytalan identitásunk alakításakor mindannyian segítségül hívunk 

különböző kulturális termékeket. Az emberek manapság elsősorban a médiából: a 

televízióból, rádióból, internetről, filmekből merítik a „valós világról” lévő 

ismereteiket, s alakítják a külvilág és önmaguk számára identitásukat. A kulturális 
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termékek, mint fikciók mindemellett sémákat, mintázatokat, forgatókönyveket 

nyújtanak az egyéni élettörténetek megalkotásakor.  

Az identitás nem egy állandó, statikus, birtokunkban lévő dolog, hanem életünk 

eseményeinek értelemképződésének és -adásának, narratívvá alakításának 

dinamikus folyamata. A mai elméletek gyakorta a posztmodern korral hozzák 

összefüggésbe az identitás problematikussá válását. Megközelítésemben az 

identitás, életeseményeink értelmezése mindig mozgásban van, de dinamikája a 

különböző korokban és életszakaszokban eltérő. A mai kor embere egyre több 

értelmezési keret közül választva alakíthatja identitását. „A posztmodern ember 

már nem elérkezni akar egy identitáshoz, hanem éppenséggel elkerülni e 

megérkezést. Az ugyanis identitása megmerevedésének veszélyét hordozza. A 

posztmodern ember célja, hogy identitása rugalmas, átalakulásra képes legyen, 

hogy identitása reflektáltsága felett őrködjék.” (Kovács -Vajda 2002. 20). Bauman 

(2001) szerint az ember mindig is kereste önmagát, de míg régebben ebben az 

örökös keresésben a rátalálás volt a cél, mára az állandó keresés maga vált céllá. 

Az identitás azonban a folyamatos változásban is próbálja megőrizni 

azonosságának, folytonosságának és egyediségének tudatát és érzetét. 

 

II.6. Elbeszélt önmagunk 

Az általam használt értelemben az identitás megélt életeseményeinkből 

táplálkozik, alakul. Állandóan formálódik, változik, nincs egyetlen olyan része, 

„magja” sem, ami az időben érintetlen maradna. Annak az érzésnek, – hogy az én 

egyedi, egyszeri, mely elválaszt, megkülönböztet engem mindenki mástól; és 

hogy én ugyanaz vagyok, mint aki voltam tegnap – mely végigkíséri az életünket, 

a hordozója az identitás. Az élettörténet az identitás, értelemképződés 

folyamatának másokkal megosztható megnyilvánulása, életeseményeink 

valamilyen szempontból, szempontokból való formába öntése. 

Az élettörténeti jelen az értelemképződés pillanatnyi állapota. Élettörténeti 

jelenünk perspektívájából szemléljük és „éljük át” újra meg újra a múltat. Az 

emlékeinkre az éppen adott helyzetnek megfelelően tekintünk, az időben más és 

más jelentéshangsúlyokat alakítva ki. 
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Az élettörténeti jelen az alakuló értelemnek, a szövegeknek, történteteknek a 

mostban megnyilvánuló jelentése, mely magába foglalja a múltbeli értelmeket és 

megpróbál irányt adni a jövőbeli értelemképződésnek. „Narratívánk vallomás 

arról, hogyan határoz meg bennünket belső időnk, mely történések váltak 

megőrzésre méltókká, eseménnyé számunkra, hogyan nézzünk elébe a halálnak, s 

mindannak, ami a közbenső időben még ránk vár.” (Kovács-Vajda 2002. 18.) 

Megpróbálunk értelmet adni az eseményeknek melyekben részt vettünk, melyeket 

megéltünk, hiszünk benne, hogy uraljuk az életünket, mi irányítjuk és ruházzuk 

fel jelentésekkel a történéseket. A jövő azonban, melyet próbálunk megtervezni, 

megalkotni, mindig kicsúszik a kezeink közül, van valami új, valami más, ami 

felhasítja az általunk irányított életet, élettörténetet, ami a jelenben alakít a múlton 

és a jövőn, ami szembesít minket az élet uralhatatlanságával.  

„Emlékeinket jövőnkre vonatkozó várakozásaink alapján idézzük fel ma.” 

(Kovács 2008. 10.) Visszamenőlegesen az esemény, amit megéltünk, már nem 

változhat meg, de az arról lévő emlékképünk és értelmezésünk újra és újra 

átalakulhat. Ugyanakkor a múltat soha el nem érhetjük, csak az általunk konstruált 

emlék az, ami a múltra utal. 

Egy ember életében megélt események tudatos és tudattalan szűrőkön keresztül 

jutva, szövegként nyernek értelmet. A szövegek és történetek (legtöbbször 

önmagunknak történő) megfogalmazása során alakul az emlékekből az identitás. 

A megfogalmazáskor a meglévő emlékeinkből válogatunk. E szelekciós 

folyamatot élettörténetünk mesélésekor két egymástól elválaszthatatlan tényező 

határozza meg, egy “belső és egy külső”. A belső az „élettörténeti időnk jelene”, a 

külső a mesélés szituációja. Egyrészt az, hogy éppen hogyan helyezzük el 

magunkat az életünkben, hogyan látjuk a múltat, a múltunkat, milyen jövőt 

képzelünk el éppen most magunknak. Másrészt az a helyzet, amiben 

élettörténetünk elbeszélésébe fogunk, a hallgatóság jelenléte és elvárásai is hatást 

gyakorolnak az alakuló szövegre. A szövegeket, történeteket, életrajzi adatokat 

csak az idő és a helyzet figyelembevételével értelmezhetjük.  

Életeseményeink a minket körülvevő kulturális-társadalmi kontextus által 

meghatározottak. Különböző földrészeken, korokban, kultúrákban egymástól 

teljesen eltérő események, történések lehetségesek. Biológiai adottságaink, 
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külsőnk, életkorunk, hogy férfiként vagy nőként élünk, közvetlen környezetünk is 

befolyásolhatja, hogy milyen eseményeket, történéseket élhetünk át. Az 

eseményeket már a történés pillanatában perspektivikusan éljük meg, a 

társadalmi-kulturális kontextus, mások (az esemény többi résztvevője illetve jelen 

nem lévő mások) saját biológiai adottságaink, élettörténeti jelenünk alakítják 

miként, hogyan éljük meg az adott helyzetet.  

A nyelvnek, ami összeköt, az időnek, amiben élünk, az énnek és a másiknak a 

jelen társadalma, a jelen kultúrája ad keretet. Születésünk pillanatában egy 

társadalom, egy család, egy közösség tagjává válunk, az általuk alkotott, róluk 

szóló történetek, emlékek alkotják az alapját önmagunk megértésének, 

identitásunk alakulásának. 

A találkozás a másikkal - amikor úgy érezzük, amit megélt, velünk is 

megtörténhetett volna, értjük azt, ami vele történik, amikor az élmény, amit 

megoszt velünk, számunkra is hasonló értelmet hordoz - összekapcsol másokkal. 

Önmagunkból egy darab másokkal megoszthatóvá válik, s a magunkban 

képződött értelem megerősödhet, tovább alakulhat a másikban megismert, 

felismert önmagunk hatására. 

 

II.7. A kutatásról 

Kutatásom során esettanulmányokat készítettem a pszichiátriai ellátórendszer 

intézményeiben és életútinterjúkat csináltam pszichiátriai betegnek, skizofrénnek 

diagnosztizált egyénekkel, az intézmények lakóival, használóival.  

 

Az esettanulmányokban a pszichiátriai ellátórendszer azon intézményeit 

vizsgáltam, ahol a statisztikai adatok alapján a legtöbb ember megfordul: 

pszichiátriai kórházi osztályokat, pszichiátriai betegek otthonait, pszichiátriai 

gondozókat, nappali és közösségi ellátást nyújtó helyeket. Az esettanulmányok 

egyrészt az intézményekben dolgozókkal készült mélyinterjúkon12, másrészt 

                                                           
12 Az eredeti elképzelés szerint az intézményben dolgozókkal is narratív életútinterjúk készültek 

volna. Ez a terv azonban a visszautasítások magas száma miatt végül meghiúsult. Ugyanakkor a 
velük készült úgynevezett mélyinterjúkban és az interjúk elemzésében is arra törekedtem, hogy a 
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résztvevő megfigyelésen alapulnak. A vizsgált intézmények mindegyikében 

elmondtam, hogy a magyarországi pszichiátriai ellátórendszerről készítek 

egyetemi kutatást. Kutatóként megjelenve az intézményekben megpróbáltam 

minél több időt tölteni egy-egy helyen, hogy megismerhessem az intézmény 

működésének mindennapjait, az ott lévők (a dolgozók, a betegnek 

diagnosztizáltak) viselkedését, szerepét, a ki nem mondott, íratlan szabályokat, a 

hétköznapi élet szerveződését az adott intézmény saját kontextusában, terében és 

idejében. Ennek megfelelően az esettanulmányok leírásakor az adott 

intézményekre jellemző szóhasználatokat, kifejezéseket használva és elemezve 

próbáltam meg bemutatni, értelmezni a rendszert.  

A különböző intézménytípusokban azonban eltérő lehetőségeim voltak. Míg a 

legnyitottabbnak a nappali és közösségi ellátást nyújtó helyek bizonyultak 

(ténylegesen részt vehettem a közösség életében, tevékenységeikben), a 

legzártabbak a pszichiátriai betegek otthonai voltak (kizárólag a személyzet 

kíséretében és jelenlétében tartózkodhattam az intézetben, nem kerülhettem 

közvetlen kapcsolatba a bentlakókkal, nem vehettem részt mindennapi 

elfoglaltságaikban).13  

Egy-egy esettanulmányban jellemzően két intézményt vizsgáltam. Célom nem 

egy konkrét intézmény leírása volt, hanem a különböző ellátási formák 

bemutatása, az intézmények működésének, céljainak megértése saját közegükben 

és olvasatuk alapján.14 Alapvetően két kérdésre kerestem a választ: 

- Hogyan működik az adott ellátási forma az adott intézményben? 

- Hogyan jelennek meg, milyen kezelést kapnak az adott ellátási formában és 

intézményben a pszichiátriai betegnek, skizofrénnek diagnosztizált emberek? 

A pszichiátriai kórházi osztályról szóló esettanulmányban két fővárosi kórház 

pszichiátriai osztályát vizsgáltam.  

                                                                                                                                                                     

megkérdezettek saját narratívája, olvasata láthatóvá váljon. Bár tettem fel kérdéseket, melyek az 
intézmény működésére, az interjúalanyaim intézményben betöltött szerepére irányultak, az általuk 
elmondottak határozták meg az interjú menetét, irányát. 

13 Mindez sokat elárul az adott intézmény működéséről, akárcsak az, hogy kutatóként hogyan tudtam 
bejutni a különböző helyekre.  

14 Egy teljesebb kép kialakításához mindenféleképpen szükség lenne további intézmények 
vizsgálatára. 
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A pszichiátriai betegek otthonáról szóló esettanulmányban két kisvárosban 

található otthon működését elemeztem, Magyarország egyik legnagyobb létszámú 

intézményét15, illetve egy - magyarországi viszonylatban - kis létszámú otthont. 

A pszichiátriai gondozóról szóló esettanulmányban egy főváros környéki kisváros 

és egy budapesti kerületi gondozó működését írtam le. 

A nappali és közösségi ellátást nyújtó helyekről szóló esettanulmányban két 

budapesti kerületben található intézményt mutattam be. 

Bár a magyar pszichiátriai ellátórendszer különböző intézménytípusai (a kórházi 

osztályok, otthonok, gondozók és nappali, közösségi ellátást nyújtó szervezetek) 

jelentős mértékben eltérnek egymástól mind működésükben, mind felépítésükben, 

mind feladataikban, mintha a bekerülő egyének rendszerben tartása közös 

jellemzőjük lenne. Talán részben ez az, ami hozzájárul a rendszer többé-kevésbé 

változatlan formában történő fennmaradásához, továbbéléséhez. Ugyanakkor az 

esettanulmányok rávilágítanak arra, hogy egy intézménytípuson belül is milyen 

jelentős eltérések lehetnek a konkrét intézmények működésében, az egyének 

kezelésében.  

 

Az esettanulmányok mellett négy skizofrénnek diagnosztizált emberrel 

készítettem életútinterjút. Az elbeszélők kiválasztásánál a skizofrénia diagnózis 

mellett szempont volt az is, hogy az általam meghatározott négy intézménytípus 

mindegyike megjelenjen valamilyen formában egy-egy élettörténetben.  

Az első elbeszélés mesélője az orvosi szóhasználat szerint gyógyult skizofrén. Ő, 

bár megkapta a skizofrénia diagnózist, s két alkalommal is több hónapon keresztül 

pszichiátriai osztályon kezelték, jelenleg „egészséges, normális” emberként él.  

A második elbeszélésben a mesélő otthon lakik a szüleivel, pszichiátriai 

gondozóba jár, s néha kórházi kezelést kap.  

A harmadik elbeszélésben a mesélő szinte már a pszichiátriai ellátórendszer 

minden intézményében megfordult. Az interjú készítésekor egy családnál él, 

rendszeresen jár orvoshoz és gyógyszereket szed. 
                                                           
15 A kutatást Bányai Borbálával közösen végeztem. 
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A negyedik elbeszélés mesélője egy pszichiátriai betegek otthonában él. 

A skizofrénnek diagnosztizáltakkal készült élettörténetek narratív interjús 

technika alkalmazásával születtek, melyeket diktafonra rögzítettem. Ezekkel az 

interjúkkal nem a kutatott téma szempontjából „fontos adatokat” kívántam elérni, 

hanem az elbeszélő történetszerkesztési, elbeszélési technikáját igyekeztem 

értelmezni.  

A módszer nem alkalmas múltbeli élettörténeti helyzetek rekonstruálására, a 

valóság feltárására, célja az elbeszélőnek a mában elmondott történetének, 

„narratív identitásának” megragadása a szövegben, a társadalmi hatások, 

befolyások tettenérése. A szöveg az elbeszélő és a hallgató „közös terméke”. Az 

elbeszélő értelmezi a helyzetet, amelyben éppen mesél, és ennek megfelelően 

beszéli el történetét. Ennek a hatásnak tudatában kell lenni az elemzés során, 

ezáltal közelíthetünk a szöveghez, érthetjük meg azt. Az interjús helyzetben 

született szöveg a mesélés lezárásának pillanatától többé már nem része az 

elbeszélőnek, elszakad tőle és önálló életre kel. A szöveg ugyanakkor magában 

hordozza alkotóját, aki a megértés, megismerés folyamán az értelmezést végző 

önmagunk által jelenik meg. Az önmagunkon keresztül bemutatott elbeszélő egy 

új történet létrehozását feltételezi. Az elemzések az interjúalanyok által 

rendelkezésünkre bocsátott narratívák alapján megalkotott “önálló elbeszélések”.  

Interjúalanyaimnak elmondtam, hogy egy kutatás keretében pszichiátriai betegnek 

diagnosztizált emberekkel készítek interjúkat, és szeretném, ha ők is elmesélnék 

élettörténetüket. Ez nem egy „hagyományos értelemben vett interjú”, ők (az 

elbeszélők) azok, akik irányítják, meghatározzák az interjú menetét, én (a 

kérdező) a „viselkedésemmel” (szemkontaktus, arcjáték stb.) és kérdéseimmel 

(ami az általuk elmondottakra való visszakérdezés) történetük elmondását segítem 

elő. Mindezek után a diktafon forogni kezdett, az elbeszélések megszülettek. 

Az így létrejött elbeszélések elemzésében azt próbálom megérteni, hogyan 

alakul, jön létre az „élettörténeti adatokból” a mesélő által elbeszélt 

élettörténet. Az elbeszélő hogyan alkotja meg, szerkeszti történetét, hogyan 

jeleníti meg önmagát benne, milyen értelmezési keretek jelennek meg a 

szövegben. Bemutatom, hogy az egyén identitásának megjelenítése a 

történetekben milyen társadalmilag meghatározott keretekre támaszkodik, a 
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társadalmi hatásokat az „individuális identitás” alakításakor, az egyén 

kultúrába ágyazottságát.  

Az élettörténetek általános kritériuma, hogy legyenek közérthetőek és koherensek 

saját korukkal (Pászka 2007). McAdams (2001) felosztásában vannak „jó 

történetek” illetve „rossz történetek”. A „jó történetek” azok, amik az olvasók, 

hallgatók számára is koherenciával, értelemmel bírnak, melynek legfőbb 

jellemzői, hogy oksági láncba illeszthetőek és ezáltal könnyen felidézhetőek. A 

rossz „történetekben” a különböző események nem kapcsolódnak egymáshoz, 

esetlegesek, nem állnak össze a történet lezárásakor egy egységes egésszé, 

széteső, összefüggéstelen események maradnak. Gergen-Gergen (2001) szerint az 

érthető elbeszélés kritériumai, hogy a történetnek legyen egy kulturálisan 

értékelhető végpontja, a célnak megfelelő, releváns eseményekből álljon az 

elbeszélés (csak olyan események említése, amik a történet szempontjából 

lényegesek, illetve minden lényeges esemény említése), a releváns események 

legyenek rangsorolva, legyenek oksági láncolatok és demarkációs jelek (amik 

jelzik a történet elejét, végét, elválasztják a képzeletet a valóságtól stb.). Az 

élettörténettel szembeni alapvető elvárás ezenkívül az is, hogy „valós” legyen. Ha 

az élettörténetben megjelenő életesemények az adott korra jellemzőek 

(megtörténhettek), és az eseményekhez kapcsolt elbeszélési formák és 

értelmezések elfogadhatóak a közösség számára, akkor az elbeszélés az adott 

közösség számára a valóságnak megfelelővé válik.  

A pszichiátriai betegek elutasításában nagy szerepe lehet, hogy olyan történeteket 

mesélnek, amik amellett, hogy többnyire a „jó történet” kritériumainak sem 

képesek megfelelni, a közösség által meghatározott valóságtól is elszakadnak. 

Korábbi kutatásaink (Fernezely-Légmán 2003) alapján úgy tűnik, hogy 

élettörténetük kizárólag betegségtörténetként elfogadható és értelmezhető mások 

számára, azonban ez óhatatlanul egyfajta azonosulást kíván meg részükről a 

pszichiátriai betegek társadalmi reprezentációjával, megítélésével. Az élettörténet 

betegségtörténetként való megfogalmazásával - hogy önmagukra betegként (mint 

ahogyan a közösség is) tekintenek – válnak csak élményeik, érzéseik másokkal 

többé-kevésbé megoszthatóvá. A betegség narratíva magyarázatot ad másságukra, 

felmenti őket számos társadalmi kötelezettség, viselkedésük következményei alól. 

Felmentést adhat önmaguk számára is, hiszen bárki más is megbetegedhet, 
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ugyanakkor viselniük kell az elmebetegség stigmáját, a megbélyegzettség, a 

kiközösítés, az őket övező félelem, a velük való (sokszor embertelen) bánásmód 

terhét. Ez azt eredményezheti, hogy nem képesek tökéletesen azonosulni a 

betegszereppel, hiszen minden egyén arra törekszik, hogy pozitív identitást 

alakítson ki magának, ugyanakkor az elmebeteg identitással való azonosulás 

döntően negatív elemeket tartalmaz. Mindez ellentmondásos, széteső narratív 

identitás kialakulásához vezethet, ami feltételezésem szerint nem magyarázható 

pusztán a skizofrénia diagnózissal. Nem képesek egységes, egyféle identitás, 

élettörténet kialakítására, hiszen képtelenek az egymásnak ellentmondó igényeket, 

elvárásokat egy egységes elbeszélésben összeegyeztetni. Ez a probléma azonban 

jelentőségét vesztheti egy olyan korban, ahol nincs szükség többé állandó 

önmeghatározás, végleges identitás kialakítására.  

 

Kovács Éva és Vajda Júlia (2002) zsidó identitás kutatásukban a narratív 

életútinterjúk elemzésekor a rosenthali módszert Ricoeur filozófiájára, 

identitáselméletére, a pszichoanalízisre és Tengelyi írásaira támaszkodva 

gondolták tovább. Az általuk kialakított utat követtem a pszichiátriai 

betegeknek diagnosztizáltakkal készített narratív interjúk elemzése során.  

Az interjúalanyok által rendelkezésre bocsátott biográfiai adatokból (pl. 

születés, iskolák stb.) amit az elemzés elején, lineáris idősíkot követve 

foglalunk össze - sokféle „hiteles” élettörténet fogalmazható meg. Az 

életútinterjúból kigyűjtött biográfiai adatokból kiindulva próbáljuk meg 

„elképzelni”, hogy milyen ember lehet a mesélő, hipotéziseket alkotunk az 

egyén életére vonatkozóan. A már megalkotott hipotézisek újabb és újabb 

hipotézisekhez vezethetnek. A különböző hipotézisek segítségével elképzeljük 

az elbeszélő lehetséges életútjait. Az életút újabb és újabb eseményei tudatos 

vagy tudattalan választás eredményeinek tekinthetőek, s ezáltal értelmezhetőek 

a mindenkori választott és elutasított élet közötti eltérések. A megélt 

élettörténet elemzését követően az elbeszélést szekvenciákra bontva 

megpróbáljuk kibontani a „beszélő” által használt elbeszélési módok 

egymásutániságának, egymásra épülésének logikáját, értelmét. Arra a kérdésre 

keressük a választ, hogy az elbeszélőt milyen szelekciós és szerkesztési elvek 
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vezérelték történetének előadásakor. Az elbeszélők nagyrészt társadalmilag 

meghatározott életpálya szekvenciák mentén mesélik el életeseményeiket, 

élményeiket. Ilyenek például a gyermekkor, iskola, munkahely, család stb. 

Vajon ezek a szekvenciák megtalálhatóak-e a pszichiátriai betegek 

elbeszéléseiben, és van-e rájuk jellemző szekvencia (pl. kórház, kezelések)? 

Másképp szerkesztik-e a történeteiket, mint az úgynevezett egészségesek?  

Majd a megélt (a biográfiai adatokból megalkotott) és az elbeszélt élettörténet 

összevetése következik, ami közelebb vihet az elbeszélő megértéséhez, 

feltárhatja az adott egyén választásának okait, cselekvésének motivációit, az 

esetleges kényszerhelyzeteket vagy egyfajta cselekvési szabadságot, a 

racionális és irracionális magyarázatokat, és a cselekedetek, élettörténetek 

társadalmi meghatározottságát, az énkép alakításának folyamatait. Végül a 

történetből (számunkra) kiemelkedő elbeszélési egységekben felhasznált 

szavakat, kifejezéseket, nyelvtani szerkezeteket, elbeszélési csonkulásokat, 

„hibákat” kíséreljük meg értelmezni, egy-egy szövegrészlet finomelemzésével.  

Jelen kutatásban a narratív életútinterjúkból elsősorban a skizofréniára, illetve a 

pszichiátriai ellátórendszerre vonatkozó részeket és az egyént körülvevő 

környezetről szóló leírásokat elemzem részletesen. A finomelemzésekből 

kimutathatóvá válik, hogy milyen hatással lehet az egyén élettörténetére, 

énképére az őt körülvevő környezet (pszichiátriai osztály, pszichiátriai betegek 

szociális otthona stb.) illetve, hogy a betegségről alkotott domináns 

diskurzusok hogyan jelennek meg elbeszélésében. Az elmebetegnek 

nyilvánított mesélők átveszik-e az orvosi, tudományos narratívákat, vagy 

inkább más, például vallási kerettörténetekben mutatják be önmagukat? 

Vannak-e alapvető különbségek a zárt osztályon, szociális intézetekben és az 

otthonukban élők elbeszélései között?  

 

Anna Hunsaker Hawkins (1999) beteg emberek önéletrajzait elemezte. 

Könyvében hétköznapi emberek által átélt testi betegségek narratív központú 

elemzését nyújtja. Szerinte az elmesélt narratívák a beteg emberek 

tapasztalatainak és a velük történő eseményeknek kulturálisan meghatározott 
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„leírásai”, amik a betegségek megértését, sok esetben a betegségekkel való 

megküzdést is elősegíthetik, vagy éppenséggel hátráltathatják.  

Herzlich és Augé (1995) könyvükben arról írtak, hogyan működik a betegség, 

mint társadalmi jelenség. A betegség szerepét és szociális funkcióját vizsgálva a 

mindennapi életben leírták az emberek betegségről, egészségről alkotott 

felfogásait. Rámutattak arra, hogy a társadalmi következményektől függően a 

betegség lehet romboló vagy felszabadító hatású is, de akár foglalkozásként is 

megjelenhet. A szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy társadalmi 

nézőpontból a betegség nem szükségszerűen kóros állapot. 

 

Az őrület olyan társadalmi tény, amelyet kultúránk betegségnek tekint, de 

értelmezhető, hiszen társadalmilag konstruált, a társadalom ruházta fel jelentéssel. 

Kutatásomban nem a skizofrénia, a pszichiátriai megbetegedés okát próbálom 

megtalálni, célom a táradalom által meghatározott fogalom egyéni megélésének 

feltárása, az intézmények hatása az élettörténetekre, áttörve a fogalom köré épített 

misztikus képzeteken, megkérdőjelezve a társadalomban, a bennünk élő 

előítéleteket.  

Meggyőződésem, hogy „normális” és „őrült” ember viselkedése között nincsen a 

megértés számára áthidalhatatlan szakadék. Foucault teszi föl a következő 

kérdést: „Az elmebetegség sajátossága nem abban áll-e a normális viselkedéssel 

ellentétben, hogy magyarázható, de minden megértésnek ellenáll?”(2000. 50.). 

Nem éppen ott kezdődik az őrület, ami már épp ésszel nem megérthető? Erre a 

kérdésre Jaspersre hivatkozva nemleges választ ad: „a megértés túlterjedhet a 

normális határain.”(uo. 50.)  
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III   Őrület meghatározások és reprezentációk 
 

Vajon milyen meghatározásai, olvasatai vannak az őrület fogalmának? Az őrület 

felfogásokat történeti és orvosi megközelítésből, illetve a média megjelenéseket 

elemezve írom le. Egy társadalom őrület reprezentációi jelentősen befolyásolják 

azt, hogy maga az egyén hogyan éli meg állapotát és hogyan fogadja a neki 

nyújtott kezelést (Link et al 1999). Minden kultúrában a meglévő 

hiedelemrendszer alakítja a diagnózis születését, a betegség következményeit és a 

kezelést magát (Gersten 1997). Számos nemzetközi kutatás megállapította, hogy a 

skizofrénia, az őrület megítélése kultúrafüggő, és ahhoz, hogy integrálni tudjuk a 

betegnek diagnosztizáltakat a közösségbe, fontos megismernünk az adott 

társadalom képét a betegnek diagnosztizáltakról (Lauber et al. 2001).  

 

III.1. Az őrület fogalmának történeti változásai16 

A modern társadalmakban az elmebetegség fogalmának az orvostudomány keretei 

közt történő értelmezése, az elmebetegeknek nyilvánított személyek pszichiátriai 

intézményekben való kezelése, elhelyezése általánosan elfogadott, bevett 

gyakorlat.  

Az orvostudomány mellett a társadalomtudomány is vizsgálta és kategorizálta az 

őrület fogalmát, és ez az értelmezés legalább annyira meghatározza a mai magyar 

társadalom őrület képét, mint az orvosi értelmezés.  

A szociológiai megközelítésben az őrület a bűnözés, az alkoholizmus, a 

kábítószer-fogyasztás és az öngyilkosság mellett a deviancia egyik megjelenési 

formájaként definiálható.  

A deviancia jelentéstartománya társadalmilag meghatározott, különböző 

kultúrákban, korokban egymástól eltérő megnyilvánulások válnak deviánssá. 

                                                           

16 Ez az alfejezet az alábbi irodalmak felhasználásával készült: Fernezely-Légmán: A skizofrénia 
társadalmi narratívái, Foucault: A bolondság története, Alexander & Selesnick: The History of 
Psychiatry.  
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Deviancia mindaz, ami a társadalom többségének megítélése szerint veszélyt, 

kihívást jelent az adott társadalom egységére, a közösség számára. A deviáns 

személy nem fogadja el a többség által fontosnak tartott szabályokat, 

megkérdőjelezi azokat.  

Deviancia és normalitás összetartozó, egymást kiegészítő, egymástól kölcsönösen 

függő fogalmak, amik minden társadalom számára elengedhetetlen, funkcióval 

rendelkező fogalmak, amit egy adott közösségen belül kontrollálni, értelmezni 

kell. A társadalmi együttélést alakító normák csak a megszegés, a megszegésre 

adott közösségi reakció révén válnak mindenki számára egységesen, azonosan 

érthetővé, ezáltal határozódik meg tartalmuk, kiterjedésük. Míg egyrészt a 

deviánsok, köztük az elembetegnek diagnosztizáltak teszik stabilabbá a 

társadalmak működését, másrészt a közmegítélés alapján ők azok, akik veszélyt 

jelentenek a közösségre. 

Így a deviánsnak tartott emberek - a közösség védelme érdekében - óhatatlanul a 

társadalom perifériájára szorulnak. Az őrültnek nyilvánítottakat a pszichiátriai 

intézmények többnyire elzárják a „normális” emberek világától, vagy legalábbis 

láthatatlanná, veszélytelenné teszik őket. De vajon elengedhetetlen a társadalmak 

„normális” működéséhez a deviancia folyamatos konstruálása: terroristák, 

drogosok, elmebetegek léte?17 

 

Társadalmunkban az elmebetegség betegségként és devianciaként való 

értelmezése, úgy tűnik, egymást tökéletesen kiegészítő, támogató jelentések, 

ugyanannak az éremnek a két oldalát szemléltetik. A mai kor őrültjei egyrészt ön-

és közveszélyes deviánsak, akiktől meg kell védeni a közösséget, akiket el kell 

távolítani a mindennapok világából, másrészt betegek, akikről gondoskodni kell. 

Betegségként az őrület orvosi fennhatóság alatt áll, az orvos az, aki dönthet az 

őrületről, az őrültekről, a szociológia devianciafogalma pedig legitimálja az 

elmebetegeknek diagnosztizáltakkal való bánásmódot, a társadalomra való 

veszélyességük miatt történő kezelésüket. Sok esetben ez a kezelés elzárással jár, 

                                                           
17 A kulturális antropológiában megjelent a klasszikus deviancia fogalom megkérdőjeleződése. Egyre 

inkább azt hangsúlyozzák, hogy mivel már nincs egy uralkodó kultúra, ezért nem lehet pontosan 
meghatározni mi számít deviűnsnak és mi normálisnak, a társadalom szövete apró szubkultúrákra 
bomlik. 
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ami gyakran nem csak a társadalom igénye, hanem maguk a betegnek 

diagnosztizáltak is úgy érzik, hogy ez a fajta intézményrendszer ideális hely 

számukra.18  

A deviancia- és betegségfelfogás bizonyos elemei az őrület fogalmának korábbi 

korokban történő meghatározásaiban is fellelhetőek.  

Az orvostudomány kialakulásáig a nyugati kultúrákban a vallásos alapú 

megközelítés értelmében a bolondot megszállottnak tekintették, a jelenség 

domináns magyarázata misztikus megközelítésű volt. Az őrültektől való félelem 

és az őket övező tisztelet abban a hitben gyökerezett, hogy az őrült a másvilág 

evilági képviselője.  

Míg a varázsló, a táltos, a sámán a közösség kitüntetett tagja volt, tisztelet övezte 

őt különleges képességeiért, egyedülálló tudásáért, mellyel a közösség túlélési 

esélyét, a társadalmi kohéziót növelte, addig az inkvizíció korában az egyház 

képviselői határozták meg, érdekeiknek megfelelően, hogy ki vált eretnekké, az 

alvilág küldöttévé vagy boszorkánnyá, akit az ördög szállt meg, és ki lett isteni 

hírnök, akit szentté avattak. Aki nem veszélyeztette a fennálló uralmat, aki a maga 

kis „bolondériájával” nehézség nélkül be tudott illeszkedni, bele tudott simulni a 

közösség mindennapjaiba, azt meghagyták szabadnak. Gyakran ő volt a falu 

bolondja, különösen viselkedő, mókás alak, akire ujjal mutogattak, aki a falu 

népét, az úri társaságot szórakoztatta. Vagy ő volt az, akit a család elzárva tartott, 

mert nem volt használható semmire, akiről furcsa dolgokat suttogtak, akitől 

mindenki félt, és akit mindenki került.  

A humanista eszmék terjedése - az emberi szabadság, az ember, mint individuum 

felfedezése, hogy az egyén a művészet, az orvostudomány tárgyává vált – 

változásokat idézett elő az őrület fogalmában, az őrültek társadalmi 

megítélésében, és a velük való bánásmódban is. A művészek megmutatták, hogy 

milyen kívülről a meztelen emberi test, a boncolással foglalkozó orvosok 

feltárták, hogy mi van belül, a reneszánsz filozófusok próbálták megmagyarázni, 

megérteni az emberi érzékelést, észlelést és érzéseket. A szubjektív tapasztalatra 

                                                           
18 Hogy vajon miért jelenthet menedéket számukra egy pszichiátriai otthon, vagy egy zárt osztály, arra 

az élettörténetek elemzésekor visszatérek.  
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alapozott szemlélet az ember belső küzdelmeinek, érzéseinek, kétségeinek 

területére merészkedett, és ezáltal felfedezte az embert, mint személyiséget. 

Az őrültek társadalomból való kizárása a 17. századtól kezdve egybefonódik a 

„betegség” moralizáló értelmezésével. Az őrültet morálisan elítélendőnek 

tekintették, aki nem akar a társadalom normáinak megfelelően viselkedni. Az 

őrület morális megközelítése félúton van a misztikus és a pszichikus magyarázat 

között, a morál parancsai elsősorban a vallásból, a transzcendenssel való 

kapcsolatból származnak, a szabályoknak való ellentmondás azonban az egyén 

tudatából, pszichéjéből. Ebben a megközelítésben az őrület nem betegség, az 

egyén a fogalom értelmezésekor háttérbe szorul, nincs különbség az őrület, 

alkoholizmus és bűnözés közt, zavarkeltő, káros, büntetendő viselkedésmódnak 

tartották mindegyiket, mely a társadalom működését veszélyeztette. Merénylet 

volt mindez az ész és a morál ellen, melynek büntetése az elzárás, a társadalomból 

való kizárás volt. A nem dolgozó, tétlen, mások nyakán élősködő emberek 

elzárása, morális elítélése a polgárság megerősödését, értékrendjét tükrözte.  

A francia forradalomtól kezdve az őrültekkel szembeni embertelen bánásmód, 

mint az elnyomás egyik szimbóluma, elítélendő magatartássá vált, igyekeztek 

egyértelműen elhatárolni egymástól az őrületet és a bűnözést, a bűnelkövetőt 

börtönbe zárták, míg az őrültek orvosi felügyelet alá kerültek. Ebben a korszakban 

jelent meg a mai értelemben használt betegség fogalma. S bár az elzárás 

gyakorlata továbbra is fennmaradt, ez a betegek meggyógyításának vágyával 

kapcsolódott össze. 

Foucault szerint az ipari forradalom időszaka egybeesik a népesség ellenőrzésére 

és irányítására szolgáló új adminisztrációs módszerek megjelenésével, melyek 

elsődleges célja a kezelhető állampolgárok előállítása volt. A normalitás kérdése 

az orvostudományban a 19. században egyet jelentett az egyén intézményes 

igényekhez való alkalmazkodóképességének megállapításával, mely folyamaton 

keresztül a szubjektum láthatóvá vált a társadalomban, a hatalom számára (Crary 

1999). Bauman (2002) mutat rá arra, hogy a Panptikon s a hozzá hasonló 

fegyelmező intézmények (börtönök, elmegyógyintézetek) éppen azt szolgálták, 

hogy az állandó felügyelet és megfigyelés révén rendes, normatartó 

állampolgárokat faragjanak a bekerülő deviáns individuumokból.  
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Bauman szerint ezeknek az intézményeknek a célja és működésmódja átalakult a 

huszadik században. Az állandó felügyelet és a láthatóság elvesztette jelentőségét, 

s nem törekednek többé engedelmes, normakövető állampolgárok előállítására 

sem, épp ellenkezőleg, az intézmények feladatává a deviáns egyének láthatatlanná 

tétele, tökéletes elzárása vált. Giddens szerint mindez tulajdonképpen az 

individualizálódás folyamatának megkönnyítését, a közösségben élő egyénben 

keletkező szorongás csökkentését szolgálja. Emiatt váltak az egykoron a 

mindennapi tapasztalat szerves részét alkotó események - mint amilyen az őrület, 

a betegség vagy a halál - láthatatlanná (Silverstone 2007). Az őrültek 

láthatatlansága a közösségben azonban azzal a következménnyel jár, hogy az utca 

embere elveszíti élményszerű, emberi kapcsolatát velük, s habár létezésükről tud, 

a korábban komplex, személyes tapasztalatokon alapuló árnyalt kép róluk 

egydimenzióssá válik, ami kizárólag a média többnyire egyoldalú, közvetett, 

meghatározott szempontok alapján alkotott ábrázolásmódjából ered (ld. lentebb 

médiareprezentációk). 

 

A 19. századtól kezdve az őrület biológiai, orvosi megközelítése - ami mind a mai 

napig a pszichiátria főáramát alkotja - a jelenség okait a szervezetben keresi, a 

skizofréniát az agy betegségének tartja. Innentől kezdve az orvosok többé már 

nem totalitásában szemlélték az egyént, a testet elválasztották a pszichétől. Ez a 

betegség egyéntől való elidegenítését eredményezte. 

A 19. és 20. század fordulójától az organikus szemlélet mellett egyre 

meghatározóbbá vált a pszichoanalitikus megközelítésmód is a betegség okainak 

meghatározásakor. Ezen felfogás szerint a betegség gyökerei az egyén 

személyiségtörténetében keresendők, s az elmebeteg másoktól eltérő viselkedése, 

idő- és térérzékelése, a külvilágra adott „különös” reakciói a személyiségfejlődés 

problémáira, az ember belső vágyaira, félelmeire vezethetők vissza.  

A szociális megközelítés a 20. század közepén jelent meg, és az egyén mikro 

illetve makro közösségében próbálja meg értelmezni a fogalmat. Itt fogalmazták 

meg először azt az állítást, hogy az elmebetegség kialakulásának társadalmi okai 

is lehetnek, az egyén környezetének, a közösségnek, amelyben él, nagy szerepe 

van a betegség megjelenésében és fennmaradásában.  
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Ebből az irányzatból nőttek ki az antipszichiátriai mozgalmak, melyek célja a zárt 

pszichiátriák lakóinak felszabadítása, közösségbe való integrálása volt. Az 

antipszichiátria nem alkot egységes irányzatot, ezzel az elnevezéssel azokat 

illették, akik nem fogadták el az elmebetegség fogalmának hivatalos, orvosi-

pszichiátriai definícióját, és a pszichiátriákat a társadalmi elnyomás, elzárás 

eszközének tekintették. Megközelítésükben a környezet megítélése az egyén 

viselkedéséről nagy szerepet játszhat abban, hogy kit diagnosztizálnak 

pszichiátriai betegnek. Az antipszichiátriai mozgalmak hatására az 1960-as 

években megkezdődött a nagy létszámú intézmények bezárása, kitagolása Nyugat-

Európában és Amerikában, és az addig szinte láthatatlan pszichiátriai betegek 

hirtelen megjelentek a közösségben. Magyarországon alig érezhető ezeknek a 

mozgalmak a hatása (ld. Erős 1980), a sajátos politikai berendezkedésnek és a 

meglévő pszichiátriai ellátórendszer dominanciájának köszönhetően igazi áttörés 

nem történt a pszichiátriai betegeknek diagnosztizáltakkal kapcsolatos 

szemléletmódban és kezelésekben. 

 

A nyugat-európai társadalmak jelenlegi pszichiátriai betegképe az elmebetegségek 

organikus, pszichológiai, szociális és antipszichiátriai megközelítéseinek gyakran 

egymást kizáró magyarázataiból eredeztethető, a betegségeknek többféle okot 

tulajdonítanak, nincs egy kizárólagos magyarázat. Több kutatás is vizsgálta, hogy 

a különböző kultúrákban a lakosság milyen okokat tulajdonít a skizofréniának. A 

nyugati országokban a skizofrénia igen gyakori eredőjeként jelölték meg a 

betegnek diagnosztizált környezetét (Wolff et al. 1996). Az érintettek rokonai 

szerint viszont sokkal inkább biológiai okai vannak a betegségnek (Angermeyer 

and Matschinger 1996). A nem nyugati kultúrákban jellemzően természetfeletti 

okokat tulajdonítanak a skizofréniának. Egy kutatásban (Furnham L. Wong 2007) 

az angolok és a kínaiak hiedelmeit vizsgálták a skizofrénia okairól, a skizofrének 

viselkedéséről és a kezelésekről. Azt találták, hogy a kínaiak több vallási és 

irracionális magyarázatot használnak a skizofrénia okainak meghatározásakor, és 

inkább az alternatív kezeléseket preferálják. Ezzel szemben az angolok sokkal 

racionálisabb magyarázatokat adnak, szerintük biológiai, pszichológia és szociális 
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okai vannak a betegségnek, és a kezelésben a biológiai, pszichológiai és közösségi 

(önsegítő csoportok) ellátásokat preferálják.19  

Ezekben az országokban az elsődleges cél az egészség fenntartása, a betegségek 

megelőzése, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az egészség minél gyorsabb 

helyreállítása, a mentális jóllét (mental well-being) megteremtése és elérhetővé 

tétele a társadalom minden tagja számára. Magyarországon úgy tűnik, továbbra is 

a biológiai, organikus magyarázatok és a hozzá kapcsolódó kezelési formák a 

legelterjedtebbek, melynek középpontjában a betegség áll. Feltételezésem szerint 

az elsődleges cél itt a betegségek folyamatos kezelése, szinten tartása, és ennek 

érdekében tartós betegidentitás kialakítása.20  

A modern nyugati társadalmakban megfigyelhető folyamat, hogy fokozatosan 

csökken a mentális problémával küzdők intézménybe zárásának kényszere, egyre 

kevesebb embert visznek kényszergyógykezelésre, egyre több zárt intézmény 

nyitja meg kapuit. Részben a hatékonyabb gyógyszeres kezeléseknek, részben a 

különböző társadalmi eszméknek, mozgalmaknak köszönhetően másfajta 

magyarázatok is teret nyerhettek a biológiai szemléletmód mellett az őrület 

meghatározásakor. Sok, gyógyíthatatlannak tartott pszichiátriai betegség 

kezelhetővé vált, és a mentális problémákkal küzdők sok évtizedes kizárás után 

ismét a társadalom tagjaivá válhattak. Többé már nem a betegségükön keresztül 

határozzák meg őket, nem a betegség legfőbb jellemzőjük s ilyen formán egyre 

inkább elfogadhatóvá, „együttélésre alkalmassá” válnak a közösség számára. 

„Míg korábban a pszichotikus tüneteket és a betegséggel kapcsolatos jelenségeket 

megérthetetlennek, "énidegennek" tekintettük, a beteget pedig ezek passzív 

elszenvedőjeként írtuk le, addig ma a pszichotikus tüneteket sem tekintjük olyan 

különösnek (a lakosság mintegy 15%-a tapasztal hallucinációkat élete során)” 

(Harangozó és mtsai 2001). A pszichés problémákkal való szembenézés, 

megküzdés egyre inkább a hétköznapok részévé, átmeneti életeseménnyé válik. 

Bárkinek lehetnek pszichés problémái, hallucinációi, furcsa, különös élményei 

élete bizonyos szakaszaiban, egyre kevésbé számít „deviáns” viselkedésnek 

mindez, ami elzárást, s egy életen át tartó stigmatizációt eredményezne. Nincs 

szükség többé ezekben az országokban az állandó betegidentitásra, folyamatos 

                                                           
19 Magyarországon ilyen kutatások eddig nem készültek. 
20 Ennek okait a későbbiekben részletesen vizsgálom. 
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kezelésre, felügyeletre és olyan intézményrendszerre, mely mindezt biztosítja: s az 

állandóságra, változatlanságra rendezkedett be. Nyugat-Európában egyre nagyobb 

teret nyer az a megközelítés, ami a skizofréniát átmeneti, epizodikus betegségnek 

tartja. 

Az átmenetiség korát éljük, ahol folyamatosan változnak a jelentések. Azokból a 

tapasztalatokból, melyeket a mai világban szerezhetünk, szinte lehetetlen 

konzisztens, összefüggő életstratégiát, énképet alkotni. Önmagunk végleges 

meghatározása, egy otthonhoz, egy emberhez, egy munkához, egy betegséghez 

való kötődés egyre nehezebben megvalósítható. A sokáig gyógyíthatatlannak 

tartott betegségek - mint amilyen például a skizofrénia - sem tartanak többé egy 

életen át, az örök, tartós, hosszú távú elköteleződések, meghatározások egy időre 

idejétmúlttá váltak. Mindez talán az őrület történetének egy új fejezetét jelzi, mely 

átalakítja az őrület társadalmi megítélését, meghatározását. Bár ez a folyamat 

előhívhatja azt a társadalmi igényt is, ami világunk biztonságossá tételét, 

kiismerhetőségét követeli, mely a deviancia folyamatos újratermelését, a normális 

és nem normális között húzódó határvonal megerősítését, a kettő közötti 

átjárhatóság megszűntetését szorgalmazza, melynek eredményeként többek között 

az őrülteket deviánssá nyilvánítva kizárhatják a társadalomból.  

Magyarországon úgy tűnik, szinte egyáltalán nem jelent még meg az őrülettel, 

pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos pluralista szemléletmód, és az 

elsődlegesen az elzáráson alapuló intézményrendszer átalakításának igénye.21 Más 

országokhoz képest régóta magas a mentális problémákkal küzdők és az 

öngyilkosok aránya. Ennek egyik oka lehet, hogy a pszichés, mentális problémák, 

zavarok régóta stigmaként jelennek meg a nyilvánosságban, amit szégyellni, 

takargatni kell.  

 

III.2. Az egyén helye a medikális megközelítésekben 

Összességében megállapítható, hogy az őrületet elsődlegesen továbbra is 

betegségként értelmezik az európai társadalmakban. Ugyanakkor a különböző 

                                                           
21 Bár az OPNI-t 2007-ben bezárták, ez nem jelentette a pszichiátriai ellátórendszer reformját, a zárt 

intézmények megszűntetését. A mostani kormányzat az OPNI valamilyen formában történő 
újraélesztését tervezi. 
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betegség megközelítésekben eltérő módon jelennek meg az emberek, ami aztán 

meghatározza helyüket a kezelésekben és a közösségben is. 

A biomedikális szemléletben a betegséget az egyénen kívül álló, az embertől 

független, személytelen dologként kezelik, a betegséget fizikai, testi, „objektív” 

okokra vezetik vissza. Ily módon a pszichiátriai betegek (akárcsak a testi 

betegséggel küzdők) pusztán csak a betegségek hordozóivá, tárgyakká válnak, 

akiket megpróbálnak kizárni a kezelés és a gyógyulás folyamatából is. A 

magyarországi pszichiátriai ellátórendszerre feltételezésem szerint a biomedikális 

szemléletmód jellemző, ami ugyan azt sugallja, hogy a pszichiátriai beteg nem 

hibás, nem felelős a betegségéért, ugyanakkor az alkalmazott kezelések mind a 

mai napig az egyén elzárásával, egyfajta védett környezet kialakításával járnak, 

ami elősegíti a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak társadalmi elutasítását, 

elítélését és megbélyegzését.  

A bio-pszicho-szociális nézőpontot képviselők felfogása szerint a társadalomnak, 

a környezetnek, melynek tagjai vagyunk, köze, felelőssége van a probléma, a 

betegség létrejöttében és fennmaradásában. A betegség okai az egyén 

élettörténetében, környezetében, a közösségben találhatóak, és a betegség 

kialakulásában és a gyógyulásban is kulcsszerepe van az egyénnek és az egyént 

körülvevő környezetnek. A kezelés egyik alapvető célja, hogy az egyén ismét élni, 

működni tudjon a közösségben. 

 

III.3. A skizofrénia meghatározása 

A skizofrénia kifejezés a 19. században jött létre, orvosi szakszóként. A 

skizofréniának egységes, általánosan elfogadott definíciója azonban nincs az 

orvostudományon belül sem, tünetfelsorolással kísérlik meg körülírni és 

elhatárolni a fogalmat a normalitástól és a pszichiátriai betegségek más formáitól.  

A pszichiátriában a BNO és a DSM legújabb változatai alapján alkotnak 

hivatalosan elfogadott pszichiátriai betegségdiagnózist. A BNO a WHO által 

felkért szakértők álláspontját tükrözi, kevés empirikus adaton alapul. A DSM-et 



   52 

 

különböző szakértő csoportok dolgozták ki (Bitter-Füredi 2000).22 A pszichiátriai 

diagnózis sem biológiai tény tehát, nem az objektív valóság reprezentációja, 

hanem szakmai közmegegyezést tükröző meggyőződés (Simblett 1997), ami 

pszichiátriai szaktekintélyek által összeállított tünetfelsorolásokból áll. A 

diagnosztizáló rendszerek azonban a gyakorlati alkalmazás során sok esetben 

objektív, tényszerű leírásként szolgálhatnak az orvosok számára, ami a diagnózist 

megkapók további életének legfőbb meghatározójává válhat. Ez egyrészt a kapott 

diagnózis megkérdőjelezhetetlenségét eredményezheti, másrészt a diagnosztizálás 

így pusztán a tünetek beazonosítását, felismerését jelenti, ahol az egyén 

tulajdonságait, személyiségét, cselekedetét, viselkedését, beszédét és gondolatait 

mind-mind kizárólag a betegség tüneteként értelmezik (ld. pl. Rosenhan, 

Berkovits). A beteg legfőbb, sőt egyetlen jellemzőjévé a betegsége válik, maga az 

egyén, az ember ugyanakkor láthatatlan marad a pszichiáter számára. Ráadásul a 

tünetek révén történő diagnosztizálás alapján a „normális” ember is könnyen 

kaphat pszichiátriai diagnózist. Rosenhan (1973) klasszikussá vált kísérletében 

„normális” embereket diagnosztizáltak skizofrénnek pusztán csak azért, mert a 

pszichiáterrel történt első találkozásuk alkalmával azt állították, hogy 

hallucinálnak. 

                                                           
22 A „hivatalos” skizofrénia meghatározások:  
A skizofrénia kritériumai a BNO – 10 (az alábbi tünetekből egy is elég a skizofrénia diagnózisához) 

alapján:  
„a, a gondolatok echója, gondolatátvitel vagy – elvonás és gondolatközvetítés (a beteg úgy érzi, hogy 

a gondolatait mások is tudják, azokat mintha „közvetítené” az agya) 
b, megfigyeltetéses, befolyásoltatásos, üldöztetéses téveszmék 
c, hallucinátoros hanghallások, melyek állandóan kommentálják a páciens viselkedését 
d, állandó téveszmék, melyek az adott kultúrában elfogadhatatlanok és teljesen lehetetlenek (mint 

vallási vagy politikai azonosulások), emberfeletti erő vagy képességek birtoklása 
Az előbbiek hiánya esetén viszont legalább kettő kell az alábbiakból: 
E, állandó más jellegű (nem akusztikus) érzékcsalódások, amikor azokkal együtt jár egészen vagy 

félig-meddig kiteljesedett téveszme, vagy állandó túlértékelt idea, mely szinte minden nap jelen 
van, hetekig-hónapokig 

F, gondolatelakadás, mely irreleváns vagy inkoherens beszédet vagy neologizmát eredményez, 
G, katatoniás magatartás mint izgalom, testtartási flexibilitás, negatívizmus, mutizmus vagy stupor 
H, „negatív” tünetek mint apátia.” 
A skizofrénia kritériumai a DSM –IV (kettő jelenlétét kéri az alábbiakból) alapján: 
„1. téveszme 
2. hallucináció 
3. zavart beszéd 
4. nagymértékben zavart vagy kataton magatartás 
5. negatív tünetek.” (Bitter-Füredi 2000) 
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Magyarországon az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokolljában található 

skizofrénia definíció23 a pszichiátriai betegségdiagnózist alkotó rendszerek 

álláspontját tükrözi. A skizofrénia okainak meghatározásakor azonban már egy 

korszerűbb, multikazuális betegségfelfogás jelenik meg a szövegben24. A betegség 

okai nem egyértelműek, és az elsődleges, biológiai tényezők mellett megemlítik a 

szociális hatásokat (szegénység, városi környezet, bevándorló státusz) is, mint 

lehetséges kiváltó okokat. 

 

III.4. Az őrület reprezentációk vizsgálata 

Marc Mormont (1987) vidék kutatásai során fogalmazta meg azt az állítást, hogy 

a vidék egy nyelvi kategória, tehát nem az a kérdés, hogy mi a vidék, hanem az, 

hogy a különböző szereplők hogyan értelmezik és érzékelik a vidéket, és ez mit 

mond el a társadalom szerkezetéről és hatalmi viszonyairól. Mormont szerint a 

társadalmi csoportok története egyben azoknak a fogalmaknak a története is, 

amiket az egyes csoportok megneveznek és meghatározott jelentéssel látnak el. A 

társadalmi mozgalmak ezen reperezentációk megváltoztatását célozzák, hiszen a 

különböző társadalmi csoportok eltérően gondolkoznak a társadalomról, s egy 

fogalomról egymástól jelentősen különböző repzenetációkat alkothatnak. (Csurgó 

2010). 

Foucault (1998) szerint míg régebben a vallásos, a modern világban a tudományos 

diskurzus az, ami megfelelő hatalommal, tekintéllyel rendelkezik ahhoz, hogy 

érvényes, elfogadható társadalmi narratívákat alkosson. Azonban a tudás, a 

tudomány is értéktelített. A kutatások során nem az objektív valóság 

reprezentációját alkotjuk meg, a valóság érdekeinknek, értékeinknek megfelelően 

alakul. A vizsgált tárgy a róla szóló diskurzusokban születik, miközben a 

                                                           
23 „A szkizofrénia az elmeműködés zavarának súlyos formája, melyet a különböző pszichés 

működések, mint pl. észlelés, gondolkodás, érzelmi élet, motiváció, valóságérzékelés, magatartás 
zavarai jellemeznek, változatos munkahelyi és szociális működési zavarok kíséretében. A 
jellegzetes tünetek legalább egy hónapon keresztül (sikeres kezelést követően rövidebb ideig), de 
egyes jegyek hat hónapon túl is fennállnak.” (Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja, 
Szkizofrénia, Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium 2008) 

24 „A szkizofréniát kiváltó specifikus tényezők jelenleg még nem egyértelműek. A rendelkezésre álló 
adatok szerint kialakulásában genetikai tényezők mellett prenatális és obsztetrikus komplikációk, a 
családban elszenvedett szociális hatások, drogfogyasztás szerepet játszanak.” (Az Egészségügyi 
Minisztérium szakmai protokollja, Szkizofrénia, Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium 
2008) 
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diskurzusok magát a vizsgálódó szubjektumot is alakítják.25 Foucault több 

írásában is vizsgálta, hogyan született a pszichiátria, az elmebetegség fogalma, s 

hogyan különül el a normális a nem normálistól. Ennek a folyamatnak az egyik 

legalapvetőbb eszközének a nyelvet tartja, a hatalmi diskurzusokban dől el, hogy 

ki válik a társadalomban őrültté, illetve hogyan reprezentálódnak a nem 

normálisok a normálisok világában (Fehér 2010). A domináns diskurzus ebben a 

folyamatban a pszichiátereké, ők határozzák meg, ki normális és ki beteg, és ezt a 

diskurzust veszi át többé-kevésbé változatlan formában a társadalom, miközben a 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak elbeszélései, s más, alternatív diskurzusok 

jellemzően láthatatlanná, érvénytelenné, értelmetlenné nyilvánítódnak. A 

közösségben, a társadalomban élő egyének, nem lévén közvetlen élményük, 

tapasztalatuk a fogalomról, ebből az uralkodó diskurzusból kiindulva alakítják 

saját reprezentációjukat az őrületről, igazodva a társadalom közös tudásához. 

Ugyanakkor a betegnek diagnosztizáltak esetében úgy tűnik, nem elegendő, hogy 

diskurzusaikat, elbeszéléseiket elhallgattatják, egyfajta társadalmi kényszer - 

melynek megjelenítői az orvosok - hogy az érvénytelennek, értelmetlennek 

nyilvánított elbeszéléseik helyébe a társadalom által elfogadott (beteg)narratívát 

alkossanak. 

Vajon hogyan jelenik meg Magyarországon a nyilvánosságban, a médiában az 

őrület, az elmebetegnek diagnosztizált egyén?  

 

III.5. Médiareprezentációk 

A társadalomban ma talán legélőbb, a társadalom egészét leginkább átható 

jelenség a különböző tömegkommunikációs médiumok által kibocsátott kultúra. 

Míg a törzsi társadalmakban a mesék, mítoszok, a modern társadalmakban a 

média az, ami a világról alkotott közös tudást, elképzeléseket, hiedelmeket 

kifejezi, befolyásolja, alakítja.  

                                                           
25 Said (2001) az orientalizmus fogalmát vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy ez nem egyéb, 

mint a Kelet meghódítását, átformálását és a felette való uralom megszerzését célul kitűző nyugati 
viselkedésminta. Az orientalizmus az a (Foucault-i értelemben vett) diskurzus, ahogyan Nyugat-
Európa megalkotja, megkonstruálja a Kelet világát, s aminek következtében többé nem lehet 
szabadon megismerni a Keletet. Mintha valami hasonló történt volna az őrület fogalmával is, ami 
az orvosi olvasat térnyerése óta kizárólag betegségként értelmezhető. 
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Az őrület a mai magyar társadalomban - ahogy az már például az elmebetegség 

elnevezésben is kifejezésre jut – elsősorban betegségként értelmeződik. Míg 

azonban a betegségképhez a társadalomban az elesett, gyámoltalan, segítségre 

szoruló, kiszolgáltatott egyén képe kapcsolódik, a pszichiátriai betegekről úgy 

tűnik, egy egészen más kép él a köztudatban. Bár a skizofrén, pszichiátriai beteg 

kifejezések az orvostudomány közvetítésével kerültek a nyilvánosságba, mára – 

valószínűleg elsősorban a pszichiátriai ellátórendszer és a média sajátos 

működésének köszönhetően - többnyire gyilkos szerepekben találkozhatunk az 

őrültekkel, akikre nem betegként, hanem kiszámíthatatlan veszélyforrásként 

tekintünk, akiktől meg kell védenie magát a társadalomnak.  

Gerbner (2002) kutatásai szerint a pszichiátriai betegek a drámai és 

hírműsorokban többnyire deviáns szerepben láthatók. A médiában az 

elmebetegekhez kapcsolódó leggyakoribb tulajdonságok a gonoszság és a 

veszélyesség. Úgy tűnik, a média az ön- és közveszélyes őrült mítoszát 

szentesítve elősegíti, megerősíti a társadalomban az elmebetegekkel szemben élő 

előítéleteket, a velük való bizalmatlan, elzárkózó, gyakran agresszív viselkedést.  

A média megjelenések tükrében a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a 

legkegyetlenebb bűntettek elkövetői, már-már nem is emberi lények, a racionalitás 

határán kívül esnek26. Nem lehet megérteni irracionális viselkedésüket, és épp 

ezért irányítani, befolyásolni, sőt még csak megjósolni sem cselekedeteiket. 

Többnyire pszichopatákként27 családjukat kiirtó, gyermekükkel és önmagukkal 

brutálisan végző szülőkként,28 sorozatgyilkosokként29 ábrázolják őket a valóságról 

tudósító híradásokban, műsorokban és a filmekben, filmsorozatokban30. Az őrület 

riasztó képei ezek, amelyek a pszichiátriai betegség deviancia meghatározásán 

alapulnak. A pszichiátriai betegek nem emberekként jelennek meg itt, nem 

ismerjük meg hétköznapjaikat, életkörülményeiket, csak akkor kerülnek 

reflektorfénybe, ha valami „extrém, őrült, gyilkos” dolgot művelnek. Az egészből 

                                                           
26 ld. pl. Huszonkét emberrel akart végezni egy diák, Index, cikk megjelenésének ideje: 2010. február 

12., Költő, vagy tömeggyilkos?, Bulvaros.hu, cikk megjelenésének ideje: 2010 február 26. 
27 Megúszhatja a pszichopata gyilkos, Újszó.hu, cikk megjelenésének ideje: 2011. március 8. 
28 Háromszor járt pszichológusnál a tényői gyilkos, Origo, cikk megjelenésének ideje: 2010. 03. 19. 
29 Pszichopata gyilkos öldököl az ország nyugati felében, Zsaru.zug.hu, cikk megjelenésének ideje: 

2008.10.08. 
30 ld. pl. Bárányok hallgatnak, Psycho, Gyilkos elmék stb 
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kiragadott pillanat, leegyszerűsített, sematikus ábrázolása ez a valóságnak, mely 

torzításokat szül. 

Az Európai Unióban ezt felismerve egyre nagyobb figyelmet kap a pszichiátriai 

betegek társadalmi elfogadásához és a stigmacsökkentéshez kapcsolódóan a 

média szerepe a tudatformálásban. Ennek hatására több országban is (pl. 

Németországban) - felismerve azt, hogy a pszichiátriai betegeknek kizárólag 

deviáns szerepekben való média megjelenése milyen negatívan hat társadalmi 

megítélésükre és elfogadásukra - szabályozták a pszichiátriai betegek 

médiaábrázolását. Mindeközben Magyarországon az utóbbi időben a média vált 

az egyik legfőbb gerjesztőjévé a pszichiátriai betegekkel szembeni negatív 

előítéleteknek. 

A negatív médiakép, ami az utóbbi időben különösen felerősödött 

Magyarországon31 jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az elmebetegekkel való 

bánásmódban továbbra is a társadalom védelme, az ön-és közveszélyes, deviáns 

egyének társadalomból való kizárása érvényesüljön.  

A megmagyarázhatatlan okból történő erőszakos cselekmények, gyilkosságok 

bemutatásának egyik fontos eleme, kérdése lett a magyar médiában, hogy vajon az 

elkövető pszichiátriai beteg-e.32 Mindegyik esetben egy érthetetlen, borzalmas, 

felfoghatatlan emberölés, erőszak történt, amire nem lehet ésszerű okot találni. A 

legkézenfekvőbb, leglogikusabb, „legmegnyugtatóbb” magyarázatnak ezekre az 

eseményekre az őrület (és sok esetben ennek leggyakoribb és legveszélyesebbnek 

tartott megjelenési formája, a skizofrénia) tűnt. A közösség számára 

értelmezhetetlen gonoszságokat csakis elmebeteg, skizofrén őrültek követhették 

el, akik a normalitáson, a közös világon kívül esnek. Ez erősítheti azt a nézetet, 

                                                           
31 Három esetnek köszönhetően - a pécsi lövöldözés, ahol egy egyetemista lelőtt az egyetemen négy 

embert, közülük az egyik meghalt,  S. Ábel ügye, akit a bíróságon azzal vádolnak, hogy 
sorozatgyilkosságot tervezett és a salgótarjáni férfi ügye, aki pszichiátriai kezelés alatt állt, és 
machetével támadt - hónapokon át zajló negatív médiafigyelem középpontjába kerültek a 
pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak. Számtalan cikk, tudósítás jelent meg arról, hogy 
elmebetegek gyilkoltak, agresszíven viselkedtek, öngyilkosok lettek stb., Skizofrén lehet a pécsi 
lövöldöző, Független Hírügynökség, Index, cikk megjelenésének ideje: 2009. november 27., 
„Teljesen normálisnak tűnt” Megszólalt S. Ábel klubtársa, atv.hu, cikk megjelenésének ideje: 
2010.02.14., Így gyilkolt a salgótarjáni mészáros! Heti Válasz Online, cikk megjelenésének ideje: 
2009.12.15.  

32 Miért akart mészárolni S. Ábel? hírszerző.hu., cikk megjelenésének ideje: 2010. február 14., Fóti 
kettős gyilkosság: belső hang utasította Tibort a családirtásra borsonline.hu, cikk megjelenésének 
ideje: 2011. április 09. 
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hogy az őrület a „normális” ember számára érthetetlen, felfoghatatlan dolog, s 

bizonyíthatja a pszichiátriai betegek társadalomban, közösségben való 

megjelenésének abszurditását is. Ezek az emberek nyilvánvalóan alkalmatlanok a 

közösségben való együttélésre, a társadalom többsége által elfogadott normákat, 

normarendszereket nem tudják vagy akarják betartani, folyamatosan 

megkérdőjelezik a társadalom működésének helyességét, kiszámíthatóságát és 

megbízhatóságát, s mindez fenyegetésként értelmeződik a többség számára.  

Ez a gyakorlat, ami a médiában, a nyilvánosságban újra és újra megerősítést nyer, 

tökéletesen kiegészíti s megerősíti az elmebetegnek diagnosztizáltakkal 

foglalkozó intézményrendszer s a szakmában dolgozók szemléletmódját, akik a 

pszichiátriai betegek veszélyességére hivatkozva igazolhatják saját 

létjogosultságukat, s biztosíthatják a pszichiátriai ellátórendszer változatlan 

formában történő továbbélését. Ezekhez a médiaábrázolásokhoz kapcsolódóan, 

azokkal összhangban fejtették ki a pszichiátriai ellátórendszer képviselői saját 

álláspontjukat a médiában, mely tovább növelte a pszichiátriai betegek 

veszélyességéről kialakult képet.33 Úgy tűnik, a pszichiátriai ellátórendszerben 

dolgozók célja - a pszichiátriai betegekre irányuló (átmeneti) médiafigyelem 

felhasználásával - az volt, hogy erősítsék a fennálló határvonalat normális és nem 

normális között, s megszilárdítsák, sőt bővíteni tudják a jelenlegi, elsődlegesen az 

elzáráson alapuló pszichiátriai intézményrendszert. Hiszen - álláspontjuk szerint - 

csak az ellátórendszer megkérdőjelezhetetlenségével, kiterjesztésével védhető 

meg a társadalom az egyre agresszívebbé váló pszichiátriai betegektől. Készült 

egy országos felmérés is34, mely megállapította, hogy az utóbbi időben 

veszélyesebbé vált a pszichiátriákon dolgozni, nőtt a dolgozók félelemérzete. A 

kutatás két megoldási lehetőséget kínál a problémára, egyrészt a pszichiátriai 

ellátórendszer bővítését, további intézmények létrehozását és dolgozói 

létszámemelést (több pszichiáterre és ápolóra van szükség), másrészt a 

konfliktuskezelés bevezetését az intézményekben.  

                                                           
33 ld. pl. Pszichiátriai ellátás - Megbillent viszonyok Magyar Narancs, XXII. évf. 8. szám, cikk 

megjelenésének ideje: 2010.02.25., Foszlik a pszichiátriai ellátás hálója, Sokszor heteket kell várni 
a bejutásra RTL Híradó, cikk megjelenésének ideje: 2010.03.23., Egyre több tragédiát okoz a 
hiányos pszichiátriai ellátás, Betegszoba.hu, cikk megjelenésének ideje: 2010. 03. 23. 

34 ld. Stresszesebb a pszichiátriai ápolók élete Nem oktatják nálunk a konfliktuskezelést RTL Híradó, 
cikk megjelenésének ideje: 2010.10.21. 
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A pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak másik jellemzője a magyar médiában a 

láthatatlanság (ld. lentebb a kiskunhalasi eset elemzése). Ha valamiről nincs 

konkrét élményünk, tudásunk, ott a fantázia veszi át a tapasztalat helyét. Az 

őrültek elzárása, (tényleges és médiabeli) láthatatlansága és a 

tömegkommunikációs eszközök által közvetített egyoldalú ábrázolások mind-

mind elősegíthették azt, hogy a jelenségről a közösségben élő kép mára végletesen 

elvált az őrület valós mibenlététől. Nunally már 1961-es kutatásában beszámolt 

arról, hogy a közvélemény az információhiánynak köszönhetően a pszichiátriai 

betegségekhez félelmet, bizalmatlanságot és ellenszenvet társít, amit a 

későbbiekben számos más kutatás is megerősített.  

A pszichiátriai betegségek démonizálása és láthatatlansága mellett egy újfajta 

ábrázolásmód is megjelent, s egyre nagyobb teret kap a magyar médiában. Egy-

egy ismert ember vall arról, milyen pszichiátriai betegségben szenved, és hogyan 

küzd betegségével.35 Bizonyos betegségek - amik nem járnak ön-és 

közveszélyességgel (pl. pánikbetegség) -, egyik pillanatról a másikra a 

legnagyobb nyilvánosság terébe kerültek ennek köszönhetően, ami hosszú távon 

hozzájárulhat annak az állításnak az elfogadásához a nyilvánosságban, hogy 

bárkinek lehetnek pszichés problémái, amit nem kell többé titkolni, szégyellni. 

Úgy tűnik, a társadalom többsége bizonyos esetekben képes immár együtt érezni, 

megértőbben viszonyulni a pszichiátriai betegekhez s betegségekhez, legalábbis 

az ismert emberek esetében. Csak egy szakadás ez a pszichiátriai betegségek köré 

épített láthatatlanság hálóján, vagy igazi áttörés, annak a jele, hogy 

Magyarországon is megkezdődött a pszichiátriai betegségek hétköznapivá válása? 

Hiszen a magyar sztároknak úgy tűnik, soha nincsenek komoly, súlyos 

pszichiátriai problémáik, betegségeik. A magyar sztárok nem alkoholisták, nem 

szenvedélybetegek, nem mániás depressziósak, nem hallucinálnak, és nem 

kerülnek pszichiátriára.  

Mintha az utóbbi időben azonban változna ez a kép is, tovább szakadna a 

láthatatlanság hálója, s bizonyos esetekben a súlyos pszichiátriai betegségek is 

megjelennek már egy-egy nagy port felvert esemény kapcsán. Egy ismert újságíró 

pár évvel ezelőtt például nyíltan felvállalta, hogy mániás depressziós és 

                                                           
35 ld. pl. Pánikbeteg sztárok storyonline.hu 2010. 03. 24. 
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alkoholproblémái vannak. Sokáig úgy jelent meg a médiában, mint aki hősies s 

eredményes küzdelmet folytat a betegséggel, végül azonban a betegség mégis 

legyőzte őt, meghalt. Egy műsorvezető nemrég arról mesélt, hogy 

idegösszeomlása volt, és több hétig pszichiátrián kezelték. Igazi érzékeny, ám 

mégis kemény nőként jelent meg egy szerető családdal a háta mögött, aki 

túlhajszolta magát, ezért egy kis jogos pihenésre volt szüksége. Családja, férje, aki 

szintén médiaszereplő, mindenben támogatta őt és kiállt mellette. 36 Többnyire 

tehát ezekben a történetekben is a sztárok és az ő emberi tragédiák állnak a 

tudósítások középpontjában. A betegséggel való heroikus küzdelem és végül a 

happy enddel végződő gyógyulások sikertörténeteinek és vaskos tanulságainak 

bemutatása mellett, illetve a halál tragikus, könnyes és méltóságteljes lezárásán túl 

biztos receptet adnak ezek a megjelenések a gyógyulásra, igazi népnevelő 

funkcióval bírnak, ha orvoshoz fordulunk és betartjuk az általuk meghatározott 

kezelést, nem érhet minket semmi baj. Mintha azonban még mindig lenne egy 

olyan zug, ahova ezek a típusú megjelenések nem érnek el. Bár úgy tűnik, a 

normálist a nem normálistól elválasztó határvonal kitolódott a média segítségével, 

mintha azonban még mindig megingathatatlanul és szilárdan állna. Az ön-és 

közveszélyességgel járó pszichiátriai betegségek nyilvános felvállalása, 

bemutatása Magyarországon többnyire még mindig tabutéma, a súlyos 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak többnyire továbbra is láthatatlanok a 

médiában, csak bizonyos kivételes, extrém, jellemzően tragédiával végződő 

                                                           
36 És ott van az első valóságshow győztese is, aki megnyerte magának a média kitartó figyelmét, ami 

élőben tudósított arról, hogyan fordult ki önmagából, került többször pszichiátriára, lett a 
semmiből médiaceleb, majd súlyos pszichiátriai beteg. Először együtt érezhettünk vele, átélhettük, 
hogyan csúszott ki a talaj a lába alól, amikor először került pszichiátriára, együtt szorítottunk vele, 
hogy sikerüljön meggyógyulnia, mikor kiengedték és megjelent a nagy ő, együtt reménykedtünk 
vele, hogy most aztán igen, biztos, hogy mellette rendbe jön, s boldogan élnek majd. Mikor 
gyereket várt és tovább ivott, cigizett és veszekedett az anyjával, aki panaszosan mondta a 
kamerának, bárcsak visszakapnám az én kicsi lányom, ezt kívántuk mi is. Mikor megszületett a 
gyermeke és boldogan ölelve őt fogadta, hogy most új élete kezdődik, tudtuk, hogy így lesz. 
Amikor aztán ismét bevitték a pszichiátriára, mert agresszív volt és kiabált az utcán, a kórházban 
pedig teljesen közönyösen, érdektelenül, mondhatni flegmán nyilatkozott a médiának, és az anyja 
is közölte, hogy ő már mindent megpróbált és mindent megtett a lányáért, de hát senki sem 
segíthet rajta, ha ő nem akarja, igen, akkor már mi is tudtuk, hogy kész vége, ez a lány 
menthetetlen pszichiátriai beteg lett. Új, problémás celeb után kell néznie a médiának, akinek a 
viselkedésével azonosulni tudunk, és nem őrül meg teljesen. A legnagyobb port kavart esemény 
azonban talán az volt, amikor egy volt kormányszóvivő, akinek egy ismert műsorvezetővel történő 
románcát folyamatosan nyomon követte a média, hirtelen, a legnagyobb szerelemről, boldogságról 
szóló híradások közepette öngyilkos lett. Megmagyarázhatatlan, érthetetlen dolognak tűnt. A 
domináns magyarázata a nyilvánosságban ennek a váratlan öngyilkosságnak a betegség, labilis 
lelkiállapota, depressziója volt, amit nem kezeltetett rendesen. Ugyanakkor ez a magyarázat a 
családtagjait és a nyilvánosság egy részét sem elégítette ki, más alternatívák is megjelentek: 
szerelmi bánat, zsarolás, zűrös üzleti és pénzügyek stb. 
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esetekben jelennek meg, vagy pszichopata gyilkosokként, veszélyes, 

kiszámíthatatlan elmebetegként ábrázolják őket.37  Talán mert a hosszú lefolyású 

pszichiátriai betegségeket, s betegeket nem lehet a hagyományos módon, 

eszközökkel bemutatni, nem könnyű azonosulni velük, megérteni őket, történeteik 

többnyire nem happy enddel végződnek, vagy váratlan, tragikusan gyors halállal.  

 

III.6. Esetelemzések  

Az alábbiakban az őrülettel kapcsolatos média megjelenéseket elemzek 

részletesen. Két olyan megjelenést választottam, ami a közelmúltban nagy 

nyilvánosságot kapott. Ezekben az ábrázolásokban egyrészt megtalálhatóak a 

társadalomban élő tipikus őrület képek, másrészt olyan új elemek is 

felfedezhetőek bennük, amik az őrület stigmatizációjának csökkentését is 

elősegíthetik. Míg az egyikben az őrület, a skizofrénia egy újfajta ábrázolása 

jelenik meg, a másikban a magyar médiára jellemző, domináns pszichiátriai 

betegkép. 

 

III.6.1. Barátok közt 

Egyetlen olyan őrületábrázolás volt a magyar médiában, ami egy időben napról-

napra, estéről-estére folyamatosan átlépte a pszichiátriai betegségek köré épített 

láthatatlanság falait. A legnézettebb magyar szappanopera, a Barátok közt egyik 

állandó főszereplőjénél skizofréniát diagnosztizáltak. Vajon hogyan jelent meg a 

skizofrénia, a skizofrénnek diagnosztizált Dani a sorozatban? 

A dél-amerikai szappanoperák kötelező eleme egy őrült, pszichopata 

mellékszereplő felbukkanása, aki folyamatos veszélyt jelent és izgalmat szolgáltat 

kiszámíthatatlan viselkedésével. Ezekben a sorozatokban a szereplők nem 
                                                           
37  Speciális módon ötvözte ezt a kétféle, a megértő és a deviáns médiaábrázolást egy 

Magyarországon is vetített amerikai sorozat. A Gyilkos elmékben olyan gyilkosokat próbálnak 
meg elkapni, akik többnyire pszichésen sérültek, súlyos pszichiátriai betegek, akik nem kapnak 
kezelést. A pszichiátriai betegek itt jellemzően pszichopata vagy szociopata sorozatgyilkosokként 
jelennek meg, ugyanakkor a sorozat jellegzetessége, hogy az FBI ügynökei a bomlott elme 
megértésével oldják meg a bűnügyeket és kapják el a közveszélyes gyilkosokat. Szerintük tehát a 
pszichiátriai beteg, az őrült viselkedése, gondolatai és tettei is megérthetőek, emberiek. Jellemzően 
a tettesek a környezet, a közösség hatására válnak elmebeteg gyilkosokká, tehát elsősorban a 
társadalom, az emberek termelik ki magukból saját szörnyeiket.  
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valóságos, hús-vér emberekként jelennek meg. Többnyire a készítők épp azt 

próbálják meg elérni, hogy a túlzásba vitt érzelmekkel, a valóságtól 

elrugaszkodott cselekményekkel minél távolabb kerüljenek a nézők a 

mindennapjaiktól, elszakadhassanak, elmenekülhessenek a hétköznapok 

világából. A Barátok közt azonban a nyugat-európai szappanoperák mintájára 

készül, ahol a szereplők karakterének kialakításánál fontos szempont, hogy 

mindenki számára ismerős, átélhető problémákkal és érzésekkel teli emberek 

jelenjenek meg esténként a képernyőn, akikkel azonosulni lehet.  

Dani, egy rokonszenves, 20-as évei elején járó fiú - aki a sorozatban nőtt fel, vált 

mindenki szeme láttára férfivá, s aki olyan volt ezidáig, mint bármelyik másik 

fiatal – lesz skizofrénné. 

A nézők már régóta ismerték, megszokták, megszerethették őt, nem egy új, eddig 

ismeretlen karakterként jelent meg a sorozatban, akinek a legfőbb ismérve a 

skizofrénia.38 Daninak – a médiaábrázolások többségétől eltérően - a skizofrénia 

csak az egyik, de nem az egyetlen és legfőbb jellemzője, ismertetőjegye. Ő 

alapjában véve ugyanaz a fiú maradt, akit már ismertünk, akit éppen úgy lehet 

érteni, szeretni és gyűlölni, mint bárki mást.  

Meglepően pontosan jelenik meg a sorozatban a skizofrénia domináns, orvosi 

olvasata, egy súlyos, gyógyíthatatlan betegség ez, ami folyamatos gyógyszeres 

kezeléssel és hosszabb-rövidebb ideig tartó kórházi tartózkodásokkal megfelelően 

karbantartható. Az egyetlen markáns eltérés ettől a képtől, hogy a sorozatban a 

család, a közösség teljes értékű tagjaként élhet a skizofrénnek diagnosztizált fiú is.  

Mikor először bukkan fel a sorozatban Dani skizofrénként - előtte hosszú ideig 

külföldön tanult - furcsán, érthetetlenül viselkedik. Szülei elviszik pszichiáterhez, 

s bár ő tagadja, hogy beteg lenne, az orvos megállapítja, hogy skizofrén, s kórházi 

kezelésre van szüksége. Bár a kezelést követően hazaengedik, Dani – mivel nem 

szedi a gyógyszereit -, hamar visszakerül a kórházba. Úgy tűnik, továbbra is 

tagadja a betegségét, nem alakult ki még a betegségtudata.  

                                                           
38   A környezeti témák megjelenése a médiában című kutatás során készített interjúban a 

szappanopera producere kifejtette, hogy a Barátok közt nem politizál, nem reflektál napi közéleti 
problémákra, ugyanakkor a készítők fontosnak tartják bizonyos, mindenkit érintő társadalmi 
kérdések megjelenítését a sorozatban. Ennek jegyében volt az állandó szereplők között 
homoszexuális és cigány származású karakter is.  
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Mikor újra kiengedik a kórházból, (szinte) olyanná válik, mint amilyen régen volt. 

Csak néha adódnak kisebb problémák, hiszen mindenkinek, önmagának, a 

környezetének és a nézőnek is tanulnia kell, hogy milyen az, ha valakinek 

betegként, skizofrénként kell élnie. Egy jelenetben például, ahol egy régi 

barátjával beül egy bárba beszélgetni, megtudhatjuk, hogyha valaki nem szedi a 

gyógyszert, vagy szedi, de alkoholt iszik rá, akkor agresszív lesz. A skizofrének 

tehát akkor agresszívabbak más embereknél, ha nem szedik a gyógyszereiket, 

vagy nem tartják be a kezeléssel járó előírásokat. Ha azonban a betegségüket és a 

kezelésüket elfogadják, akkor olyanok lehetnek, mint a betegség megjelenése 

előtt, olyanok, mint bárki más. Néha pár hetes kórházi kezelés elengedhetetlen, de 

aztán boldogan élhetnek a családjukkal. 

A domináns orvosi meghatározás mellett39 olyan, a stigmatizációval és a 

társadalmi elfogadással kapcsolatos kérdéseket is felvet a sorozat, ami a magyar 

társadalomban, nyilvánosságban nincs jelen. 

A családfő, András, Dani édesapja, miután megtudja fia betegségét, sokáig 

tépelődik azon, hogy elköltözzenek-e egy különálló családi házba, vagy 

maradjanak jelenlegi otthonukban, lakásukban, ami egy nagy bérházban van, ahol 

mindenki ismer mindenkit, mindenki tud mindent a másikról. Bár a család 

elfogadja Dani betegségét, András mégis fél attól, hogy a lakókörnyezet, a 

barátok, a szomszédok hogyan viszonyulnak ezentúl a fiához. Kiközösítik, 

stigmatizálják őket, vagy elfogadják így is a fiút? A kiszámíthatatlan, veszélyes 

őrültet, a támogatásra, gondoskodásra szoruló beteget vagy ugyanazt a fiút látják 

benne, aki eddig volt? Úgy tűnik, a házban elfogadják őt, a család így barátok 

közt maradhat, s Dani a szintén skizofrén barátnőjével (aki viszont új szereplőként 

jelent meg a szappanoperában) boldogan él egy nagy, szerető családban. A 

barátnő azonban úgy érzi, hogy túlzott féltékenysége és agressziója 

(összekarmolássza - harapja Danit) miatt rossz szemmel néznek rá a családban. 

Bár a család mindent megtesz annak érdekében, hogy velük maradjanak, ők végül 

a vidéki nyaralóba költöznek. Dani ebben a konfliktushelyzetben már a skizofrén, 

meglehetősen furcsán viselkedő barátnőjével szemben a jól ismert, normális, 

                                                           
39 A skizofrénia egy súlyos, hosszú lefolyású betegség, ami gyógyszeres és kórházi kezeléssel karban 

tartható, ám a betegség elutasításával vagy a kezelés be nem tartásával agresszívvá válhat a beteg 
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megbízható fiúként jelenik meg. Végül, mivel szereti őt, együtt távoznak, Dani 

érte elhagyja a családját.  

Ebben a sorozatban a skizofrén szereplő ábrázolásmódja jelentősen eltér a 

hagyományos média megjelenésektől. Egy szerethető, szeretni tudó, családban, 

közösségben élő skizofrén fiú és a barátnője jelent meg itt nap mint nap a 

tévénézők előtt, aki amellett hogy skizofrén, kedves, rendes, megbízható ember, s 

ha előírás szerint szedi a gyógyszereit s jár orvoshoz, olyan, mint a betegsége 

előtt, olyan, mint egy normális ember.     

 

III.6.2. Kiskunhalas  

Az alábbiakban részletesen elemzem egy olyan valós esemény média 

megjelenéseit, melynek főszereplői pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak voltak. 

Vajon hogyan ábrázolja a média ezeket az embereket, és hogyan működnek a 

hatalmi diskurzusok és érdekek a médiában és a pszichiátriai intézményekben?  

Közhelynek számít ma már, hogy a média kedvelt témái közé tartozik az erőszak 

és a szexualitás. Ezzel szemben a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak alig-alig 

jelennek meg a médiában, a nyilvánosságban, társadalmunk láthatatlan tagjai ők. 

A kiskunhalasi eset kapcsán azonban a médiaérdeklődés középpontjába kerültek, s 

nem, mint veszélyes, kiszámíthatatlan gyilkosok, hanem mint egy erőszakos 

bűncselekmény áldozatai.  

„Verték és megalázták a pszichiátriai betegeket Kiskunhalason” (Index) 

„Er őszak és szexuális játékok a kiskunhalasi pszichiátrián” (Kisalföld.hu) 

„Szexorgiák Kiskunhalason” (Mandiner.hu) 

„Mindennaposak a megalázások a pszichiátriai otthonokban” (Hírszerző.hu) 

Az esetről megjelent cikkek címeinek többségében eleinte tényként közölték, 

hogy a kiskunhalasi pszichiátriai otthonban az ápolók szexuálisan bántalmaztak, 

megaláztak pszichiátriai betegeket. Pár héttel később azonban már arról szóltak a 

hírek, hogy belső vizsgálatok szerint mégsem történt szex és erőszak az 

intézetben.  
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„Nem történt visszaélés a kiskunhalasi pszichiátriai otthonban” (Népszava.hu) 

A témában megjelent cikkek alapján két tökéletesen ellentétes tartalmú történet 

alkotható. De vajon hogyan jelentek meg az írásokban az otthon lakói és maga az 

intézmény?  

I. történet 

Minden történetben az áldozatok azok, akiket sajnálunk, akiknek segíteni akarunk, 

akikkel együtt érzünk. A médiában dominánsan elterjedt történetben, ami a 

szexualitás és agresszió köré épült médiaérdeklődésen alapult, a pszichiátriai 

betegek áldozatként szerepeltek, míg az otthon dolgozói agresszorként, akik a 

kiszolgáltatott, beteg, ártatlan embereket kegyetlenül bántalmazták. Az itt lakó 

pszichiátriai betegek alapvető emberi jogai sérültek, embertelen módon, 

szórakozási tárgyként bántak velük. A pszichiátriai betegek otthona ezekben a 

cikkekben negatívan jelent meg, azt sugallták az írások, hogy ezek a visszaélések, 

amik ott és akkor történtek, bármilyen hasonló módon működő intézményben 

megtörténhetnek, vagyis végső soron a pszichiátriai otthonok létjogosultságát 

vonták kétségbe.  

II.  történet 

Míg az első történetben a betegek az áldozatok, a második történetben az 

ártatlanul megvádolt ápolók kerülnek ebbe a szerepbe, és a betegek csak a 

történetet színesítő statisztaként jelennek meg. Itt egy jól működő intézmény képe 

bontakozik ki, ahol, bár nem történnek, történhetnek ilyen szörnyű dolgok a 

betegekkel, de még ilyen abszurd vádak esetében is megfelelően, hatékonyan tud 

reagálni az intézményt fenntartó és működtető rendszer. Belső vizsgálatot 

kezdeményeztek az igazság felderítése érdekében, ahol minden érintettet 

meghallgattak (még a betegeket is!), mindent alaposan áttanulmányoztak, és végül 

úgy találták, hogy nem történtek visszaélések. Az otthon így mindenféle 

változtatás nélkül tovább működhet, hiszen ez minden szereplő érdeke is, a 

dolgozók egzisztenciája és szakmai presztízse függ tőle, míg a betegek 

lakhelyüket veszthetik. Ebben a történetben az intézet és háttérintézményei 

tökéletesen működnek. Az otthon felügyelete és ellenőrzése is megfelelő, ami 

garantálja az intézmény hibátlan működését a jövőben is. A pszichiátriai otthonok 



   65 

 

tehát mindenféle átalakítás, változtatás nélkül képesek hatékonyan ellátni 

feladataikat az idők végezetéig.  

 

Míg az első történetben a média működésének leginkább megfelelő diskurzus volt 

az uralkodó, erőszakról és szexualitásról tudósítottak egy pszichiátriai otthonban, 

a másodikban a pszichiátriai intézményi érdekek domináltak. Jobbára az első 

történet állításai uralták a médiát, a második történet elemei alig-alig bukkantak 

fel, hiszen egy olyan eseménynek nincs túl sok hírértéke, ahol nem történt erőszak 

és szex, ahol bebizonyosodik, hogy a már régóta fennálló intézmények megfelelő 

és hatékony módon működnek. A legfrissebb hírek szerint a rendőrség 

letartóztatta az intézet több dolgozóját. 

„Mégis kegyetlenkedtek az ápoltakkal a halasi pszichiátrián” (Délmagyar.hu) 

„ Őrizetben az aberrált pszichiátriai ápolók” (Zipp.hu) 

Mindez úgy tűnik, az igazolja, hogy az első, elterjedtebb történet az igaz. 

Ugyanakkor abban az esetben, ha az ügyészség nem kezdeményezte volna az 

otthon dolgozóinak a letartóztatását, vagy ha az elkövetkezendőkben felmentik a 

dolgozókat, akkor a második történet válik igazzá és valóssá, míg az első hamissá. 

Nem tudhatjuk biztosan, hogy mi történt valójában az intézményben, hiszen zárt 

falak mögött, egy láthatatlan, ismeretlen világban játszódtak az események. A 

fantáziánkra van bízva a pszichiátriai otthonok működésének, életvilágának 

elképzelése, csak néha, egy-egy közvetett - erőszakról, szexualitásról, 

megalázásról tudósító - médiahír ad kevéske támpontot „otthonképünk” 

építéséhez. A világtól, a helyi közösségtől való elzárkózás, a nyilvánosság 

kontrolljának hiánya, a láthatatlanság, a média által közvetített képek mind-mind a 

pszichiátriai otthonoktól való félelmet, idegenkedést, a kint és a bent éles 

elhatárolását, az elzárás növelésének igényét erősíthetik bennünk, kívülállókban. 

 

Az otthon lakóiról 

Bár tulajdonképpen a pszichiátriai otthon lakói voltak az események 

középpontjában, alig-alig jelentek meg a híradásokban. Míg az egyik történetben a 



   66 

 

szexualitás és az agresszió voltak a központi szereplők, a másik esetben az 

intézmény, a vádlottak és a vádlók, vagyis az intézmény dolgozói. A pszichiátriai 

betegnek diagnosztizáltak tehát a nyilvánosságban rájuk jellemző 

láthatatlanságban maradtak, annak ellenére, hogy az események a pszichiátriai 

otthonokban játszódtak, és a megtörtént vagy meg nem történt erőszak 

elszenvedői ők voltak. Jellemzően a betegnek diagnosztizáltak olvasata a 

történtekről nem szerepelt a cikkekben, ami szintén a betegek passzív szerepét 

erősítette. Tárgyak ők, akikkel történnek a dolgok, de ők nem képesek tényleges, 

hatással bíró cselekvésekre, az események befolyásolására, sőt, értelmes 

megfogalmazására sem. Egy-két cikkben említették csak, hogy a vizsgálatok 

során megkérdezték a betegnek diagnosztizáltakat is, hozzátéve, hogy ennek 

semmilyen hatása nem lehet az ügy menetére, hiszen ők pszichiátriai betegek, 

akik nem képesek a valós események elbeszélésére, a bíróságon 

„szavahihetőségük, „tanúképességük” megkérdőjelezhető.”40 Ki vannak zárva a 

történetek alakításából, értelmezéséből, írásából és főszerepeiből is, velük, de 

mégis nélkülük zajlanak az események, a világ és az otthon, ahol élnek, nem vesz 

tudomást róluk. 

 

III.6.3. Összefoglalás 

Úgy tűnik, hogy bár bizonyos enyhébb lefolyású pszichiátriai betegségekről 

folyamatosan tudósítanak a médiában, hozzájárulva ezzel a pszichiátria 

betegségek hétköznapivá, láthatóvá válásához, jellemzően a súlyos pszichiátriai 

betegnek diagnosztizáltak, a súlyos pszichiátriai betegségek továbbra is 

láthatatlanok. Mindez hozzájárulhat egy leegyszerűsített, sematikus elmebeteg kép 

megalkotásához, mely növeli a velük szemben élő stigmatizációt, s a társadalmi 

igényt a közösségből való kizárásukra. Ugyanakkor a média olyan lehetőséget 

nyújt a sokáig tabuként kezelt témák - mint amilyen például az őrület vagy a halál 

– ábrázolására, aminek segítségével áttörhető a pszichiátriai betegségek köré 

épített évtizedes láthatatlanság.  

                                                           
40 Jogos védelemből verték félholtra, Népszabadság 2010.05.18. 5. 
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IV  A magyar pszichiátriai ellátórendszerről 
 

Egy társadalom működésének mutatója lehet, hogyan kezeli, milyen ellátást kínál 

az őrülteknek41. Jellemzően a fejlett ipari országokban az őrületet betegségnek 

tekintik, aminek kezelésére szerteágazó intézményrendszert hoztak létre. Az 

ellátórendszer kialakulása, átalakulásai szorosan kapcsolódnak az őrület 

értelmezéseihez. A pszichiátriai intézmények működésmódjának vizsgálatával 

egyén és társadalom viszonya, a közösség és egyén kölcsönhatásai is 

tanulmányozhatóak. Ebben a fejezetben bemutatom, hogyan épül fel a magyar 

pszichiátriai ellátórendszer, és milyen intézményes életlehetőségei vannak ma 

Magyarországon egy pszichiátriai betegnek diagnosztizáltnak. Weber 

bürokráciaelméletéből (1967) és Powell neoinstitucionalista megközelítéséből 

(1991) kiindulva a magyarországi pszichiátriai ellátórendszer változásának 

lehetőségeit is vizsgálom. A rendszer működését a következő fejezetben, 

esettanulmányokon keresztül részletesen elemzem.  

Vajon hogyan befolyásolja a társadalmi közeg az intézményrendszerek 

kialakulását, fennmaradását és továbbélését? Milyen változások történtek a 

pszichiátriai ellátórendszerben Magyarországon? Elhagyhatja-e valaki a jelenlegi 

rendszert, „meggyógyulhat-e egy skizofrén”? 

A pszichiátriai ellátórendszer intézményeit az alábbiakban a weberi értelemben 

vett bürokratikus szervezetként értelmezem. Weber (1967) szerint a hivatalok, 

intézmények legfőbb jellemzője, hogy személytelenek, a dolgozók személyes 

érzelmeiket, értékrendjüket figyelmen kívül hagyva egy külső szabályrendszert 

követve végzik feladatukat, akár egyetértenek azzal, akár nem (a pszichiátriában 

ilyenek lehetnek a DSM és BNO diagnosztikai rendszerek). Az intézményekben 

szigorú hierarchikus rend, alá-fölé rendeltségi viszony érvényesül (melynek 

csúcsán például a pszichiátriai kórházi osztályokon az osztályvezető főorvos áll, 

akinek döntései, ahogy azt a következő fejezetben bemutatom, 

megkérdőjelezhetetlenek). Michel Crozier (1980) a nagy bürokratikus 

                                                           
41 Az őrület, őrültek, a különböző pszichiátriai intézmények megnevezésére a szövegben mindig az 

adott kornak, szemléletmódnak megfelelő kifejezéseket használom. 
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szervezeteket alkalmazkodás-képtelenséggel jellemzi, képtelenek megújulni, 

változni, az új kihívásokra, igényekre, környezeti ingerekre megfelelő módon 

reagálni. Míg a kisebb szervezetek, intézmények nyitottabbak, innovatívabbak, 

rugalmasabbak (ilyenek lehetnek az új szereplőkként megjelent közösségi ellátási 

formák, civil szervezetek, önsegítő csoportok a pszichiátriai ellátórendszerben), a 

nagyobb szervezetek, intézmények (mint pl. a pszichiátriai szociális otthonok, a 

pszichiátriai kórházi osztályok, a gondozók) célja a fennálló rendszer minél 

gördülékenyebb üzemeltetése, bővítése, kerülve mindenféle változást, átalakulást. 

A rendszer legfontosabb céljává az önfenntartás válik, s ennek érdekében a külső 

ingereket, hatásokat, a változásra irányuló kihívásokat mind-mind működéséhez 

igazítja, saját igényeinek megfelelően alakítja. Gajduschek (2003) mindemellett 

arra mutat rá, hogy bár a bürokratikus szervezetek hatékonysága valóban 

vitatható, a weberi értelemben vett szervezetek működésének egyik legnagyobb 

előnye a kiszámíthatóság, a biztonság. Powell (1991) írásában azt vizsgálja, hogy 

bizonyos intézmények, amikről a közgazdászok már kimutatták, hogy nem 

működnek optimálisan, túlélésük érdekében hogyan tudják fenntartani, 

továbbörökíteni a működésüket szolgáló gyakorlatokat és struktúrákat egy adott 

társadalmi környezet feltételei között. Powell négy lehetséges útját különböztette 

meg az intézmények fennmaradásnak: 

1. a hatalom gyakorlásán keresztül 

2. az interdependencián keresztül (egy gyakorlat vagy struktúra olyan mélyen 

ágyazódott be a gyakorlatok és eljárásmódok hálójába, hogy bármilyen változtatás 

sok más elem átalakításához, sőt, végső soron az egész rendszer megváltozásához 

vezetne) 

3. a magától értetődőnek vett feltevéseken keresztül 

4. az útfüggő fejlesztési folyamatokon keresztül 

Vajon átalakítható-e a magyar pszichiátriai ellátórendszer, megjelenhet-e egy a 

domináns szemléletmóddal ellentétes megközelítés a rendszerben, vagy a rendszer 

önfenntartó igénye, a biztonság és kiszámíthatóság kerekedik felül? Vajon 

megtalálhatóak-e a Powell által felsorolt túlélési stratégiák a magyar pszichiátriai 

ellátórendszerben? 
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Hipotézisem42, hogy Magyarországon a skizofrénia intézményes alapokon történő 

kezelése a skizofrénnek diagnosztizáltak társadalmi kizárásán alapul, s a rendszer 

működése ezt termeli újra. A pszichiátriák zárt osztályait illetve az elmebetegnek 

diagnosztizáltak számára kialakított szociális otthonokat ebben a fejezetben mint a 

goffmani értelemben vett totális intézmények egyfajta továbbélését értelmezem, 

míg a pszichiátriai ellátórendszer többi intézményére úgy tekintek, mint amik 

hozzájárulnak a kórházi osztályok és pszichiátriai otthonok (változatlan formában 

történő) működéséhez, a kizáráson, elzáráson alapuló rendszer fennmaradásához.  

Vizsgálom, hogy a rendszerváltozást követően új szereplőkként megjelent 

közösségi ellátási formák hogyan illeszkednek ebbe a rendszerbe. Míg az 

intézményi ellátás célja feltételezésem szerint egy tartós betegidentitás kialakítása, 

a közösségi, intézményen kívüli ellátási formákban (Nyugat-Európában és 

Amerikában) nem elvárás az egyének beteg-szerepben való megjelenése. 

Kiszakadva az egészségügy béklyójából, úgy tűnik, ezekben a szervezetekben a 

beteg, betegség és gyógyítás/gyógyíthatatlanság szentháromságot meghaladva 

más kontextusban is értelmezhetőek az egyén élettörténetének eseményei, mely 

értelmezések nem kérdőjelezik meg az egyén helyét a társadalomban. Vajon 

Magyarországon ezek az ellátási formák képesek-e alternatíváját nyújtani a régóta 

szinte változatlan módon működő pszichiátriai intézményrendszernek, vagy 

alkalmazkodva hozzá, a részévé válnak? 

 

IV.1. A totális intézményekről 

Goffman (1974) szerint totális intézmény az, ahol tartósan a világtól elzárva 

vannak hasonló társadalmi státuszú egyének egy általános és mindenkire kötelező 

erejű fegyelmi rend keretei között. Példaként az elmegyógyintézeteket és a 

börtönöket említi. A modern individuum születése Foucault (1990) szerint 

szorosan kapcsolódik a totális intézményekben megjelenő fegyelmi rendhez, a 

totális intézmények a modern társadalom fegyelmező intézményeiként, 

normalizációs terepeiként üzemelnek. A totális intézményekbe azok a társadalom 

által problémásnak talált emberek kerülnek, akik a kinti világ szabályait, normáit 

nem tudják (vagy akarják) betartani. A goffmani értelemben vett pszichiátriai 
                                                           
42 Ezt a hipotézist a következő fejezetben részletesen vizsgálom. 
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totális intézmények hierarchikus felépítésűek, rugalmatlan, antidemokratikus, 

öntörvényű szabályok alapján működnek. Céljuk nem a betegek kezelése, hanem 

a rendszer fenntartása. A betegek kiszolgáltatottak, alkalmazkodniuk kell egy zárt, 

merev, idegen szerkezethez. Goffman az elmekórházakat az élet megszokott 

határait leromboló, a munkát, a pihenést és a szórakozást egyazon helyhez kötő s 

ugyanazon vezetés által felügyelt, totális, elnyomó, a stigmatizáltságot 

intézményesítő helyekként jellemezte Asylums című könyvében. Az 

elmegyógyintézetek, mint totális intézmények, fegyelmezési technikáikkal és 

eszközeikkel megpróbálják lefedni a normalizálandó individuum életének minden 

egyes színhelyét és tevékenységét. Az egyén személyiségének teljes feloldására, 

átformálására törekszenek, ahol a rendszerhez való alkalmazkodás elkerülhetetlen, 

és az ellenőrzés szinte tökéletes a nap 24 órájában. A totális intézmények falai 

közt lakók olyan viselkedést alakítanak ki, amely eltér a kinti élet elvárásaitól, 

eltávolodnak a mindennapi élettől, önállótlanná, a rendszertől függővé válnak. A 

szocializációt követően a lakók képtelenek lesznek a falakon túli életre, számukra 

tulajdonképpen megszűnik, értelmét veszti a kinti világ. A hospitalizáció, a 

külvilágtól való elszakadás többnyire véglegesnek mondható. Az intézménytől 

való függőség azonban nemcsak a betegeknél alakul ki, hanem kisebb-nagyobb 

elváltozásokat, torzulásokat okoz az ott dolgozók személyiségében is. 

Egy pszichiátriai totális intézménybe való bekerülés mindenki számára világosan 

jelzi, hogy az egyén beteg. A pszichiátria az egyének élettörténetét 

betegségtörténetté alakítja, addigi életük átértékelődik, életeseményeik ezt 

követően csupán a betegség bizonyítékául szolgálnak, s így a betegségtörténet 

megalkotásával párhuzamosan létrejön maga a pszichiátriai beteg is, mint a 

pszichiátriai betegség alanya (Berkovits). Goffman megközelítésében az 

elmebetegség puszta konstrukció, és az elmegyógyintézetben megegyezik a 

páciens gyógyulása szempontjából jónak tartott, illetve a pszichiátria megfelelő 

működését biztosító engedelmes viselkedés. A gyógyulás legfőbb jele az 

engedelmesség. A páciensek élete a fegyelmi rend köré épül, gyógyultságuk fokát 

a társadalom által elvárt viselkedésmódok alapján ítélik meg (Berkovits).  

Vajon a bekerülő egyének hogyan élhetik meg mindezt? Egy zárt, totális módon 

működő intézmény, ahol aprólékos, egyértelmű szabályok vannak, sokuk számára 

biztonságot, kiszámíthatóságot, felelősség nélküliséget, állandóságot, egyfajta 
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menedéket nyújthat a kinti, változó világgal szemben. Itt a bizonytalanság 

legkisebb lehetőségét is kizárva, a nap minden pillanatát megtervezve, beosztva, 

az élet minden területét kontrollálva, egy zárt, végletekig fegyelmezett világot, és 

tartós, örök, megváltoztathatatlan identitást kínálnak, ahol megszűnik a múlt és a 

jövő, csak az állandó jelen tökéletesen elrendezett, változatlan és vissza-

visszatérő, megszokott mozzanatai léteznek. Nem kell aggódni többé a kinti világ 

miatt, nincs szükség felelősségvállalásra, és nem kell elköteleződni sem, egy 

totális intézményben élni pszichiátriai betegként felmentést adhat minden, az élet 

súlyát jelentő tevékenység alól. Ha azonban az egyén nem tudja, akarja elfogadni 

a merev szabályokat, a végleges betegidentitást, akkor folyamatos, kilátástalan 

küzdelemmé válhat az élete a totális intézményben hányódva.  

A jelenlegi magyarországi ellátórendszer meghatározó intézményei, a kórházak 

zárt pszichiátriai osztályai s a pszichiátriai szociális otthonok egykoron totális 

intézményekként születtek, ami mintha mind a mai napig tetten érhető lenne 

működésükben.  

 

IV.2. A totális intézmények alternatíváiról 

Foucault szerint a totális intézményekben tökélyre fejlesztett fegyelmi rend a 

modern társadalmak hatalmi egyensúlyának elengedhetetlen eleme volt. Mostanra 

azonban ezeknek a közösségeknek a felépítése, összetartása nem elsősorban a 

szigorú és egységesen mindenkire nézve kötelező renden alapul.43 A társadalmak 

pluralizálódásával a sokféleség, a dolgok, fogalmak megkérdőjelezése elfogadottá 

válik, többé már nem egy igaz narratíva van a világ értelmezésére. Úgy tűnik, 

átalakulóban van a pszichiátriai betegségekhez, betegekhez való viszonyulás is. A 

súlyos pszichiátriai betegségeket folyamatosan romló lefolyású, gyógyíthatatlan 

betegségnek tekintő elképzeléssel szemben megjelent egy a természetes közösségi 

erőforrásokra építő szemlélet, ahol a pszichiátriai betegségek epizodikus 

lefolyásával számolnak. (KELEMEN-Csákiné 2004) Ez a szemlélet alapjaiban 

változtathatja meg a pszichiátriai ellátórendszert, a pszichiátriai kezelésmódokat 

és a pszichiátriai betegekről kialakult társadalmi képet. Ebben a felfogásban a 

pszichiátriai betegség többé már nem egy végleges diagnózis, az egyén 
                                                           
43 Ld. pl. Bauman 1993 
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identitásának legfőbb meghatározója, hanem egy átmeneti életesemény, így 

előtérbe kerülhetnek a megküzdést erősítő, a felépülés lehetőségére összpontosító 

narratívák, és az egyén elszakadhat a totálisan működő pszichiátriai intézmények 

által rájuk kényszerített betegidentitástól, lehetősége van más, alternatív énképek 

kialakítására.  

A nyugat-európai, amerikai országokban a kezelés elsődleges céljává az egyének 

„társadalomban tartása” vált, a pszichiátriai ellátórendszerekben megerősödtek a 

közösségen belül működő ellátási formák, ami a betegek társadalomban való 

megjelenését (pl. nyílt munkaerőpiacon), láthatóvá válását erősítik. Ezzel 

párhuzamosan a köztudatban is egyre nagyobb hangsúlyt kap a fogyatékosok 

(köztük a pszichiátriai betegséggel küzdők) elfogadásának kérdése.44 A közösségi 

ellátási modell elterjedésével a kórházi költségek is csökkentek, és hosszan tartó, 

költséges rehabilitációkra és reintegrációs programokra sincs többé szükség. 

Harangozó és mtsai (1998) szerint az egészségügy szolgáltatássá vált. Míg régen a 

pszichiáterek mindenható szakemberekként egyedül dönthettek betegeik 

kezeléséről (életéről) a paternalisztikus, szigorú, hierarchikus rend szerint működő 

intézményeikben, mára elvesztették hatalmuk nagy részét a betegek felett. 

Ajánlatot tehetnek ugyan a kezelésre, de az egyén dönt, ő választja ki a számára 

felkínált alternatívák közül a neki leginkább megfelelőt.  

Magyarországon azonban mintha ez a szemlélet sem szakmai, sem társadalmi 

szinten nem érvényesülne, s a pszichiátriai betegségeket továbbra is tartós, sok 

esetben gyógyíthatatlan betegségnek tartanák. S úgy tűnik, ezt tükrözi a 

magyarországi ellátórendszer is, ami a hosszú lefolyású betegségek kezelésére 

rendezkedett be.  

Az intézményközpontúság, a kizáráson alapuló rendszer kialakulása és 

fennmaradása tökéletesen illeszkedik a modern korban kialakított pszichiátriai 

betegségfelfogáshoz. A hosszan elnyúló, sőt gyakran élethosszig tartó 

pszichiátriai kórképek, diagnózisok és a növekvő betegszám anno 

Magyarországon is megkövetelték az intézmények számának dinamikus emelését, 

                                                           
44 Ugyanakkor a nyugat-európai és amerikai ellátórendszer tényleges működéséről nincsenek pontos 

ismereteink, nem tudhatjuk, hogy valójában mennyire hatékony ott a pszichiátriai betegek 
társadalmi elfogadása. Bár ezekben az országokban jelenleg a közösségi pszichiátria a domináns 
ellátási forma, de egyre több kritika éri ezeket a szervezeteket, és sokan a nagy intézmények 
visszaállítását szorgalmazzák.   
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az intézetek folyamatos működtetését, ugyanakkor az intézmények 

üzemeltetéséhez, fenntartásához, legitimálásához is elengedhetetlenné váltak a 

hosszan tartó gyógykezelések, a gyógyíthatatlan betegségek, amiket csak kezelni 

lehet, gyógyítani nem. De vajon szükség van-e ennek a rendszernek a 

fenntartására, bővítésére napjainkban is?  

 

IV.3. A pszichiátriai ellátórendszer kialakulása Magyarországon 

Hogy megérthessük a pszichiátriai ellátórendszer magyarországi működésének 

jelenlegi sajátosságait, fontos megvizsgálnunk, hogyan, mikor, milyen 

körülmények között jött létre. Az, hogy egy adott korban, társadalomban hogyan 

tekintenek az őrültekre, jelentősen befolyásolja, hogyan kezelik őket, milyen 

ellátást kapnak, hol helyezkednek el a társadalmi hierarchiában. Ugyanakkor a 

különböző intézményrendszerek, így Magyarországon a 19. században 

megszülető pszichiátriai ellátórendszer felépítése és működése nagymértékben 

függ az adott kor társadalmi berendezkedéstől.  

 

IV.3.1. Az intézményesülés és a családi ápolás kora 

Magyarországon később kezdett el intézményesedni a pszichiátriai ellátórendszer, 

mint Nyugaton. A megkésettség okát Lafferton (2004) az egészségügy 

fejletlenségében és az orvosok alacsony létszámában látta. Az eljövendő korok 

pszichiátriai betegei a 18. század végéig semmilyen szervezett, intézményi, 

elkülönült ellátásban nem részesültek, a helyi közösségek tagjaiként éltek, vagy ha 

különösen zavaróak voltak, börtönbe zárták őket (Bakonyi 1984). Ellátásukban, 

gondozásukban a közösségnek és az egyháznak volt hangsúlyos szerepe 

(Lafferton 2004).  

A 19. század második felében megkezdődött a pszichiátriai ellátórendszer 

kiépítése Magyarországon is, néhány nagy, kizárólag a pszichiátriai betegek 

számára szolgáló intézmény (elsősorban állami – pl. 1868-ban jött létre az OPNI, 

Országos Budai Tébolyda néven, de volt néhány magántébolyda is) alapításával.  
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1876-ban megszületett az első elmetörvény is, azzal a céllal, hogy megvédje a 

társadalmat a gyógyíthatatlan, ön- és közveszélyes betegektől (Bakonyi 1984). 

Ekkoriban a tébolydák mellett egyre több kórházban alakultak az elmebetegek 

számára fenntartott zárt osztályok, amik, a nyugat-európai gyakorlattól eltérően, 

nem különültek el az általános kórházi osztályoktól (Bugarszki 2009). Ennek oka 

elsősorban az ellátórendszer finanszírozásában keresendő, a már meglévő 

kórházakban kialakított pszichiátriai osztályok kialakítása sokkal olcsóbb volt, 

mint önálló tébolydák alapítása (Lafferton, 2004), és így az elmebetegek 

kezelésére a kórházaknak adott állami támogatást a kórházak nyugodt szívvel más 

területek fejlesztésére fordíthatták. Az elmebetegeket kezelő intézményekbe való 

bekerülés kritériuma ekkoriban a veszélyesség, a számukra épített helyek 

kialakításánál elsődleges szempont a közbiztonság, a társadalom védelme volt. 

A magyarországi intézményesítés legfontosabb célja az volt, hogy minden 

elmebeteget elmegyógyintézetben helyezzenek el, ezért folyamatosan növelték az 

intézmények számát. Európában ebben az időszakban egy ország fejlettségének 

egyik jele volt, hogy az elmebetegek hány százalékát kezelték intézetben 

(Bugarszki 2009). A teljes körű intézményesítés azonban nem valósulhatott meg 

Magyarországon. Az állami fenntartású köztébolydák hamar túlzsúfolttá váltak. 

Ez egyrészt megakadályozta bármiféle „gyógyító” tevékenység végzését, másrészt 

a pszichiátriai szemléletmód dinamikus fejlődését, terjedését jelezte, hiába hoztak 

létre folyamatosan újabb és újabb intézményeket, a kezelésre szorulók száma 

jelentősen meghaladta az intézményi helyekét. Ez egészen a szakirodalomban 

forgóajtós modellként (ld. később) emlegetett gyakorlat megjelenéséig azt 

eredményezte, hogy a betegnek diagnosztizáltak kis része részesülhetett csak 

intézményi ellátásban. 

A kórházi osztályok születésével párhuzamosan a 20. század elején létrehozták a 

CSÁP (Családi Ápolási Telep) rendszert, ahol az intézményi ellátáson kívül, 

vidéki közösségekben élhettek és dolgozhattak a betegek. Bakonyi (1984) 

megítélése szerint ez az ellátási forma sokkal hatékonyabb és olcsóbb volt, mint a 

kórházak létrehozása. A befogadó családok a gondozásért pénzt kaptak, és az 

orvosok rendszeresen ellenőrizték az ide helyezett betegeket, akik itt szabadabban 

élhettek, mint intézeti környezetbe került sorstársaik. Akkoriban azonban sokan 

támadták ezeket a telepeket, mondván, a gazdák kihasználják a hozzájuk kerülő 
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betegeket. A családi ápolási telepek egyfajta előfutárának tekinthetőek a mai 

értelemben vett közösségi ellátásnak, ahol a betegnek diagnosztizáltak, bár saját 

környezetükből kiszakadva, mégis helyi közösségekben élhettek.  

 

IV.3.2. A kizárás és a forgóajtós rendszer kialakulásának kora 

A szocializmus alatt jelentősen átalakult az elmebetegséghez való viszony és az 

elmebetegek kezelésére szolgáló ellátórendszer. Ideológiai megfontolások miatt 

alapvető elvárás volt az elmebetegek számának radikális csökkenése, aminek 

megvalósítása nem tűrt halasztást. Ezen elképzelés szellemében az 1950-es évek 

elejétől kezdve nagy létszámú pszichiátriai szociális otthonokat hoztak létre a 

városoktól távol, ahol több száz embert tudtak elhelyezni és évtizedeken át 

gondoskodni róluk a világtól elzártan. Foglalkoztatásuk az intézményeken belül, 

az egészségesektől elzárva, védett munkahelyeken valósult meg. Ezzel 

párhuzamosan a családi ápolási telepeket megszüntették, és jelentős kórházi 

ágyszám csökkentést hajtottak végre. Így a pszichiátriai betegeket kizárták a 

társadalomtól, létezésüket megpróbálták láthatatlanná tenni, radikálisan 

csökkenteni a közösségben.  

1952-ben világszerte forradalmi áttörést hozott a pszichiátriai betegek kezelésében 

a fenotiazin vegyületek (ez a hatóanyag megegyezik a skizofrénia kezelésére ma 

is használt gyógyszerekével) kifejlesztése (Porter 2002). Az orvosok megítélése 

szerint a gyógyszer hatására megszűnt a betegek ön-és közveszélyessége, 

elméletileg lehetővé vált a pszichiátriai intézményekben őrzött egyének társadalmi 

befogadása. 

Az 1950-es-60-as években a társadalomtudományok és a különböző 

antipszichiátriai irányzatok, mozgalmak megjelenése és a gyógyszeres kezelések 

széleskörű elterjedése együttesen a pszichiátriai ellátórendszer átalakulásához, a 

betegek társadalomba való visszatéréséhez és a közösségi ellátási módok 

elterjedéséhez vezetett Amerikában és Nyugat-Európa bizonyos országaiban. A 

mentális problémák, betegségek - az újfajta nézőpontok, mozgalmak 

megerősödésével és a nagy intézmények leépítésével összhangban – hétköznapi, 

megszokott jelenségekké lettek (Porter 2002), közkeletűvé vált az a nézet, hogy 
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bárkinek lehetnek mentális problémái, az épelméjűség és az elmebetegség között 

felállított éles határvonal kezdett elmosódni. 

A gyógyszeres terápiák széleskörű használatának eredményeként Magyarországon 

is megkezdődött az ellátórendszer átalakulása. Ez azonban gyökeresen eltért a 

Nyugat-Európában és Amerikában bekövetkezett változásoktól. Bár az 

antipszichiátriai mozgalmak és a szociálpszichiátriai irányzat45 Magyarországon is 

éreztette hatását, ez azonban nem vezetett az ellátórendszer valódi reformjához. 

Kialakult a mindmáig jellemző forgóajtós rendszer, ami az intézményes ellátás 

tömegessé válásához vezetett, azonban a betegek társadalmi kizárásán érdemben 

nem változtatott. A forgóajtós rendszer kialakulásának okai közt található az új 

hatóanyagú gyógyszerek mellett az intézményi túlterheltség is. Mindeddig 

helyhiány miatt nem tudták ellátni, ápolni a betegek jelentős részét az 

intézményekben, ám a forgóajtós gyakorlat megjelenésével ez a probléma 

kezelhetővé vált. A rendszer legjelentősebb hatása, hogy mára minden 

pszichiátriai diagnózissal élő embernek van valamilyen „intézményes múltja, 

élménye”. A forgóajtóban a pszichiátriai betegek jelentős része a pszichiátriai 

ellátórendszer és az otthon között ingázva tölti életét. A körforgásból való kitörés 

szinte lehetetlen, hiszen az átmeneti, reintegrációt segítő intézmények hiányoznak 

az ellátórendszerből. A forgóajtós rendszer a fennálló intézményekhez 

alkalmazkodva úgy tűnik, még hatékonyabbá, gördülékenyebbé tette a betegek 

láthatatlanná tételét, társadalomból történő kizárásukat.  

A gyógyszerek megjelenésével és a forgóajtós modell kialakulásával és 

elterjedésével a pszichiátriai betegek száma jelentősen nőtt Magyarországon is, 

míg, ahogy azt már fentebb említettem, az ideológiai előírások szerint csökkennie 

kellett volna. Erre a feloldhatatlannak tűnő ellentmondásra a megoldás úgy tűnik, 

a betegnek diagnosztizáltak társadalomból való kizárásának fenntartása volt. Ez 

ugyanakkor az intézményrendszer üzemeltetését, sőt folyamatos bővítését 

igényelte, ami jelentősen növelte a pszichiátriai betegek ellátásának költségeit is 

(ld. Orosz, 2001.). A szocializmusban elzárták, kizárták ezeket az embereket a 

társadalomból, szabadságukat a legmesszebbmenőkig korlátozták, és szigorú 

fegyelmi rendet és ellenőrzést tartottak fenn a számukra kijelölt intézetekben (ld. 

                                                           
45 ld. Buda, Gerevich írásait, pl. Goldscmidt osztálya 
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pl. Hajnóczy). Ez a bánásmód azonban összhangban állt a szocialista rendszer 

sajátosságaival.  

1966-ban a második elmetörvény már Magyarországon is egy korszerűbb 

szemléletet tükrözött, célja az első törvénnyel ellentétben a diszkrimináció 

felszámolása volt. Deklarálták a pszichiátriai betegségek gyógyíthatóságát, és 

helyet kapott benne a betegek jogainak védelme is. Ezek az elvek azonban a 

gyakorlatban többnyire nem valósultak meg (ld. pl. Bakonyi). Bár a nagy 

pszichiátriai intézményekkel kapcsolatos kételyek Magyarországon is megjelentek 

már a rendszerváltozás előtt, mégsem történtek, történhettek jelentős változások. 

Bakonyi az 1980-as évek elején Nyugat-Európával és Amerikával példálózva 

arról ír, hogy a magyarországi ellátórendszer egyik központi kérdése, vajon van-e 

alternatívája a nagy létszámú elmeosztályoknak, zárt intézményeknek. 46. A szerző 

végül arra a megállapításra jut, hogy Magyarországon nem lehet tovább 

csökkenteni az ágyszámokat, mert hiányoznak az átmeneti intézmények. Többen 

is rámutattak arra (Bugarszki 2009, Harangozó mtsai 2001), hogy egyértelműen 

társadalmi, politikai okai voltak annak, hogy a közösségi pszichiátria nem 

gyakorolt akkora hatást a pszichiátriai ellátórendszerre Magyarországon a 

rendszerváltozás előtti években, mint más országokban (ld. pl. Olaszország). 

Mindez egy önmagát fenntartó és továbbüzemeltető rendszert eredményezett, ami 

zavartalanul működött a szocializmus alkotta keretek között. A rendszerváltozás, a 

demokrácia magyarországi megjelenése azonban a pszichiátriai ellátórendszer 

változásának ígéretét is magában hordozta.  

 

IV.4. A jelenlegi magyarországi pszichiátriai ellátórendszer 

1. táblázat: A Magyarországon nyilvántartott pszichiátriai betegek száma 1947 és 2006 

között 

1947 1970 1980 1990 2006 

27000 62339 107698 127884 149777 

Forrás: KSH (2006-os adat: gondozókban nyilvántartott betegek száma) 

                                                           
46 „A jelenlegi rendszer tudniillik ellát és passzív segítséget nyújt, de se munkára, se átképzésre nem 

ébreszt kedvet és érdekeltséget” (Bakonyi 1984) 
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A fenti táblázat azt mutatja, hogy a nyilvántartott pszichiátriai betegek száma 

dinamikusan nő, egyre több embert kezelnek pszichiátriai betegséggel, és úgy 

tűnik, egyre nagyobb igény van a pszichiátriai ellátórendszer bővítésére.  

A KSH (Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2007: 199.) pszichiátriai beteg 

definíciója szerint pszichiátriai beteg az, aki „mentális, illetőleg viselkedészavar 

következtében pszichiátriai intézményi felvételre került.”  

1947-ben a különböző pszichiátriai intézmények még csak a pszichiátriai 

problémákkal küzdő emberek kis részét tudták elérni, hivatalosan 27000 

pszichiátriai beteget tartottak nyilván. A forgóajtós rendszer hatására azonban 

ugrásszerűen nőtt a nyilvántartott pszichiátriai betegek száma.  

A 2006-os adat nem az összes nyilvántartott pszichiátriai beteget, hanem csak a 

gondozókban abban az évben megfordult betegek számát mutatja. Jelenleg a 

pszichiátriai betegek kezelése és gondozása megosztva történik az egészségügyi, 

illetve a szociális szféra között47, emiatt nincs pontos adat arról, hány pszichiátriai 

beteg van összesen. Ez mintha azt jelezné, hogy a két rendszer közötti 

együttműködés problémás, a fennálló pszichiátriai ellátórendszer üzemeltetése 

megosztott.48  

 

IV.4.1. A pszichiátriai ellátórendszer kulcsintézményei49 

A kórházak pszichiátriai osztályaira törvény szerint az ön-és közveszélyes 

emberek kerülnek. Az osztályokon intenzív gyógyszeres kezelést kapnak, hogy 

veszélyeztető állapotuk megszűnjön. A zárt és a nyitott osztályokon is speciális, 

szigorú szabályok érvényesülnek, amik meghatározzák a bekerülő egyének 

                                                           
47 Az ellátórendszer részei „egészségügyi oldalról a kórházak pszichiátriai osztályai, különálló 

pszichiátriai intézmények, pszichiátriai egyetemi klinikák, ambuláns pszichiátriai gondozók, 
szakrendelők, nappali kórházak, rehabilitációs részlegek és magánrendelések. Szociális oldalról a 
pszichiátriai otthonok, pszichiátriai rehabilitációs otthonok, lakóotthonok, átmeneti otthonok, 
nappali intézmények, közösségi ellátások vagy akár családsegítő szolgáltatások speciális 
szolgáltatásai” tartoznak a pszichiátriai ellátórendszerbe (Bugarszki 2009, 28.). 

48 A két rendszer közötti együttműködés jelentősen megnehezítheti a jelenlegi pszichiátriai 
ellátórendszer üzemeltetését. 

49 Kulcsintézménynek nevezem azokat a régóta a pszichiátriai ellátórendszer részeként működő 
intézményeket, ahol a legtöbb pszichiátriai betegnek diagnosztizált megfordul: a kórházak 
pszichiátriai osztályait, a pszichiátriai gondozókat és a pszichiátriai szociális otthonokat. Az 
alábbiakban ezeket az intézményeket mutatom be. 
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mindennapjait. Az emberek többsége betegéletútja során jellemzően többször is 

visszatér az osztályokra (forgóajtós modell). 50 

2. táblázat: A pszichiátriai gondozók száma 1970 és 2006 között 

1970 1980 1990 2000 2006 

52 95 132 139 146 

Forrás: KSH 

A kórházból hazabocsátott betegek ellátását a pszichiátriai gondozók biztosítják. 

1970-től a pszichiátriai gondozók száma folyamatosan nő. A gondozók 

megjelenésükkor a magyarországi ellátórendszerben addig ismeretlen, új 

szerepkört töltöttek be, hiszen lehetővé tették a betegek otthoni ellátását. Talán 

egyfajta kísérlet volt ez a kizáráson alapuló ellátórendszer átalakítására, ami 

azonban akkoriban nem valósulhatott meg. A pszichiátriai gondozóhálózat 

mostanra országos lefedettségűvé vált. A gondozók jellemzően túlterheltek, így 

szinte kizárólag gyógyszeres kezelést tudnak biztosítani a náluk megjelenők 

számára. Ilyen formán úgy tűnik, hogy a forgóajtós modell alapelemeiként 

többnyire a betegnek diagnosztizáltak intézményes rendszerben tartását, 

függőségét erősítik. 

Azok a betegnek diagnosztizáltak, akik az egészségügy megítélése szerint 

önellátásra képtelenek, és családjuk sem vállalja gondozásukat, pszichiátriai 

betegek otthonába kerülnek. Míg a pszichiátriák időszaki kezelést nyújtanak a 

bekerülőknek, addig a pszichiátriai szociális otthonok végleges elhelyezést 

biztosítanak számukra. A szocializmusban létrejövő pszichiátriai betegek otthonai 

többnyire továbbra is a városoktól messze lévő, határszéli településeken 

üzemelnek. Az MDRI (Mental Disability Rights International) 1997-es jelentése a 

magyar pszichiátriáról az otthonok (pl. Fővárosi Pszichiátriai Szociális Otthon - 

Szentgotthárd) működését több szempontból is elmarasztalja, és megszüntetésüket 

javasolja. Magyarországon ezek az intézmények azokat a betegeket fogadják, akik 

                                                           
50  Tagadhatatlan, hogy a mai magyar társadalomban szükség van pszichiátriai kórházakra és 

osztályokra, jelentős társadalmi igény van rá, ugyanakkor a kórházaknak ez a fajta működésmódja, 
ami a betegek társadalmi kizárását eredményezi, nem összeegyeztethető a jelen kor alapértékeivel. 
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nem rehabilitálhatóak, így rehabilitációs munka az otthonokban nem folyik, a 

betegek társadalomba történő visszatérése nem cél – állapítja meg a jelentés.51 

 

IV.4.2. A közösségi ellátási formák magyarországi megjelenése52 

A közösségi és nappali ellátási formák az 1990-es évek közepétől működhetnek 

Magyarországon. Törvényben deklarált céljuk, hogy a pszichiátriai és 

szenvedélybetegek számára lakókörnyezetükben nyújtsanak gondozást. Így 

nagymértékben támaszkodnak a helyi erőforrásokra, nemcsak a beteget, hanem a 

családot, a beteg közvetlen környezetét, mint egészet segítik.53 Bár egyre több 

alternatívája, választási lehetősége van Magyarországon is a pszichés problémával 

élőknek, ténylegesen azonban a pszichiátria kulcsintézményeken kívül rendkívül 

kevés hely működik számukra. Ennek okai elsősorban a finanszírozási rendszer 

sajátosságaiban és a szemléletváltozás hiányában rejlenek. A közösségi ellátási 

formák széleskörű elterjedéséhez megítélésem szerint a pszichiátriai betegség 

fogalmához, az orvos-beteg viszonyhoz és az egészségügyhöz kapcsolódó 

értelmezések jelentős átalakulására lenne szükség.  

Jelenleg a közösségi, nappali ellátási formákban működő szervezetekben csak a 

törvény által meghatározott diagnózisokkal rendelkezőkkel foglalkozhatnak. Így 

itt csak azok az emberek jelenhetnek meg, akiknek már van (többnyire jelentős) 

intézeti múltjuk, kisebb-nagyobb mértékben hospitalizálódtak a pszichiátriai 

intézményekhez, s valamilyen szinten elfogadták betegségüket. Mintha csak egy 

újabb gondozói hálózat születne, újabb szereplővel bővülne a forgóajtós modell, 

melynek lényegében nincs más feladata, mint ellátni, felügyelni a zárt 

intézményekből átmenetileg kikerült betegeket. Úgy tűnik, egyelőre nincs kitörés 

a betegség központú ellátásból, csak a már diagnózissal ellátott, megbélyegzett, a 

                                                           
51 Ld. bővebben: Mental Disability Rights International. Emberi jogok és elmeegészségügy: 

Magyarország. Ford. Bakos Anita. Washington: 1996. p. ii., Réthelyi József (2000): A Mental 
Disability Rights International jelentés háttere és hatástörténete. Lege artis medicinae: 
Orvostudományi továbbképző folyóirat 10. Literatura medica Kiadó Budapest, 167-170. 

52 Ennek a résznek a megírásához nagy segítséget nyújtott egy közösségi ellátást nyújtó alapítvány 
vezetője, aki rávilágított arra, hogy Magyarországon milyen speciális módon működnek ezek az 
ellátások.  

53 A közösségi pszichiátriai alapszolgáltatások közé sorolja a törvény a lakás lehetőségének 
biztosítását (átmeneti intézmények, lakóotthonok, védett lakások formájában), a nappali 
programokat (nappali szolgáltatás) és a munkába állítási programokat (védett munkahely, 
támogatott munkába állítás). 
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pszichiátriai ellátórendszer más intézményeit megjárt, szemléletmódját 

megtapasztalt, azt valamilyen mértékben elfogadó beteg engedhető a közösségi 

ellátási formákba Magyarországon.  

 

IV.5. A pszichiátriai ellátórendszer számokban 

3. táblázat: A pszichiátriai ellátórendszer különböző típusaiban ápoltak száma 2007-ben 

Kórházi 
osztály 

Gondozó Pszichiátriai 
betegek otthona 

Lakóotthon Átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézet 

Közösségi 
ellátás 

135470 34320 8092 254 61 4582 

Forrás: KSH54 

A magyarországi pszichiátriai ellátórendszer legfőbb jellemzője, hogy a betegek 

ellátása elsősorban a pszichiátriai kórházi osztályokon és a pszichiátriai 

gondozókban zajlik. A betegek eloszlása az intézmények között jelzi, hogy a 

pszichiátriai ellátásban még mindig az ellátórendszer zártságát biztosító 

intézmények dominálnak, a társadalmi visszailleszkedést elméletileg lehetővé 

tevő ellátási formák kevésbé elterjedtek, és kevesebb beteget kezelnek ezeken a 

helyeken.  

A lakóotthoni elhelyezés viszonylag új eleme az ellátórendszernek, amely 

elméletileg a betegek közösségben való létét szolgálná. 2000-ben még csak 9 fő, 

2006-ban viszont már 230 ember élt lakóotthonokban. A lakóotthonok többségét 

azonban Magyarországon nagy szociális otthonok hozták létre jelentős állami 

támogatással, hogy csökkenteni tudják intézményeik zsúfoltságát (Hronyecz-

Mátics-Klucsai 2004). Így a lakóotthonok a nagy létszámú intézmények 

alternatívái helyett egyfajta speciális, az otthonok zsúfoltságának csökkentését 

elősegítő és a személyzet számára a jutalmazás eszközeként funkcionáló helyként 

a hagyományos ellátórendszer részeként működnek.  

                                                           
54  Az ápoltak száma a kórházi osztály esetében a 2007 év folyamán felvett betegek számát jelzi, a 

gondozók esetén azonban azokat jelöli, akiknek tényleges ápolást is nyújtottak, tehát rendszeresen 
megjelennek a gondozói hálózatban. Az 1. táblázatban a nyilvántartott pszichiátriai betegek száma 
2006-ban ezzel szemben a gondozókban megfordult betegek számát jelenti, tehát ebbe 
beletartoznak azok is, akik csak egy alkalommal vették igénybe a gondozók szolgáltatásait. 
Természetesen a különböző ellátási típusok között sok esetben átfedés lehetséges, tehát gyakran 
egy beteg több ellátási formát is igénybe vesz egy adott évben.  
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A pszichiátriai betegek számára átmeneti elhelyezést nyújtó szociális 

intézményekben 2000-ben 16, 2006-ban 35 beteget láttak el. 2000-ben az átmeneti 

elhelyezésben részesülők 0,1%-a, 2006-ban 0,03%-a volt pszichiátriai beteg.  

A közösségi ellátási formák Budapesten a leggyakoribbak. Itt vannak olyan 

szakemberek, illetve infrastrukturális háttér, ami lehetővé teszi a közösségi ellátási 

formák biztosítását a rászorultak számára. Vidéken azonban egy-egy nagyobb 

várost kivéve szinte egyáltalán nincs lehetőség ennek az ellátási formának az 

igénybevételére.  

Magyarországon 2006-ban 19 nappali ellátást biztosító intézmény működött 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak számára. Az ilyen típusú nappali 

intézmények (idősek klubja, fogyatékosok, szenvedélybetegek számára létrehozott 

intézmények) közül a pszichiátriai betegek részére fenntartott intézményekből van 

a legkevesebb az országban. A pszichiátriai osztályokon fekvőkhöz képest a 

nappali ellátásban részesülők száma és aránya is rendkívül csekély. 

Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a pszichiátriai betegnek 

diagnosztizáltak száma és ezzel párhuzamosan a kizáráson alapuló pszichiátriai 

ellátórendszer (intézményrendszer) Magyarországon folyamatosan nő, bővül. Bár 

a szociális rendszerben törvényi szinten már megtörtént a társadalmi 

visszailleszkedést segítő intézmények nevesítése, azonban ezek az intézmények 

egyáltalán nem - vagy nem a kijelölt célnak megfelelően - működnek (ld. 

pszichiátriai rehabilitációs otthonok, lakóotthonok, átmeneti otthonok, nappali 

intézmények, közösségi ellátások). A rendszerváltozás előtti időszakhoz 

hasonlóan a nagy létszámú pszichiátriai szociális otthonok tovább élnek és 

fejlődnek, az állam a támogatások döntő többségét ezeknek az otthonoknak a 

támogatására, fejlesztésére fordítja. A közösségi ellátási formákat alig-alig 

alkalmazzák, s megpróbálják a fennálló rendszerhez illeszteni, alakítani őket.  

 

IV.6. A magyar és a nemzetközi helyzet 

McGorry et al. (1991) kimutatták, hogy a kórházi kezelés gyakran poszttraumás 

stressz okozója, míg más vizsgálatok azt találták, hogy a pszichiátriai gondozás és 

rehabilitáció akkor a leghatékonyabb, ha a páciens természetes életterében 
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történik, és nem onnan kiszakítva (Lehman et al. 1995, Bebbington 1990, Pilling 

et al. 2002). Egy magyarországi (Harangozó et al. 2002) kvantitatív kutatásban 

olyan pszichiátriai betegnek diagnosztizáltakat vizsgáltak, akiket családban 

gondoztak, illetve akiket intézményes keretek közt ápoltak. A közösségi 

ellátásban részesültek állapota jelentős javulást mutatott az intézményes ellátásban 

részesülő betegekkel szemben.  

Nyugat-Európában és Amerikában a betegségfelfogás változásával párhuzamosan 

átalakult a pszichiátriai ellátórendszer is, csökkentették a kórházi ágyak számát, a 

betegeket elsősorban a közösségen belül próbálják meg ellátni, s folyamatosan 

csökken a betegségek kezelési ideje is. 

Magyarországon azonban az ellátórendszer úgy tűnik, szinte egyáltalán nem 

reagált sem a társadalmi változásokra, sem a gyógyszeres kezelések elterjedésére. 

Orosz Éva (2001) szerint a magyar egészségügyben hiányzik a kooperáció az 

ellátás különböző szintjei között, és más országokhoz képest még mindig 

rendkívül magas a hospitalizáció, az átlagos ápolási idő. A pszichiátriai 

ellátórendszer intézményközpontú, és arra ösztönzi az embereket, hogy 

rendszeresen használják a meglévő intézményeket (Orosz, 2001). A betegek 

nagymértékben függnek az állam által biztosított ellátórendszertől (intézmények, 

pénzbeli juttatások), ami túlterhelt, ugyanakkor az ellátás költségei az államtól 

kapott pénzek ellenére sem térülnek meg.55 Emellett hiányoznak a pszichiátriai 

betegnek diagnosztizáltak életéhez és igényeihez alkalmazkodó ellátások. A 

pszichiátriai betegként diagnosztizáltak nagy részét leszázalékolják, kizárják a 

társadalmi életből, és a már meglévő intézményrendszerhez láncolják, annak 

ellenére, hogy sokan közülük képesek lennének dolgozni, szórakozni, élni, úgy, 

mint bármelyikünk.  

Harangozó et al. (2002) szerint a pszichiátriai ellátórendszer átalakulásai szoros 

összefüggésben vannak a társadalmi berendezkedéssel és viszonyokkal. Míg a 

paternalisztikus orvos-beteg kapcsolat, a totális intézményekként működő 

pszichiátriai ellátók tökéletesen illeszkedtek Magyarországon a szocializmus 

ideológiájához és működésmódjához, addig az egészségügy szolgáltatásként 

                                                           
55 Így a kórházak többsége nagymértékben függ a gyógyszergyártó cégek adományaitól. Ez egy 

olyanfajta kártékony függést hozhat létre, aminek eredményeként a kezelés módját elsődlegesen 
nem a „beteg” igényei, szükségletei és állapota határozzák meg. 
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értelmezése, az egyenrangú orvos-beteg kapcsolat a demokrácia jellemzői. 

Magyarországon azonban úgy tűnik, az egészségügyben, különösen a 

pszichiátriában, az egyenlőtlen hatalmi viszonyok továbbélnek az orvos-páciens 

kapcsolatban, bár a társadalmi, jogi és gazdasági környezet jelentősen átalakult a 

rendszerváltozást követően. Harangozó et al. (2201) szerint a rendszer 

átalakításához az orvosi attitűd változása kellene. Azonban a pszichiáterek nem 

motiváltak abban, hogy saját osztályaik bezárását sürgessék, az ő érdekük, hogy 

minél több forrást, támogatást kapjanak az államtól osztályaik üzemeltetéséhez. 

Ezt elsősorban úgy valósíthatják meg, ha minél több fekvőbeteget látnak el minél 

kevesebb idő alatt (Orosz, 2001), ami leghatékonyabban a forgóajtós rendszer 

fenntartásával lehetséges.  

A fogyatékosok, a mentális problémákkal élők társadalmi megjelenése, közösségi 

részvétele az Európai Unió, a fejlett országok egyik központi témája napjainkban. 

Magyarországon a pszichiátriai betegek nem tartoznak a fogyatékosok közé, így 

sok esetben kimaradnak a fogyatékosok jogairól szóló törvényi szabályozásokból, 

s a nekik járó támogatásokból is. Néhány civil kezdeményezésen kívül a 

pszichiátriai betegek nyílt munkaerőpiacon való megjelenését sem támogatják, az 

állam a fennálló intézményrendszer fenntartása mellett elsődlegesen segélyeket és 

rokkantnyugdíjat biztosít a pszichiátriai betegek számára, illetve védett 

munkahelyek működését támogatja, amik tovább erősítik a betegek 

láthatatlanságát, kizárását. Úgy tűnik, a közösség láthatatlan tagjai ők, akik 

kizáródnak a közösségből, s akiket az állam tart el. Bár a pszichiátriai betegnek 

diagnosztizáltak számára mind az egészségügyi, mind a szociális szférában 

széleskörű ellátórendszer alakult ki Magyarországon is, az ellátásban magában a 

társadalmi megjelenésükhöz, részvételükhöz szükséges szemléletmód, eszközök, 

intézmények nem állnak rendelkezésre. A betegnek diagnosztizáltak túlnyomó 

többsége gyógyszeres kezelés alatt áll, tehát vagy járóbetegként, vagy 

fekvőbetegként állandó kapcsolatban van az egészségügyi rendszerrel.  

Ugyan az utóbbi időben a magyar pszichiátriai ellátásban is megkezdődtek az 

ágyszám-csökkentések, ehhez nem kapcsolódott a pszichiátriai ellátórendszer 

reformja, korszerűsítése és egy újfajta pszichiátriai betegségfelfogás, 

szemléletmód kialakítása sem. A legnagyobb társadalmi nyilvánosságot az OPNI 

bezárása kapta. Ennek a szimbolikus intézménynek a megszüntetése azonban nem 
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az ellátórendszer reformjának részeként, hanem feltehetően költséghatékonysági 

okokból történt. A betegek egy részét más kórházakba utalták (még jobban 

terhelve az amúgy is zsúfolt pszichiátriai osztályokat), míg sok embert mindenféle 

ellátás, támogatás nélkül bocsátottak el. 

A közösségi alapú ellátás a jelenleg működő pszichiátriai ellátórendszer olyan 

alternatívájává válhatna, ahol, elszakadva a pszichiátria által szabott betegség 

meghatározásoktól, helyet, segítséget nyújtanának a tartós betegidentitást 

elutasítók számára is. Mintha azonban a régóta üzemelő intézményrendszer 

elkezdte volna saját képére formálni, magába olvasztani az eltérő 

szemléletmóddal, elméleti háttérrel rendelkező, a magyarországi 

ellátórendszerben új szereplőként megjelenő, a közösséget célzó és a közösségben 

működő ellátási formákat is. Mindez arra utal, hogy a magyar ellátórendszer a 

mentális problémával küzdők ellátását továbbra is a többségi társadalomtól való 

elkülönítéssel látja megoldottnak. 

 

IV.7. Összefoglalás helyett 

Hipotézisem, hogy azoknak az életútját, akiket pszichiátriai betegnek 

diagnosztizáltak, jelentősen befolyásolják a pszichiátriai ellátórendszer 

intézményei. Az alábbi táblázatban összefoglalom, hogyan épül fel a 

Magyarországon működő rendszer, s ez milyen hatással lehet a bekerülő egyének 

életútjára.  
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4.táblázat A magyarországi pszichiátriai betegellátás alapmodelljei és jellemzői 

Dimen- 
ziók 

Modellek Intézményi modell Forgóajtós modell Közösségi modell 
In

té
zm

én
yi

 d
im

en
zi

ó 

Intézmény 
Pszichiátriai 
szociális otthon 

Kórház, gondozó 
Közösségi ellátási 
formák  

Élettér Szociális otthon 
Kórház, egyén 
lakóhelye 

egyén lakóhelye, 
nappali klubok 

Ellátási forma 
megjelenése 

1950-es évek eleje 1960-as évek eleje 
1990-es évek 
közepe 

Szolgáltatás 

Ápolás-ellátás, 
gyógyszeres 
kezelés, csak a 
betegre irányul 

Döntően 
gyógyszeres 
kezelés, csak a 
betegségre, betegre 
irányul 

Többféle egyénre 
szabott segítés, 
bevonja az egyén 
környezetét is 

Fenntartó Állam Állam Állam, piaci szféra 

Ellátási forma 
elterjedtsége 

Elterjedt Legelterjedtebb Legkevésbé elterjedt 

T
ár

sa
da

lm
i d

im
en

zi
ó 

Társadalmi 
integráció 

Nincs Nincs Is-is 

Ellátás célja 
Elzárás, egyén 
rendszerben tartása 

Status quo, az egyén 
rendszerben tartása 

Egyén 
társadalomban 
tartása, egyén 
rendszerben tartása 

Munkaerő-
piaci részvétel 

Nincs, vagy védett 
munka 

Nincs, vagy védett 
munka 

Nincs, védett munka 
vagy nyílt 
munkaerő-piac 

Egyén 
megjelenése 

Láthatatlan, beteg, 
ön-és közveszélyes 
deviáns 

Láthatatlan, beteg, 
ön-és közveszélyes 
deviáns 

Beteg, segítségre, 
támogatásra szoruló 

E
gy

én
i d

im
en

zi
ó 

Kapcsolati 
háló 

„Betegek” és ellátó 
személyzet 

Betegek, ellátó 
személyzet, család 

Család, „betegek”, 
segítők, tágabb 
környezet 

Egyén énképe 
Jellemzően 
betegidentitás 

Jellemzően 
betegidentitás 

Betegidentitás, de 
alternatív énképek 
megjelenése 

Eltartó Állam Állam, család 
Állam, család, 
egyén 

A táblázatot Bányai Borbálával közösen állítottam össze. 
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V A pszichiátriai ellátórendszer működéséről 
 

V.1. Esettanulmányok 

Ebben a fejezetben esettanulmányokon56 keresztül mutatom be a pszichiátriai 

ellátórendszer intézményeit (az intézmények működését, a bekerülő egyén helyét 

és szerepét az adott intézményben, az intézmény térbeli elrendezését, a 

mindennapok felépítését, az intézményt működtető formális és informális 

szabályokat, stb.). Egyrészt azoknak az intézményeknek a működését vizsgálom, 

ahol a legtöbb betegnek diagnosztizált megfordul, másrészt a közösségi, nappali 

ellátási formák, mint új szereplők megjelenését a magyar pszichiátriai 

ellátórendszerben. Az esettanulmányokat követően a különböző intézményekben 

dolgozók skizofrénia olvasatait elemzem, vizsgálva, hogy vajon vannak-e 

intézmény specifikus skizofrénia meghatározások.  

Az esettanulmányok (1. pszichiátriai kórházi osztály, 2. pszichiátria betegek 

otthona, 3. pszichiátriai gondozó, 4. közösségi, nappali ellátási formák) előtt 

röviden összefoglalom az adott intézménytípusok törvényben rögzített működési 

rendjét, és a kutatás alapján megállapítható általános jellemzőit (kik és milyen 

módon kerülhetnek az adott intézménybe, mi az ellátás célja, milyen eszközök 

állnak rendelkezésre az intézménybe kerülők ellátására, hogyan tekintenek a 

dolgozók az ellátottakra stb.). Az esettanulmányok részben dolgozói interjúkon, 

részben résztvevő megfigyelésen alapulnak. Egy-egy esettanulmányban 

jellemzően két intézményt vizsgáltam. Az intézményes olvasat bemutatása mellet 

a résztvevő megfigyelés eredményeinek felhasználásával (több alkalommal is 

idézek a szövegben a megfigyelés után közvetlenül lejegyzett kutatási naplómból) 

és az interjúk elemzése révén mutatom be a pszichiátriai ellátórendszer jelenlegi 

működését. A különböző esettanulmányok leírásakor átvettem a vizsgált 

intézmények egyénnel kapcsolatos megnevezéseit.57 Célom nem egy-egy konkrét 

intézmény leírása, hanem a különböző ellátási formák bemutatása illetve a 

                                                           
56 Az esettanulmányokat 2007 – 2010 között készítettem. 
57 Feltételezésem szerint az adott intézmények dolgozóinak szóhasználata sokat elárul az intézmény 

szemléletmódjáról, működéséről, ezért röviden elemeztem az interjúkat ebből a szempontból. Az 
általuk használt szavakat az egyének megnevezésére kivastagítottam az interjúrészletekben. 
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pszichiátriai ellátórendszer átalakulási lehetőségeinek vizsgálata volt, ezért az 

intézményeket beazonosíthatóságuk, az olvasás megkönnyítése érdekében 

színekkel jelöltem az esetleírásokban.58 Az esettanulmányok leírásának 

sorrendjekor megpróbáltam a fizikai értelemben vett legzártabb intézménytípustól 

a legnyitottabb felé haladni.   

Az intézmények működésének elemzésében fontos szempontok voltak: 

- a nyitottság-zártság kérdése: mennyire könnyen megközelíthető egy-egy hely 

(térbeli elhelyezkedése, felépítése, bejutás), milyen normák, szabályok vannak 

stb.,  

- a bekerülő egyén helyzetének bemutatása: hogyan jelenik meg az intézetben, mi 

történik vele az intézetben, az intézeti életútja, milyen szabályok, normák 

vonatkoznak rá stb.  

- a dolgozók szövegeinek narratívaként való elemzése: milyen kifejezéseket 

használnak interjúalanyaim az intézmények leírására, önmaguk és a hozzájuk 

került egyének meghatározására stb.  

Az intézményekben dolgozó szakemberekkel készített interjúk alapján úgy tűnik, 

hogy az egyéni önmeghatározás, narratíva nem képes ténylegesen befolyásolni a 

jelenlegi ellátórendszer normáit, előfeltevéseit, s az ebből következő működési 

gyakorlatokat. Végső soron az egyén konkrét cselekedeteit, viselkedését is 

elsősorban az intézményes struktúrák határozzák meg.  

 

V.2. Pszichiátriai kórházi osztály 

A pszichiátriai kórházi osztályokat a totális intézmények egyfajta továbbéléseként 

értelmezem. A Panoptikonban, amit Foucault (1990) a totális intézmények 

ideáltípusaként ír le, az intézménybe kerülők egy általános és mindenkire 

érvényes fegyelmi rend keretei között éltek. "A Panoptikon nem tesz lehetővé 

semmilyen magánteret (…) csaknem tökéletes metafora a hatalom és ellenőrzés 

modernizációjának döntő szempontjai vonatkozásában. (…) Fő célja a fegyelem 

létrehozása volt, valamint az, hogy a bentlakók viselkedésére egységes mintát 
                                                           
58 Egy teljesebb kép kialakításához további intézmények vizsgálatára lenne szükség. 
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kényszerítsen, a Panoptikon elsősorban a különbözőség, a választás és a 

sokféleség elleni fegyver." (Bauman 2002. 83.o. 85.o.) Bauman szerint a mai 

korban nő az elzárás iránti társadalmi igény, s a totális intézmények már nem 

Panoptikon szerűen működnek, céljuk nem a teljes ellenőrzés megvalósítása, 

hanem a bentlakók hermetikus elzárása a külvilágtól. Így jelentőségét vesztette az 

állandó megfigyelés gyakorlata, egyedül az számít, hogy aki az intézménybe 

kerül, az - elzárva mindentől s mindenkitől- ott is maradjon.59 Vajon 

Magyarországon hogyan működnek a pszichiátriai zárt osztályok? 

A törvény szerint a pszichiátriai zárt osztályra kerülők veszélyeztető állapotúak, 

ön-és közveszélyesek. A dolgozók elmondása szerint vannak közöttük 

pszichotikusak, agresszív, delíriumos állapotban lévő alkoholisták, önmagukat 

már ellátni nem tudó demens idősek és öngyilkosságot megkísérlők is. Különböző 

állapotú és helyzetű emberek, akik különböző ellátást és törődést igényelnek.  

Úgy tűnik, a közösség megítélése szerint veszélyes emberek ők, akiket 

környezetük nem képes elviselni, akikkel nem lehet együtt élni. Az osztálynak 

elsődlegesen mintha egyfajta védelmi funkciója lenne, védi a közösséget és az 

egyént is magától.  

A dolgozók szerint a zárt osztályok elsődleges feladata, hogy az úgynevezett 

veszélyeztető állapotokat minél gyorsabban megszüntessék, s a régi világukból, 

énjükből kiszakítva betegbelátást, betegidentitást alakítsanak ki a bekerülőknél. 

Mindezt úgy tűnik úgy, hogy a beteg addigi élettörténetét, személyiségét 

figyelmen kívül hagyják, csak a betegséget látják, az embert magát nem. Az új 

identitás kialakításának kényszere elsődlegesen a kórházi környezeten, normákon 

és szabályokon, a betegség meghatározáson, a gyógyszeres kezelésen és az orvosi 

tekintélyen alapul. A zárt osztályra a dolgozók elbeszélése szerint jellemzően nem 

saját akaratukból jönnek az emberek, hanem „zenés kísérettel”, szirénázó 

mentővel, rendőri kísérettel hozzák be őket. Változó, hogy ki mennyi időt tölt az 

intézetben, van, aki csupán egy-két hetet, más hónapokat, mindez a kezelőorvos, s 

végső soron az osztályvezető főorvos döntésén múlik. Bár a bekerülők többsége 

nem él az osztályon tartósan, sokan rendszeresen visszakerülnek. Úgy tűnik, olyan 

mintákat, normákat (ld. lentebb) sajátítanak el itt, amik a kinti világban nem 

                                                           
59 Bauman ezt a megállapítását az amerikai börtönök működése kapcsán írta. 
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működnek, s a bekerülő csak úgy térhet vissza az egészségesek világba, ha 

valamilyen formában elfogadja a pszichiáterek által meghatározott szabályokat, 

kezeléseket, ha elsajátítja az előírt és megkívánt viselkedésformákat. Ezzel mintha 

kezdetét venné a Magyarországon tipikusnak mondható betegkarrier, a 

pszichiátriai ellátórendszer különböző intézményei és az otthon közötti ingázás. 

Egyfajta ördögi körként működhet ez, amiből kitörni szinte lehetetlen.  

„Hogyha sok skizofrén van, talán az a legjobb, mert ők olyanok, hogy van egy 

egyértelmű diagnózisa, egyértelmű, milyen gyógyszert kell szednie, annyi, hogy 

oda kell figyelni, hogy bevegye, és ennek is megvannak a kis taktikái, hogy hogyan 

vegyünk rá egy beteget, aki tudja magáról, hogy nem beteg, hogy bevegye a 

gyógyszert. Ez az ilyen szakma veleje, ez a dolog.” (rezidens orvos) 

Az idézet alapján mintha nem is élő emberekkel dolgoznának itt az orvosok, s 

feladatuk pusztán csak annyi lenne, hogy diagnózist alkossanak, meghatározzák a 

gyógyszeradagot, s elérjék, hogy a betegek bevegyék azt. Úgy tűnik, hogy a 

diagnózisalkotás (legalábbis a skizofrénia esetében) és a kezelés meghatározása és 

megvalósítása megkérdőjelezhetetlen folyamat, ami régóta fennálló keretek 

között, egyértelmű formális és informális szabályok mentén történik. Érdekes, 

hogy épp a diagnózisalkotás kapcsán a formális-informális szabályok, az elmélet 

és a gyakorlat egymásnak némileg ellentmond. Az érvényben lévő diagnosztikai 

kézikönyvek szerint az első alkalommal a pszichiátriai zárt osztályra kerülők 

hivatalosan nem kaphatnak betegség diagnózist. Bár az orvosok többsége betartja 

ezt az előírást, ugyanakkor a régóta a pszichiátriai ellátórendszerben dolgozó 

ápolók és pszichiáterek arról tudósítottak, hogy öt perc után szinte teljes 

bizonyossággal meg tudják mondani, hogy kinek milyen betegsége van. És már 

első alkalommal is ezek a –hivatalosan- ki nem mondott diagnózisok határozzák 

meg a (gyógyszeres) kezeléseket, hiszen az osztálynak működnie kell. Nincsenek 

bizonytalanságok, kétségek, így nincs lehetőség a változtatásra, s az emberek 

közötti differenciálásra sem. Az idézetből úgy tűnik, ha egy osztály személyzete 

teljes mértékben kicserélődne, az osztályon folyó kezelések többé-kevésbé akkor 

is változatlan formában, módon működnének tovább.  

„Hát itt gyógyszeres kezelés van főleg, szinte csak. Alapvetően gyógyszer, 

legtöbbször depó injekció is, mert hogy azt sokkal könnyebb kontrollálni, hogy 
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benne van-e (…) Meg akkor így naponta kétszer kell megküzdenie azzal a 

kérdéssel, hogy én nem vagyok beteg, akkor miért szedem be ezt a bogyót. Egy 

depó injekcióval meg csak kéthetente, hogyha nem kell mellé gyógyszert szednie, 

mást.” (rezidens orvos) 

Úgy tűnik, a kontrollnak, ellenőrzésnek óriási szerepe van az osztályok 

üzemeltetésében, mintha ezen múlna, hogy képes-e működni a rendszer. A 

kontroll mellett mintha a másik fontos elem az lenne, hogyan lehet minél 

kevesebb energiával minél hatékonyabban működtetni a rendszert. Ennek lehetnek 

eszközei a gyógyszerek vagy a betegség elfogadtatása az egyénnel. 

A bekerülők a kórházi dolgozók elmondása alapján rövid időn belül (két-három 

hét vagy ritkábban pár hónap után) visszatérhetnek saját környezetükbe, ezért 

betegidentitásuk, betegségelfogadásuk gyakran ellentmondásos, problémás. Az 

első kórházi tartózkodás alkalmával többnyire egyáltalán nem alakul ki 

betegbelátás. Azonban a betegek egy jelentős része hosszabb-rövidebb idő múlva 

újra megjelenik a rendszerben. 

„De két év után már az ember nem nagyon lát ismeretlen arcot felvételkor, azért 

az ritka.” (ápoló) 

„Aki ilyen pszichotikus, rendbe rakjuk, hazamegy, ő lehet, hogy még egy darabig 

így szedegeti is a gyógyszert a család nyomására, és akkor mondjuk egy ilyen fél 

év múlva jön vissza.” (rezidens orvos) 

„Általában a pszichotikusok, akiknek ugye nincsen betegségtudatuk, jól vannak, 

hazamennek, nem szedik a gyógyszert, néhány nap alatt visszaesnek, csinálnak 

valami hülyeséget, aztán általában zenés kísérettel, mentő-rendőr bevonulással 

megérkeznek. Aztán, nyilván amikor elkezdik megint kapni a szükséges 

gyógyszereket, akkor megint rendeződik. Ez általában ilyen körforgásos dolog 

sokszor ezeknél a betegeknél.” (ápoló) 

Úgy tűnik, a kórház és az otthon közötti körforgásból nincs kiút, s a betegek 

távozása majd visszatérése a hátköznapok természetes rendjéhez tartozik az 

osztályon. A kórházi dolgozók többsége számára elképzelhetetlen, hogy ne 

betegként tekintsenek a bekerülőre. Az állandó betegidentitást azonban mintha 

csak rendszeres pszichiátriai kezelésekkel lehetne elérni, ami többnyire a betegnek 
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diagnosztizáltak társadalomból történő kizárásával jár. Az egyén így sok esetben a 

pszichiátriai ellátórendszerben ragad. 

„Kísérő ápolóm megszervezett nekem a zárt osztályon egy beszélgetést egy 

skizofrénnek diagnosztizált lánnyal, Edittel, akit mentővel hoztak be nem sokkal 

első kórházi kezelését követően. Edit először arról beszél, hogy ki akar kerülni a 

kórházból, nem akar itt lenni. Mielőtt ez történt volna vele, tökéletes élete volt, 

volt fiúja, családja, barátai, divattervező akart lenni, energetikai dolgokkal 

foglalkozott, boldog, szép élete volt. Most viszont senki nem hisz neki. Itt van bent 

már majd három hete, de teljesen tisztán és világosan beszél, nem tűnik zavartnak, 

nem tűnik fel, hogy gyógyszeres befolyásoltság alatt áll. Kísérőm később mondja, 

hogy ő ettől a gyógyszeradagtól, amit a lány kap, az ágyból sem tudna kikelni. 

Sokára elmondja Edit, hogy mi is történt vele, hogy került kórházba. Jött egy nő, 

aki rontást tett rá, aki elveszi, elszívja minden energiáját, miatta van minden baja, 

hogy nincs kedve semmihez, nincs kedve élni. De nem akar öngyilkos lenni, 

mondja aztán gyorsan. Csak semmit nem tud élvezni, nem tud aludni sem, mert a 

nő magának akarja az ő energiáját, és meg is szerzi azt. Fél éve kezdődött mindez, 

de senki nem hisz neki. Mindenki elhagyta őt, a fiújával szakított, barátai is 

elfordultak tőle. A családja pedig kórházba juttatta, és azt mondják neki, hogy 

tönkretette az életüket, pedig az ő élete ment tönkre. Itt nem segítenek neki, az 

orvosával két hét alatt kb. öt percet beszélt, brutális mennyiségű gyógyszert kap, 

de ez semmit sem segít, nincs jobban. Az ápolók többsége lenézi őt, nem áll szóba 

vele, úgy bánnak itt a betegekkel, mint az idiótákkal. Ráadásul nem tud itt mit 

csinálni, néha beszélget a többiekkel, de nincs más. Edit, ha tehetné, segítséget 

keresne magának, energetikushoz menne. Kísérőm szerint Editnek folyamatosan 

növelik a gyógyszeradagját, de nem változik a viselkedése, s nem látja be, hogy 

beteg. Addig azonban nem engedik ki innen, amíg el nem fogadja ezt. Azért került 

most ismét zárt osztályra, mert a családját győzködte arról, sőt kiabált is velük, 

hogy higgyék el, az a nő elszívja az energiáját. A lánynál végül, ahogy azt kísérőm 

a későbbiekben elmondta, mivel nem reagált a gyógyszeres kezelésre, 

elektrokonvulziv terápiát kezdtek. (idézet a kutatási naplóból)60.” 

                                                           
60 A zárt osztályon tett látogatásaimról, az ott folytatott beszélgetésekről, eseményekről, szubjektív 

benyomásokról kutatási naplót vezettem, az esettanulmányban néhány idézet ebből a naplóból 
származik. 
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Vajon miért van szükség a pszichiátriai zárt osztályon állandó betegidentitás 

kialakítására? Ez biztosítja talán az intézmény változatlan formában való 

fennmaradást, továbbműködését? Vagy a betegség diagnózis és a betegek zárt 

osztályon történő kezelése talán a társadalom számára nyújt egyfajta biztonságot, 

hiszen az egyszer már veszélyesnek ítélt, ön-és közveszélyes emberek így állandó 

felügyelet alá kerülnek?  

 

V.2.1. Az egyén helye a pszichiátriai zárt osztályok világában 

A résztvevő megfigyelés és az interjúk alapján úgy tűnik, hogy a pszichiátriai zárt 

osztályok hasonló napirend és szabályok szerint működnek az ország bármely 

pontján. A zárt osztályok többnyire mindig tele vannak, s rendkívül ingerszegény 

környezetet nyújtanak. A bent lévők számára a mozgás is korlátozott, nem 

hagyhatják el az osztály területét. A beszállítást követően egy rövid rutin orvosi 

kivizsgálásra, fizikai állapotfelmérésre kerül sor, majd gyógyszert adnak az 

osztályra felvetteknek és ágyba fektetik őket, megkezdve ezzel kezelésüket, 

terápiájukat. A zárt osztályon kizárólag gyógyszeres kezelést kapnak a betegek, 

illetve végső esetben elektrokonvulzív terápiát (sokkolást) alkalmaznak azoknál, 

akikre a gyógyszerek nem hatnak. Minden általam megkérdezett kórházi dolgozó 

bevallása szerint a gyógyszeres terápia a leghatékonyabb és leggyorsabb kezelési 

módja a skizofréniának. Az állandó, nap-nap után ismétlődő napirend megszabja a 

bent lét kereteit. Meghatározott időpontban van a reggeli és a gyógyszerbevétel, 

amit egy rövid osztályos vizit követ, ahol az orvosok csoportosan körbejárnak, 

végignézve a betegeket. Ekkor kizárólag a főorvos kérdezhet a betegektől. Heti 

kétszer van nagyvizit és bírói szemle, ahol a kényszergyógykezelések jogosságát 

vizsgálják. Ezeken a szemléken a kórházi pszichiáterek döntését többnyire nem 

bírálják felül. Majd meghatározott időpontban ebéd, déli gyógyszerbevétel, és 

ugyanilyen rend szerint vacsora, az esti gyógyszer bevétele és takarodó. A 

bekerülőktől elveszik és elzárják személyes értékeiket és telefonjaikat, nem 

tartózkodhatnak kinti, utcai ruhában az osztályon, s a papucs viselete is kötelező.  

„Az összesnek elvesszük a mobilját, ráírjuk, és amikor ő telefonálni akar, akkor 

bejön, a telefonálás idejére odaadjuk” (ápoló) 
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Mintha börtönben lennénk, ahol az embernek nincsenek jogai, nincsen 

magánélete, nincsenek személyes tárgyai. Cigarettázni is kizárólag meghatározott 

időpontban és helyen szabad.  

„A zárt osztályon? Hát, ott elég szigorú szabályok vannak, nem lehet nála nyílt 

láng, abszolút, tehát öngyújtó, gyufa, semmi, még cigaretta sem. Igen, van egy 

fiók, mindenkinek felírjuk szépen a cigarettadobozra a nevét, és akkor minden 

egészkor jöhetnek és akkor szép sorban, tudják már azt, hogy … szépen sorban 

állnak és akkor mindenkinek óránként egy szál cigarettát kiadunk. Nem tudunk 

jobbat kitalálni, most ez van(…)Üveg nem lehet, csak műanyag, tehát ilyen hogy 

porcelán, üveg, ilyenek, akkor borotva nem lehet kint, semmi, csak 

tisztálkodószerek, pizsama, pohár, fogkefe, ennyi nagyjából, ami kint lehet nála.” 

(ápoló) 

 „Valami tévézés, meg max. olvasás, mert a zárt osztályon tényleg, szörnyű lehet 

nekik bezárva. Nagyon kevés a hely, és azért csak 24 ember egy ilyen folyosón, 

hát egyedül TV, meg a dohányzás.” (ápoló) 

 „És akkor úgy igazából eltelik a nap. Itt nagyon olyan csoportfoglalkozások, meg 

hasonló dolgok nincsenek, mert ezeknél a betegeknél nem igazán lehet ezeket a 

dolgokat így megcsinálni, úgyhogy eltelik az idő.” (ápoló) 

Mintha tudatlan, önállótlan gyerekek lennének, akik képtelenek vigyázni 

magukra, ezért a felnőtteknek mindig szemmel kell tartani, ellenőrizni kell őket. A 

pszichózis valóban egy zaklatott, sok tekintetben öntudatlan, ijedt és ijesztő, 

zavart és zavaró állapot lehet, ami bizonyos esetekben valóban biztonságos 

környezetet, szoros odafigyelést igényel. Mintha azonban az osztály a totális 

ellenőrzéssel, kontrollal nem a biztonságot, hanem a kiszolgáltatottságot növelő 

közeg lenne a bekerülők számára. A monoton rendet csak az töri meg, ha látogató, 

hozzátartozó jön, illetve ha új beteg érkezik. Mintha a totális felügyelet, ellenőrzés 

megvalósítására törekednének ezekkel a szabályokkal, melyeket az ápolók 

szigorúan betartatnak a lakókkal. A betegeknek nincsen személyes terük a zárt 

osztályon, tárgyaikat, kinti ruhájukat elveszik tőlük, a nap minden percében 

ellenőrzés alatt vannak. Az egyén, régi világából kiszakadva, arra kényszerül, 

hogy megpróbáljon alkalmazkodni ehhez az új környezethez, ahol őt betegnek 

tartják, betegként kezelik. De vajon mi történik, ha valaki nem hajlandó 
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együttműködni? A személyzet elbeszélése szerint a hétköznapok világához 

tartozik az agresszió, az erőszak is. Ha a beszállítást követően a beteg ellenáll, 

tiltakozik, el akar menni és nem fogadja el a szabályokat, vagy ha valaki agresszív 

a betegtársakkal és a személyzettel, akkor első lépésben növelik a 

gyógyszeradagját, erős nyugtatót adnak neki, végső esetben pedig 

elektrokonvulzív terápiát kap. 

„Azért általában ők az agresszívek voltak, mert nem szerettek volna ők bejönni és 

bent maradni, úgyhogy akkor ők megpróbáltak kitörni, amit ugye meg kellett 

akadályozni.” (ápoló) 

Mintha a személyzet, az ápolók nem engedhetnék meg maguknak, hogy 

emberként tekintsenek a betegekre, hogy túl közel engedjék magukhoz őket, 

hiszen akkor képtelennek lennének - a rendszer hatékonyabb működése érdekében 

- pusztán csak a betegség eltárgyiasított hordozóiként tekinteni rájuk, akikkel 

szemben - ha ellenállnak, nem veszik be a gyógyszereiket, nem tartják be a rendet 

– erőszakot kell alkalmazniuk. 

„ A skizofrének tényleg csak akkor szoktak agresszívek lenni, hogyha paranoid 

téveszméjük van, de a személyzettel ők is ritkán.” (ápoló) 

Az ápolók és az orvosok megkülönböztető viseletet (többnyire fehér ruhát) 

hordanak, világosan elhatárolva ezzel magukat a betegektől. Az orvosok alig-alig 

tartózkodnak a nap folyamán a zárt osztályon, szobáik a vizsgált kórházakban az 

osztályon kívül találhatóak. Az interjúk és a résztvevő megfigyelés alapján 

vannak olyan orvosok, akik csak a vizitek és a betegfelvétel alkalmával jelennek 

meg az osztályon. Úgy tűnik, hogy gyakran a betegek és az orvosok közötti 

kommunikáció, kapcsolat minimális. Bár minden betegnek van saját 

kezelőorvosa, az ő szerepük elsősorban a gyógyszeres kezelés meghatározására 

irányul. A viziteket követő megbeszélésen az orvosok megvitatják egymással a 

betegek állapotát. Itt dől el, hogy ki távozhat a zárt osztályról. Ezeken a 

megbeszéléseken, amin a pszichiátereken kívül a főnővér is részt vesz, a többiek 

meghallgatását követően a főorvos dönt a betegek sorsáról. Az ápolókat, akik a 

legtöbb időt töltik a betegekkel, nem vonják be ezekbe a kezeléssel kapcsolatos 

beszélgetésekbe.  
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„Nem mindenki, de azt vettem észre, hogy azért 12 órát mégiscsak mi figyeljük. És 

ők meg azalatt a három perc alatt nem biztos, hogy észreveszik azt, hogy még 

azért nincs minden rendben.” (ápoló) 

Az idézet alapján úgy tűnik, hogy az ápolók feladata a betegek éjjel-nappal 

történő figyelése. Ez azonban nem a kezelést szolgálja, hiszen azt kizárólag 

orvosok végezhetik, hanem pusztán csak annak megakadályozását, hogy a betegek 

viselkedésükkel zavarják a rendszer működését. Az ápolók és a betegek közötti 

szorosabb kapcsolat kialakulását nehezíti az a gyakorlat, hogy az ápolók 

folyamatosan cserélődnek a zárt és a nyílt osztály között, illetve hogy a 

személyzet és a betegek közötti tegeződés tilos.  

Az interjúk alapján az ápolók között egyfajta sajátos hierarchia érvényesül. 

Elvileg a felsőfokú intézményt végzett szakápolók a rangidősek, és bizonyos 

feladatokat csak ők láthatnának el. Mivel azonban kevés az ápoló, ezért mindenki 

minden munkát elvégez. Ráadásul a diplomás ápolók többnyire fiatalok, míg a 

segédápolók idősebbek, rutinosabbak, s már hosszú ideje dolgoznak osztályon, 

ezért ők azok, akik a fiatalokat (sőt sok esetben a rezidens orvosokat is) irányítják, 

segítenek nekik a rendszerbe való beilleszkedésben.  

A zárt osztályról a betegek nagy része otthonába kerül, és onnantól kezdve 

pszichiátriai gondozóba jár gyógyszerért, vagy járóbetegként visszatér a 

kezelőorvosához a kórházba. A betegek hazaengedése a dolgozók megítélése 

szerint kényszermegoldás, de jelenleg nincs kapacitás a zárt osztályról kikerülő 

betegek elhelyezésére. A betegek egy kis részének (helyhiány miatt) van csak 

férőhely a kórházak nyílt vagy rehabilitációs osztályain és a szociális 

otthonokban. A nyílt osztályra a betegek többsége a zárt osztályról érkezik, 

kevesen vannak, akiket a háziorvos utal be, vagy saját akaratukból jönnek. Míg a 

zárt osztályokon csak pszichiáterek és ápolók dolgoznak, a nyílt osztályokon más 

szakmák képviselői is (pszichológusok, szociális munkások) jelen vannak. A 

pszichológusok pszichoterápiát és foglalkozásokat tartanak, míg a szociális 

munkások döntően azoknak a betegeknek az intézeti elhelyezéseit intézik, akiknek 

nincs hova menniük.  

A dolgozók megítélése szerint a pszichiátriai osztályok összességében jól 

működnek, a pszichiátriai ellátórendszerben szerintük csak a megelőzés és az 
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utógondozás problémás. Többségük az osztályok működésével kapcsolatban két 

alapvető kritikát fogalmazott meg. Egyrészt túl sok beteget kell ellátniuk, s mivel 

kevés a pszichiáter és az ápoló, így nem jut elég idő a betegekre. Másrészt 

különböző állapotú és helyzetű embereket hoznak be az osztályokra, akik más-

más kezelést igényelnek. Az osztályon dolgozók szerint a fennálló pszichiátriai 

ellátórendszer, s azon belül a kórházak és a személyzet létszámának és szakmai 

képzettségének fejlesztésével lehetne még hatékonyabbá tenni a működést. 

„24 ápoló és nővér, és ebből mondjuk 7-en vagyunk így szakképzettek (…)Hát, 

ugye 3 osztály van, általában a fönti részen, a gerontón, ott 40 emberre úgy 

általában 3, a zárton ott 24-re 2, és van ez az úgynevezett … osztály, ott elég 1, a 

nyílt osztályon 14 a maximum.” (ápoló) 

Egy ápoló a szupervíziót hiányolta. Szerinte a kórházi osztályokon egyáltalán nem 

foglalkoznak a pszichiáterek és az ápolók lelki állapotával. Ez az osztályok 

üzemszerű működésére utalhat, az ember, legyen az beteg vagy dolgozó, nem 

számít a rendszerben, senki lelkével nincs idő foglalkozni. A pszichiáterek és az 

ápolók feladata kizárólag arra korlátozódik, hogy ellássák a munkájukat, ahol nem 

emberek, hanem betegségek és a betegséghez kapcsolódó feladatok vannak. 

 

V.2.2. Az esettanulmány 

Az esettanulmányban két budapesti kórházi osztály működését írom le. Míg 

meglepő módon a betegek hozzátartozói napközben tulajdonképpen teljesen 

szabadon mozoghatnak a pszichiátriai osztályok zárt világában, csak a be és a 

kijutásuk korlátozott, mások számára a zárt osztályok és az itt dolgozók 

megközelítése szinte lehetetlen.61 Kutatóként ebbe az intézménytípusba volt a 

legnehezebb bejutni. 

 

                                                           
61 Bár például az interneten megtalálhatóak a pszichiátriai osztályok elérhetőségei, de a telefont soha 

nem vették fel. Végül egy osztályon dolgozó ápoló segítségével sikerült pár órát az egyik kórház 
zárt osztályán töltenem. Az éppen ott tartózkodó személyzetnek (ügyeletes orvos, ápolók) mint a 
diplomáját író egyetemista lettem bemutatva. A főorvossal egyik alkalommal sem találkoztam, 
feltehetően ő nem tudott jelenlétemről az osztályon. A másik kórházban az ápoló nem kapott rá 
engedélyt, hogy bevihessen az osztályra. 
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V.2.3. A személytelen világ – Szürke kórház 

Szürke kórház pszichiátriai osztályai a legfelső emeleteken vannak. Ennek oka 

talán, hogy a pszichiátriát a kórház létrejöttekor el akarták különíteni a többi 

osztálytól, és megakadályozni a betegek szökését. Jelenleg négy pszichiátriai 

osztály található a Szürke kórházban, két zárt és két nyílt, külön osztályokat 

tartanak fenn az idősek számára is. Összesen 24 ágy van a nem időseknek 

fenntartott zárt osztályon, míg a nyílt osztály 14 főt képes befogadni. A zárt 

osztályról elbocsátott betegek többsége (mivel a nyílt osztályon nagyon kevés 

hely van) az illetékes pszichiátriai gondozó ellátásába kerül, és mindaddig, míg 

nem tér vissza az osztályra, minden kapcsolata megszűnik a kórházzal. A 

dolgozók elmondása szerint emiatt sok esetben tovább tartják bent a betegeket, 

mielőtt visszaengednék őket a kinti világba. Nem ritka az sem, hogy valaki 

hónapokat tölt a zárt osztályon.   

Mind a nyílt mind a zárt osztály esetében az ápolók szobája, illetve üvegkalitkája 

közvetlenül a kijárat mellett helyezkedik el. Úgy tűnik, az ápolóknak egyfajta 

határőr szerepük van, őrzik a normálisok világát a pszichiátriai betegekétől. A zárt 

osztály térbeli kialakítása mintha arra irányulna, hogy ellehetetlenítse az emberek 

közötti interakciók, kapcsolatok kialakulását, nincsenek közös terek, ahol 

találkozni, beszélgetni, élni lehetne. Az egyetlen olyan hely, ahol több ember is 

elfér egyszerre, ahol némi esély van arra, hogy közösségi élet kialakulhasson, az a 

télen-nyáron dohányzónak kinevezett, sűrűn lerácsozott terasz. Ide néha 

kivonulnak a betegek, de mivel ez közvetlen az ápolók szobája mellett van, 

szigorúan ellenőrzik, szemmel tartják az ápolók. Egy hosszú, szűk, nappal is 

félhomályos folyosóból nyílnak a három-négy ágyas szobák, amik nem zárhatóak. 

A főnővér, az ápolók szobái és a kezelő viszont zárhatóak, ám ide a betegeknek 

akkor is tilos belépniük, ha nyitva van az ajtó. A keskeny folyosó belső részén 

egy-két szék, fotel, egy kisebb asztal és egy tévé van, ami a cigarettázás mellett az 

egyetlen elérhető szórakozási forma, időtöltés a bent levőknek. A betegek 

többnyire a szobájukban tartózkodnak, de mivel szék ott alig-alig van (jó esetben 

négy emberre jut egy szék), ezért a nap nagy részét az ágyukban fekve töltik. 

Többnyire a reggelit, ebédet, vacsorát is az ágyukban fogyasztják, hiszen nincsen 

étkezésre, főleg nem közös étkezésre alkalmas hely az osztályon, a folyosói 

fotelekben csak egy-két ember fér el. A hozzátartozók, a látogatók sem találják a 
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helyüket ebben a térben, nincs olyan zug, ahol nyugodtan együtt lehetnének a 

beteggel, vagy a beteg ágyánál álldogálnak, vagy a folyosón ücsörögnek. Ez a 

látogatások ritkulását, rövidülését eredményezheti. Az orvosi szobák a zárt 

osztályon kívül találhatóak. Az orvosok általában csak akkor tartózkodnak az 

osztályon, amikor új beteget hoznak. A betegfelvétel a zárt osztályon lévő 

vizsgálóban zajlik, és itt őrzik kulccsal elzárt szekrényben a kórlapokat és a 

gyógyszereket is. Az orvosok úgy tűnik nem csak a betegekkel, hanem az 

ápolókkal is ritkán találkoznak, keveset kommunikálnak. Az ápolók szobái a zárt 

osztályon vannak, azonban a betegektől mintha ők is elzárkóznának, s idejük nagy 

részét, ha tehetik, szobájukban töltik. Itt cigarettáznak például, s nem a kijelölt 

helyen, ahova a betegek is járnak. Mintha az ápolók többsége az orvosi mintát 

követve megpróbálna minél kevesebbszer érintkezni a betegekkel, minél 

kevesebbet kommunikálni velük, a betegek felügyeletét a velük való együttlét 

nélkül megoldani.  

„Meg túl kevés gyógyszert ad, akkor túl sokat kell szarakodni a beteggel ilyen 

ápolói szinten, nyilván ha meg valaki jól van gyógyszerelve, akkor alszik, az 

ápolónak az a jobb, ha egy beteg vízszintesben van és alszik éjszaka, a legjobb, ha 

nappal is.” (rezidens orvos)  

Eltárgyiasult, elembertelenedett módon jelennek meg az idézetben a betegek. 

Mintha a kórház nem a betegért lenne, sőt mintha a betegek lennének minden baj 

forrásai, terhet jelentenének ők a személyzet számára. Ha élettelen tárgyak 

lennének, vagy ha legalább aludnának egész nap, az lenne a legjobb mindenki 

számára. Bizonyos ápolók önkényesen, az orvosok megkérdezése nélkül éjszakára 

a betegnek nagyobb adag gyógyszert, nyugtatót adnak, biztosítva ezzel, hogy 

aludjon a beteg, ne legyen probléma vele. Így az ápolónak sem kell folyamatosan 

figyelnie, vigyáznia. Úgy tűnik, az osztály működése a problémás betegek 

gyógyszeradagjának növelésével tehető még gördülékenyebbé. 

„És nagyon örülök neki, hogy nekem el szokták mondani, hogy melyik beteg mit 

kapott még pluszba. Mert szerintem nem, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem 

mindenkinek mondják el. Tehát, ma is volt egy bácsi, akinél így megmondták, 

hogy figyi ő nem ötöt kapott, hanem tizenötöt, mert az öt az semmi nem volt neki. 

És akkor így jó. De hogy ezt nekem elmondják. És egyébként így az orvosok 
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részéről is megvan az, hogy akkor kapjon még ezt, és nem írom be a lázlapra.” 

(rezidens orvos) 

A másik hatékony eszköz a problémás betegek kezelésére a leszíjazás. Így 

kevesebb munkája van a betegekkel mind az ápolóknak, mind az orvosoknak. 

„Aztán hallunk egy ütődést, az erősen legyógyszerezett, bevert arcú fiatal fiú 

leesett az ágyról, a földön fekszik. Kísérő ápolóm megy, kérdezi, mi történt, 

miközben visszasegíti a fiút az ágyba. Ki akartam menni kezet mosni mondja a fiú. 

Ne menj sehova, az most a legkevesebb, hogy kezet moss! Jó, jó. Folytatjuk 

terepszemlénket a zárt osztályon, és közben látom, hogy a másik két idősebb ápoló 

két-két szíjjal megy a fiú ágya felé. Majd kiabálást hallok, és jönnek vissza az 

ápolók, már nincsen náluk szíj. Gondoltam, visszanézek kicsivel később, csakhogy 

igazoljam az elképzelésemet, és valóban, a fiú állig betakarva, forgolódik jobbra-

balra, egy pillanatra látom megvillanni a csuklójánál lévő szíjakat, amik tartják, 

fogják őt erősen. Két régi bútordarab, már rutinból tudják mindig, hogy mit kell 

tenni - mondja kísérőm. Látszik is, szavak nélkül megegyeztek a szíjazásban, 

ketten mentek, és egy perc alatt elintézték. A rend fenntartása a legfontosabb, és 

minél gyorsabb és hatékonyabb eszközök vannak, annál kevesebb dolguk van az 

ápolóknak. A fiúnak is az a legjobb, ha nem száll ki az ágyból. Minek ezt 

magyarázni neki, gyógyszertől letompított agyával talán fel sem fogná. 

Leggyorsabban, legegyszerűbben, leghatékonyabban és legbiztosabban szíjakkal 

lehet elérni, hogy az ágyban maradjon.” (idézet a kutatási naplóból) 

Ezeknek a „módszereknek” a használata azt jelzi, hogy a beteg puszta tárgyként 

jelenik meg a rendszerben, nem emberként bánnak vele, a betegség hordozója 

csak ő, akinek a fizikai szükségleteit ki kell elégíteni: ez az ápolók feladata, és a 

betegségét kezelni kell: ez az orvosok feladata. Magával az emberrel csak annyi 

dolguk van, hogy különböző eszközökkel elérjék nála, hogy ne akadályozza a 

kezelés folyamatát. Ezt segítheti a betegidentitás kialakítása is. A biomedikális 

megközelítés negatívumai érvényesülnek itt: a személytelen, tárgyiasított kezelés 

és ellátás. S mintha mind a mai napig a pszichiátriai kórházak elsődleges feladata 

nem a betegek gyógyítása, hanem a környezetet (jelen esetben a kórházi 

dolgozók), a közösséget zavaró viselkedések megszűntetése lenne. Az ideális 

beteg a személyzet számára, aki nem kel ki az ágyából, nincsenek látogatói és 
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minden gyógyszerét hiánytalanul beveszi. Így egyrészt miden bizonnyal hamar 

kialakul nála a betegségtudat, másrészt az ellenőrzése, felügyelete tökéletesen és 

egyszerűen megoldható, nem okoz problémát senkinek. Összességében úgy tűnik, 

hogy mind az osztály térbeli elrendezése mind a dolgozók viselkedése arra 

irányul, hogy minél kevesebb interakció alakuljon ki a betegek, illetve a betegek 

és a személyzet között. Az interakciók, kapcsolatok, mozgások, a kinti világ 

impulzusai zavart okozhatnak a fennálló merev, pontos szabályok szerint működő 

osztály életében, amik jelentősen növelnék a kórházi dolgozók munkáját, s talán 

az osztály működését is átalakítanák.  

A Szürke kórház nyílt osztályán sokkal szabadabban mozoghatnak a betegek, 

hétvégére orvosi engedéllyel akár haza is mehetnek, és nem veszik el a személyes 

tárgyaikat sem. Úgy tűnik, itt már az emberrel is foglalkoznak, nem csak a 

betegséggel, naponta vannak csoportos foglalkozások, pszichoterápia, 

művészetterápia és reggeli torna is. Az ápolók elmondása szerint, a kezelőorvosa 

engedélyével, bizonyos esetekben a zárt osztályról is részt vehet egy-egy beteg 

ezeken a foglalkozásokon. Valószínűleg elsősorban azokra a betegekre vonatkozik 

ez, akiket kényszerből, helyhiány miatt tartanak továbbra is a zárt osztályon. 

Néhány szigorú szabályt azonban a nyílt osztályon is be kell tartani. Reggelinél, 

ebédnél, vacsoránál, vagyis gyógyszerosztáskor kötelező a megjelenés, és az esti 

villanyoltás itt is érvényes.  

Úgy tűnik, a személytelen rendszer legfőbb jellemzője, hogy nem szükséges a 

folyamatos, a nap minden pillanatára kiterjedő ápolói jelenlét, felügyelet, más 

eszközöket, módszereket használnak a betegek ellenőrzésére, kontroll alatt 

tartására. 

 

V.2.4. A figyelő világ – Fehér kórház 

A Fehér kórházban több nyílt osztályi ágy van, mint zárt. 5 nyílt osztály van, 

mindegyikben 72 ágy, míg egy zárt osztály, ahol összesen 18 férőhely van. A zárt 

osztályt figyelőnek hívják. Ez a név tökéletesen megragadja az osztály 

működésmódjának lényegét, ami belső, térbeli elrendezését tekintve is úgy lett 

kialakítva, hogy megvalósulhasson az állandó figyelés, ellenőrzés. Mintha az 
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építők a Panoptikon elrendezését próbálták volna utánozni, ahol Foucault szerint a 

tér jellegzetességei miatt az őrök a folyamatos láthatóság, megfigyeltség érzetét 

keltették az egyénben, így biztosítva számukra a hatalmat a megfigyeltek felett.    

„Ezt úgy kell elképzelni, hogy van maga ez a zárt helység, aminek a közepén van 

egy kis plexiüveges nővérkabin, ahol két ember nagyjából talán úgy elfér, ennek 

zárható az ajtaja. És akkor ekörül helyezkedik el 2-3 ilyen kis boksz, 3-3 ággyal, 

amik csak függönnyel elválaszthatóak egymástól, és akkor mindig úgy variálódik 

nemek szerint, hogy melyik bokszba milyen neműek kerülnek, hogy milyen a 

betegösszetétel. Tehát ennek igazából tényleg az a lényege, hogy nem nagyon 

tudnak úgy elmenni valahova, hogy kárt tehessenek magukba. Meg hogy tényleg, 

aki szomatikusan van rossz állapotban, tehát arra kell gondolni, hogy a 

delíriumosokat is hozzánk hozták, alkoholelvonásban szenvedtek, akkor őket is 

szorosan figyelni kellett. Hogyha bármilyen egyéb szomatikus panaszuk volt, ami 

miatt ápolói szempontból szoros megfigyelést igényeltek, akkor szintén a figyelőbe 

kerültek, hogyha volt hely, tényleg azért, hogy ott legyen valaki mindig a közelben, 

hogy ne kelljen a folyosó végéig elszaladni, hogyha bármi baj van. És akkor itt 

annyi, hogy a WC-k is nyitva, tehát nem zárhatja magára, ablakon rácsok, ez az 

egész épületre jellemző. És akkor nagyjából a figyelőben úgy volt, hogy a 

betegeknél nem lehetett pénz, nem lehetett érték, nem lehetett mobiltelefon, mivel 

ugye ők maguknak sehova nem zárhatták el, egy kis szekrényük volt, ahol a 

kajájukat tárolhatták. Benti hálóingben kellett tartózkodni, szintén egy ilyen 

előírás volt azért, hogy ne legyenek zsebek. (…) És akkor középen volt egy 

étkezőasztal, ott történtek az étkezések, meg az időseket oda ültettük ki ugye 

napközben, akit ugye mobilizálni kellett, mert voltak olyanok is, akiket 

fokozatosan kellett mobilizálni. Hát egy tévé volt az össz-vissz felszereltségünk.” 

(ápoló) 

Ez az elrendezés mintha egyfajta börtönőr szerepet ruházna az ápolókra. A 

betegek régi életüktől való eltávolításának kényszere igen erős. A figyelőben 

nincsenek külön szobák, még a wc-n is megfigyelhetik az embert, a betegek 

semmit nem tarthatnak maguknál. Nincs semmijük, ami régi életükre 

emlékeztethetné, ahhoz köthetné őket, s egy erősen szabályozott, megfigyelt új 

környezetben könnyen elveszthetik régi önmagukat. A figyelő működése azonban 

sok ponton eltér a Panoptikonétól. Itt a betegekkel egy térben tartózkodnak a 
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megfigyelők, azaz az ápolók is, s ez az állandó jelenlét, hogy az ápolók nincsenek 

elkülönítve a betegektől (ellentétben a Panoptikonnal, ahol tökéletesen elzárták a 

rabokat az őröktől), azzal jár, hogy a megfigyelők és a megfigyeltek együtt 

vannak a nap szinte minden percében. Bár elvileg zárható az ajtaja az ápolók 

üvegkalitkájának, gyakorlatilag folyamatosan fennáll a betegekkel való interakció 

lehetősége. A betegek ugyanakkor nem csak az ápolókkal léphetnek kapcsolatba, 

a térbeli elrendezés a többi betegtárssal való együttlétet is elősegíti. Az osztály 

közepén például van egy nagy asztal, ahol mindig közösen étkeznek a betegek.  

„Amikor bekerültem, az akkori figyelős részlegvezetőnek az első mondata az volt, 

hogy ne fordíts hátat, a második az volt, hogy legyél jó kapcsolatban a betegekkel, 

mert nagyon sokat érhet. És volt rá példa nem egyszer, nem kétszer, hogy 

konkrétan a beteg védett meg a másik betegtől. Főleg az ilyen régi, visszatérő 

betegek, akiknek már az ember úgy köszön, hogy na, maga már megint itt van?” 

(ápoló) 

„Tehát, hogy nem kell túlzottan bratyizni a beteggel, emberként kell kezelni, 

normálisként kell kezelni, tehát nem az, hogy hülye bolond. Normálisként kell 

kezelni, és innentől kezdve már egy ilyen hatalmi kérdést nem szabad belőle 

csinálni, de mégis valahogy egy irányító szerepet meg kell tartani, mert különben 

annyi. Ha a fejedre nőnek, az azért nagyon durva.” (ápoló) 

Az idézetek alapján úgy tűnik, veszélyes hely a figyelő, ahol azonban emberek 

vannak, akikkel az emberi kapcsolat kialakítása természetes, sőt elengedhetetlen. 

A beteg és a személyzet közötti kapcsolat azonban nem egyenrangú felek 

kapcsolata, hanem alá-fölé rendeltségi viszony. Itt, úgy tűnik, az emberek 

eltárgyiasítása helyett az emberi viszonyoknak van központi szerepe, nem zárják 

ki az embert az osztály életéből, működéséből. A figyelőben az interakciók, 

emberi kapcsolatok megléte már az osztály térbeli elrendezésében megjelenik, és 

úgy tűnik, hogy a betegekkel kialakított emberi viszony egyfajta alapnorma a 

dolgozók számára. 

„El őfordult a rögzítés, fizikai korlátozás a maga nagyon komoly szabályaival, és 

ezt igen ellenőrizték nálunk, hogy betartjuk-e. Tehát négy órára lehet valakit 

rögzíteni, kizárólagosan orvosi utasításra. Hogyha ápoló, szakápoló döntheti el, 

hogyha nagyon akut, például teszem azt, egyik beteg nekimegy a másiknak, 
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nekimegy az ápolónak, vagy ki akar mászni az ablakon, amin amúgy nem tudna, 

vagy elkezdi ütni a fejét a falba, akkor alkalmazható, de akkor is haladéktalanul 

az orvost értesíteni kell és a szükséges dokumentációt erről meg kell csinálni és 

amint lehet, a beteget el kell engedni. Azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 

egész nap az ágyba voltak ők szíjazva, hanem tényleg amikor nagyon szükség volt 

rá, és azért ritkán fordult elő.” (ápoló) 

Úgy tűnik, nem csak a személyes ellenőrzés, figyelés erősebb itt, mint máshol, 

mindennek szigorú szabályai vannak, ami éppúgy vonatkozik a személyzetre, 

mint a betegekre. A szíjazást például nem elsősorban a rendszer gördülékenysége, 

problémamentéssé tétele miatt alkalmazzák, hanem hogy megvédjék a beteget 

magát vagy a többieket az ön- és közveszélyes állapotban fellépő agresszív 

viselkedéstől.  

Szabályozzák azt is, hogy az ápolók mennyi időre és milyen formában hagyhatják 

el a figyelőt. Legalább egy, de inkább két embernek közülük mindig bent kell 

tartózkodnia a zárt osztályon.  

„A klotyó is kint volt, a konyha is, a gyógyszeres szekrény is kint volt, meg igen 

fontos, a dohányzó is kint volt, úgyhogy azért kijárkáltunk időnként, de hát aztán 

most azért volt az utóbbi időben, hogy több ápoló dolgozik egy műszakban, hogy 

kettő mindig bent tudjon lenni.” (ápoló) 

A vizsgáló is, ahol a betegfelvétel zajlik, a nyílt osztályon van, ami tovább erősíti 

a figyelő zártságát, nincsen felesleges mozgás, mászkálás itt, csak azok – a 

figyelők és a megfigyeltek - vannak bent, akiknek itt a helyük. S bár az ápolók a 

megfigyelők, tulajdonképpen ők maguk is a figyelő „foglyaivá ” válnak, erős 

kötődést, hospitalizációt eredményezhet náluk is ez a bezártság.   

„Hát a figyelőben általában eléggé szoros kapcsolat alakult ki, főleg azokkal, 

akik több hónapot eltöltöttek. Mert tényleg, kis területen voltunk ott összezárva. 

Úgyhogy azért őket eléggé jól meg lehetett ismerni.” (ápoló) 

Úgy tűnik, a szorosabb kötődések, emberi kapcsolatok a betegek és a személyzet 

között itt mindennaposak, sőt bizonyos szempontból elkerülhetetlenek, s nem 

okoznak problémát az osztály működésében. Az ápolók hospitalizációját jelzi, 

hogy az egyik interjúalanyom, két év után kikerülve a figyelőből, nem tudott 
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beilleszkedni a nyílt osztály rendjébe, nem találta a helyét ott. Elmondása szerint 

képtelen volt hozzászokni ahhoz, hogy a betegek szabadon mozoghattak, hogy 

nem tudta minden pillanatban, hogy hol vannak, mit csinálnak. A nyílt osztályon a 

felügyeletnek és az ellenőrzésnek egy sokkal alacsonyabb szintje valósult meg, s 

talán nem alakulhattak ki olyan szoros emberi kapcsolatok a betegek és az ápolók 

közt, eltűnt az egymásrautaltságnak az a szorongató, összetartó érzése, s így talán 

elveszett az ő megszokott biztonság és otthonosságérzete is. Végül pár hónap után 

felmondott. 

„Én megszoktam azt, hogy tudtam, hogy ki mikor mit csinál, hol van, hogy van, 

milyen állapotban, itt meg nem mindig tudta az ember. És ez nekem rossz volt, 

mert én azért úgy gondoltam, hogy én azért tudjam, hogy hol van az én kedves 

betegem és éppen mit csinál, de hát ezt így látták jónak, itt ez a szemlélet 

működött, és én ezt annyira nem tudtam a magamévá tenni. (…)Hát itt nyílt 

osztályon azért általában az volt a baj, hogy nagyon össze-vissza … a betegek a 

különböző kéréseikkel, és akkor úgy nem nagyon volt rendszer a dologban.” 

(ápoló) 

A Fehér kórházban nincs külön osztály a zavart állapotú és önmagukat ellátni 

képtelen idősek számára, így a figyelő leghosszabb ideig bent élő lakói gyakran 

idős emberek, a figyelő egy része egyfajta elfekvőként is működik.  

 „Akkor voltak néhányan, akik a nyílt osztályról csiki-csukiztak be a figyelőbe, 

mert mondjuk megkíséreltek valami falcolgatást, vagy valami olyat csináltak, ami 

ütközött az osztálynak a házirendjével, pl. kilógtak, alkoholt fogyasztottak kimenő 

alatt, és akkor bekerültek egy rövid időre.” (ápoló) 

Úgy tűnik, hogy a figyelőnek ténylegesen van egyfajta büntető, börtön funkciója 

is, a kórház nyílt osztályairól ide kerülnek azok a betegek, akik nem tartják be az 

intézményi szabályokat. Ez a szerep azonban nehezen összeegyeztethető a 

„gyógyító” funkcióval, ahol az embert betegként kezelik.  

Az, hogy kit engednek ki a zárt osztályról, azon a megbeszélésen dől el, amin a 

pszichiáterek, pszichológusok és a részlegvezető ápolók vesznek részt. Itt 

általában nem közvetlenül az otthonukba engedik vissza a betegeket, van elég 

hely a nyílt osztályon számukra, így hosszabb az átmenet az otthon és a zárt 
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osztály között. A nyílt osztályon fokozatosan enyhülnek a betegekre vonatkozó 

szabályok. Egy idő után a lakók hétvégi kimenőket kapnak, majd egy-egy hétre 

elhagyhatják a kórházat, míg végül már csak ambulánsan kell bejárniuk. 

Gyógyszeres kezelést a nyílt osztályon is kap mindenki, de itt már az ápolókon és 

a pszichiátereken kívül pszichológusok is foglalkoznak a betegekkel, működik 

foglalkoztató, vannak terápiák, és különböző csoportfoglalkozások is.  

Míg a rehabilitációs osztályon levő betegeknek kötelező meghatározott számú 

csoporton részt venni, a betegek többsége nem nagyon tudja elfoglalni magát a 

nyílt és a zárt osztályon sem.  

A nyílt osztályokon, ahol már nincs meg az a fajta szoros szimbiózis a 

megfigyelők és a megfigyeltek között, úgy tűnik, hogy sokkal személytelenebb a 

viszony a betegekkel. 

„Az egész szakmára jellemző, hogy azért nagyon-nagyon fásultak az ápolók. És 

sajnos a fiatalok is. Nagyon-nagyon fásultak, és magamat is beleértve, bár én 

azért mindig próbáltam odafigyelni, de azért időnként nálam is elszakadt a cérna, 

hogy nincs az embernek mindig türelme a beteghez.” (ápoló)  

„Meg a figyelőben nem tudtál elvonulni a betegek elől. A nyílt osztályon, mivel ott 

volt kezelő, volt nővérszoba, volt teakonyha, ott az ember el tudott vonulni.” 

(ápoló)62 

Úgy tűnik, a figyelőben szükségszerű, hogy az ápolók is, kiesve hivatalos, 

szakmai szerepükből, emberként mutatkozzanak, úgy, mint bármelyik ott lakó, 

hisz igen szoros együttlétben vannak ott összezárva mindannyian. A nyílt 

osztályon azonban lehetőség van arra, hogy kizárólag az ápolói feladatok 

elvégzésekor kerüljön a személyzet a betegekkel kapcsolatba, így megőrizhetik a 

távolságot, a hivatalos szerepeiket a betegek előtt, s emberi oldaluk könnyen 

rejtve maradhat. 

 

                                                           
62 Összességében az interjúkban használt kifejezések azt mutatják, hogy a kórházba bekerülőkre a 

dolgozók betegként tekintenek. Az interjúrészletek legfőbb jellegzetessége az volt, hogy gyakran 
anélkül beszéltek az osztályon lévő emberekről, hogy nevesítették volna őket. A mondatok alanyai 
sok esetben hiányoztak a szövegekből, s többnyire passzív, személytelen, szenvedő szerkezetekben 
utaltak csak az egyénekre. Mindez mintha azt a képet erősítené, hogy a kórházakban az ember 
maga háttérbe szorul, szinte egyáltalán nem jelenik meg a rendszerben. 
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V.2.5. Összegzés 

Összességében úgy tűnik, hogy a meghatározott (törvényi, orvosi stb.) keretek 

között a vizsgált osztályok sok szempontból igen eltérő módon és eszközökkel 

próbálják megoldani a betegek orvosi értelemben sikeres, hatékony kezelését, és a 

betegek társadalmilag igényelt felügyeletét, ellenőrzését. 

 

V.3. Pszichiátriai betegek otthona 

„A pszichiátriai betegek otthona olyan gondozást nyújtó tartós bentlakásos 

szociális intézmény, amelybe az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az 

ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut 

gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális 

helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.” (1997./CLIV. Tv. az 

egészségügyről 188.) 

A pszichiáterek által gyógyíthatatlannak diagnosztizált és önellátásra képtelennek 

ítélt betegek számára, akiket a környezetük nem tud vagy akar ellátni, pszichiátriai 

betegek otthonai működnek. Az előző fejezetben a Magyarországon működő 

pszichiátriai betegek otthonát a goffmani meghatározás értelmében a pszichiátriai 

kórházi osztályokhoz hasonlóan totális intézményként értelmeztem, hiszen az itt 

lakók tartósan elzárva élnek egy a kinti világtól eltérő, általános és mindenkire 

kötelező érvényű fegyelmi rend keretei között. Úgy tűnik, hogy a legfőbb elvárás 

az ide kerülőkkel szemben, hogy egy a többségi társadalom szabályaitól és 

szokásaitól eltérő normarendszerhez szocializálódjanak. A sikeres szocializáció 

révén azonban képtelenné válnak az intézeten kívüli életre, függővé válnak az 

intézményi ellátástól, az intézmény jelentette zárt, hierarchikus, védett világtól.  

Feltételezésem szerint a pszichiátriai otthonok Magyarországon létrejöttük óta sok 

szempontból változatlan formában és célokkal működnek, végleges otthont és 

ellátást biztosítva azoknak, akiknek a közösség megítélése szerint nincs helyük a 

társadalomban. A pszichiátriai otthon alapvető feladata az, hogy - az intézet falain 

belül - gondoskodjanak az ide bekerülő emberekről, azokról, akikről lemondott a 

társadalom, a környezetük és a családjuk, akik a pszichiátriai rendszerben 
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ragadtak, és jellemzően több éves ellátórendszeri körforgás után végül az otthonba 

jutottak.  

Az MDRI előző fejezetben már idézett jelentése elsősorban az itt élők emberi 

jogainak folyamatos megsértése miatt a magyarországi pszichiátriai otthonok 

bezárását javasolta. Egy 2009-2010-ben készült kutatás (Bugarszki et al. 2010) azt 

elemezte, hogy a fogyatékossággal élők és a mentális problémával küzdők 

társadalmi elfogadását célzó Európai Uniós programok hogyan valósultak meg 

Magyarországon. Többek között megállapították, hogy az állam semmit nem tett 

az intézményi kitagolás érdekében 2004-ig, sőt a vizsgált időszakban nagy 

létszámú intézmények fejlesztését támogatták hazai forrásokból. A szerzők végül 

arra a következtetésre jutottak, hogy a kormány nem kívánja megszűntetni a már 

régóta fennálló intézményrendszert. Úgy tűnik tehát, hogy Magyarországon a 

pszichiátriai ellátórendszerben, s legfőképpen a pszichiátriai otthonokban 

továbbra is elsődlegesen az elzáráson alapuló szemléletmód érvényesül. A 

társadalomból való kiilleszkedés már akkor megkezdődik, amikor pszichiátriai 

betegnek diagnosztizálnak valakit, és ennek a folyamatnak a végső állomása az 

otthon, ahova megérkezni szoktak a lakók, de élve távozni nem. A diagnózis, amit 

egykor kaptak, stigmává válik, ami életük végéig elkíséri őket. Az otthonban 

azonban ennek már különösebb jelentősége - a többi, ide száműzött beteg között - 

nincs.  

 

V.3.1. Az egyén helye a pszichiátriai otthonokban 

Az emberek a pszichiátriai otthonokba többnyire más településekről, megyékből 

érkeznek. Ennek a dolgozókkal készült interjúk szerint az elsődleges oka a 

pszichiátriai betegséget mind a mai napig övező szégyen és stigmatizáció lehet, 

ami nem csak az egyént magát, hanem a családját is sújtja. A dolgozók 

elbeszélése alapján megállapítható, hogy a pszichiátriai otthonban lakók nagy 

része, mielőtt otthonba került volna, már régóta a pszichiátriai ellátórendszer 

keretei között élt. Ismerik a kórházi mechanizmusokat, kezeléseket, és a 

személyzet által elvárt viselkedésmódokat. A lakók eleinte az eddigi intézményi 

tapasztalataik alapján viselkednek az otthonban is, és átmeneti epizódként 

tekintenek csak ittlétükre.  
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„Ha valaki el akar menni innen, gondnoka keres neki egy másik ilyen intézetet 

Magyarországon, vagy ha a gondnok családtag és elvállalja a beteget, akkor 

hazaviheti, de ez ritka. (nagy létszámú pszichiátriai otthon dolgozója)” 

Úgy tűnik, az otthonból kikerülni szinte lehetetlen. A betegek számára életük egy 

új szakasza kezdődik itt, az eddigi fizikai-, szociális környezetük gyakorlatilag 

megszűnik, amikor az intézet lakóivá válnak. Innentől kezdve minimális időt 

töltenek csak az intézet falain kívül, legfontosabb feladatuk, hogy minél 

gyorsabban elfogadják és kövessék az intézet rendjét.  

„Az intézetbe kerülők többsége nem szabad akaratából kerül ide, általában mentő 

hozza be, és nincs lehetősége innen távozni.” (nagy létszámú pszichiátriai otthon 

dolgozója) 

Az ide kerülők nem dönthetnek szabadon az életükről, a lakóhelyükről, az 

otthonukról, nincsenek jogaik, nem mozoghatnak szabadon, mások határoznak 

helyettük mindenben. Mikor a bekerülők szembesülnek azzal, hogy az intézeti lét 

végleges, hogy nincs választási lehetőségük, szocializálódniuk kell egy zárt, a 

szabadságukat erősen korlátozó intézethez, sokan megpróbálnak ellenállni. A 

többség azonban a személyzettel készült interjúk tanúsága szerint - szép lassan 

beletörődik a megváltoztathatatlanba, és alkalmazkodik az intézmény 

hétköznapjaihoz. A személyzet egy része már több évtizede ezekben az 

intézetekben dolgozik, ami elősegítheti az intézetek állandóságát, változatlanságát 

(és változtathatatlanságát). A vizsgált intézmények egyikében sincs állandó 

pszichiáter, hiszen az itt lévő betegek állapota többé-kevésbé változatlan.  

Az otthonba való bekerülés feltétele a gondnokság. A lakók nagy része korlátozó 

gondnokság alatt áll, ők végezhetnek pénzkereső munkát az otthon falain belül, és 

sok esetben szabadabban mozoghatnak, szemben a kizáró gondnokság alatt 

állókkal, akik önállóan semmit sem tehetnek.  

Úgy tűnik, hogy az otthon hatékony, problémamentes működése megköveteli, 

hogy a beteg mindenféle ellenállás nélkül elfogadja a számára meghatározott 

gondozást, az intézmény mindennapos rendjét és szabályait. Az otthonhoz való 

szocializáció a megkérdőjelezhetetlen, végleges beteg identitáson alapul, amivel 

érkezésükkor sokan még nem rendelkeznek, annak ellenére, hogy több éves 
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intézményi tapasztalatuk van már. Sokuknak ugyan van valamiféle 

betegségtudata, ám ez a betegséghez való ellentmondásokkal, ellenérzésekkel teli, 

ambivalens viszonyt jelent (Fernezely-Légmán 2003). A pszichiátriai kórházi 

osztályon megkezdett orvosi munka, ami a betegidentitás kialakítására irányul, itt, 

az otthon zárt, védett, külvilágtól mentes falai között valósulhat meg. 

 „Amikor az intézetbe kerülnek nehézségeik vannak, amikor tudatosul bennük, 

hogy valóban itt kell élniük. Odakerülnek egy osztályra, és látják, hogy szeretettel 

fogadják őket, gondoskodnak róluk, pár hónap után egészen jól beilleszkednek az 

intézet életébe. (nagy létszámú otthon dolgozója)” 

Az idézetből úgy tűnik, egy igazi, szeretetteli otthont nyújtanak a betegeknek, 

akik mintha egyfajta gyermeki pozícióba kerülnének itt. De vajon tényleg ennyire 

zökkenőmentesen zajlik a beilleszkedési folyamat, ahogy ezt a dolgozók látják?63 

A betegek számára ez egy kényszerhelyzet, az intézetnek kell az otthonukká válni, 

a világgá, ahol a továbbiakban életük minden eseménye játszódik. Az intézeti 

mindennapokban a magán - és a nyilvános szféra összeolvad, minden egy 

helyszínen történik: egy helyen laknak, alszanak, tisztálkodnak, esznek, esetleg 

dolgoznak és szórakoznak is. Úgy tűnik, egyfajta függő, kiszolgáltatott, gyermeki 

létbe kerülnek, ahol nincs beleszólásuk az életüket érintő szabályok és a 

hétköznapok alakításába, ahol azt kell tenniük, amit a „felnőttek” mondanak 

nekik. Az intézetet a lakók csak személyzeti engedéllyel, vagy a személyzet 

kíséretében, meghatározott időpontokban hagyhatják el. A gyermeki állapotot 

tükrözi a dolgozók szóhasználata is, amikor fiúkként vagy lányokként beszélnek a 

lakókról, akik gyakran idősebbek náluk.  

Úgy tűnik, hogy az otthonba kerülő emberek a külvilág számára végleg 

láthatatlanná válnak, nem csak a betegek nem ismerik, értik a külvilágot többé, a 

külvilág sem tudja, hogyan működnek az otthonok, s félnek az itt lakóktól, a 

betegektől. Míg a pszichiátriai ellátórendszer más intézményei térbelileg nem 

különülnek el ilyen mértékben a külvilágtól, az otthonokban lakó emberek 

többnyire teljesen el vannak zárva a kinti élettől. Az elzárkózást erősíti, hogy sok 

esetben magas betonfal határolja az otthonokat.  

 
                                                           
63 A következő fejezetben az egyik életútinterjú elemzésekor ezt a kérdést is vizsgálom. 
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V.3.2. Az esettanulmány 

Jelen esettanulmány két pszichiátriai szociális otthonban készült kutatáson alapul.  

Az egyik vizsgált intézet Magyarország egyik legnagyobb létszámú (730 fő lakik 

itt), budapesti fenntartású pszichiátriai otthonaként működik egy határhoz közeli 

városban. A másik otthon a helyi városi önkormányzat fenntartásában, más 

magyarországi otthonokkal összehasonlítva kis létszámmal (52 fő lakik itt) 

üzemel.64 A város egy hátrányos helyzetű kistérség központja, de jobb a 

közlekedése és több lakosa van, mint a nagy létszámú otthonnak helyt adó 

településnek.  

Az uniós irányelvek és ajánlások ellenére az interjúalanyok elbeszélése alapján 

úgy tűnik, hogy jelentős változások az otthonok folyamatos felújításán, bővítésén 

és terjeszkedésen túl egyik intézményben sem történtek a rendszerváltozást 

követően. A budapesti intézetnek a közigazgatási hivatal pár éve végleges 

működési engedélyt adott, és a fővárosi önkormányzat pénzügyi támogatásával 

folyamatosan újítja fel és bővíti infrastruktúráját. A másik intézet, mivel a város 

kevesebb anyagi támogatást nyújt számára, ezért pályázatokkal egészíti ki a 

működéséhez és bővüléséhez szükséges forrásokat. Úgy tűnik azonban, hogy 

valamilyen formában a pszichiátriai ellátórendszert érintő változások, a másfajta 

szemlélet- és ellátásmód mégiscsak megjelentek az otthonok működésében is. Az 

általam vizsgált intézetek, feltehetően a pszichiátriai otthonok létét és funkcióját 

megkérdőjelező kritikák és a nemzetközi környezet nyomásának hatására – s a 

saját továbbélésük biztosítása érdekében - megpróbálnak bekapcsolódni - a saját 

intézményes rendjük keretei között - az újfajta ellátási formák működtetésébe. 

Mindkét intézet kis létszámú lakóotthont hozott létre és aktívan részt kíván venni 

a közösségi ellátások helyi szintű megvalósításában is. Feltételezésem, hogy a 

pszichiátriai otthonok részvétele az ellátórendszer átalakításában az új típusú 

ellátások régi rendszerbe való beillesztését és orvosi, egészségügyi fennhatóság 

alá kerülését eredményezheti. Igen nagy annak a veszélye, hogy bár megjelennek 

és működnek az új, korszerű ellátási formák Magyarországon, azonban a régi, 

elzáráson alapuló intézményi szemléletmód és keretek között, a régi rendszer 

                                                           
64 Bár más magyarországi pszichiátriai otthonhoz képest ez kis létszámú intézménynek számít, az 

Európai Unióban a 20 fő alatti intézményeket tekintik ideális létszámú lakóotthonnak. Így ez az 
otthon is nagy létszámú intézmény, melynek kitagolása elengedhetetlen az EU direktívák szerint. 
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igényeinek megfelelően és azt kiszolgálva, ami a betegnek diagnosztizáltak 

helyzetén érdemben nem változtat. 

„Tehát ha én megcsináltam volna (..) a közösségi pszichiátriai ellátást, ha a város 

partner lett volna benne. Igen, hogy csinálhatom, de helyiséget, se gépkocsit, 

hanem akkor én most vegyem el az itteniektől még és akkor vigyem ki. Tehát én 

ezért nem csináltam meg, pedig ebben nagyon nagy lehetőség lett volna, mert itt 

van a kórház. Tehát itt a kórházi háttér is meg lett volna.” (kisebb létszámú 

pszichiátriai otthon dolgozója) 

Az idézet alapján úgy tűnik, hogy az otthon függő helyzetben van a várostól, s az 

újfajta ellátás bevezetése az otthon számára elsősorban anyagi kérdés. A betegek, 

az ellátások használói nem jelentek meg a szövegben. Az otthonok változáshoz 

való viszonyát jól szemlélteti az alábbi idézet: 

„K.: Milyen hatással volt a rendszerváltás az intézetre? Volt-e ilyen érezhető 

hatás? 

Igazából, biztosan, hogy észrevették, hogy igazgató úr mennyire nyitott, és nagyon 

sokoldalú, és tényleg mindenben a lakók érdekeit képviseli. Én úgy gondolom, 

hogy ezt a nagyon sok változást azért neki lehet köszönni mindenben.”  (nagy 

létszámú pszichiátriai otthon dolgozója) 

Ez egyrészt azt sugallja, hogy az otthon téren, időn és társadalmon kívül létezik, 

az igazgató - aki már a rendszerváltás előtt is régóta az otthon vezetője volt - 

jelenti, képviseli a változást magát. Másrészt arról árulkodik, hogy az igazgatónak 

kitűntetett szerepe van az otthon életében.  

 

V.3.3. A nagyüzemi pszichiátriai otthon - Zöld otthon65 

A Zöld otthonban 730 beteg él, a személyzet 324 főből áll. Az intézményben élők 

bekerülésük előtt budapesti lakosok voltak, onnan érkeztek a kisvárosba, és váltak 

helyi lakosokká.  

                                                           
65 Ez az alfejezet Bányai Borbálával közösen végzett kutatáson alapul. ld. Bányai-Légmán 200 
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Úgy tűnik, elkerülhetetlen, hogy az intézmény, már csak pusztán a méretei miatt 

is, üzemszerűen működjön. Mintha az élet minden területe és pillanata 

szabályozva, ellenőrizve lenne itt, mintha egy mini államba kerülnénk, egy önálló 

városba a városban, saját infrastrukturális, szolgáltatói ellátással, törvényekkel és 

normákkal. A kerítésen belüli kis társadalomban a lakóknak és a személyzetnek is 

el kell fogadnia, be kell tartania az intézmény mindennapjait meghatározó 

szabályokat. Az üzemszerű működésre példa, hogy a lakóknak hetente egy 

meghatározott időpontban kötelező megjelenniük a fürdőszobában, attól 

függetlenül, hogy minden nap mosakodnak-e vagy sem. Ilyenkor a személyzet 

minden lakónak ellenőrzi a haját és a bőrét. 

Számtalan szolgáltató egység található az otthonban (fodrászat, mozi, színház), és 

rendszeresek a különböző közösségi események (biciklitúra, mozi, színház), 

terápiás elfoglaltságok (zene, irodalom, színház) elsősorban az intézmény falain 

belül. Minden szobában van televízió is. Az intézetben a dolgozók megítélése 

szerint jobb állapotban lévő betegek védett munkahelyen (foglalkoztató) 

dolgozhatnak. A foglalkoztató az intézet falain belül található, és csak 

pszichiátriai betegek dolgoznak itt, egészségesek felügyelete mellett. Az intézeten 

belüli foglalkoztatás szabályai, normái jelentősen eltérnek a nyílt munkaerőpiac 

rendszerétől. A védettség ebben az esetben nemcsak az jelenti, hogy 

betegtársaikkal dolgoznak együtt a lakók, hanem hogy nem hagyják el az otthon 

területét a munkavégzés alatt. Ha valakinek az állapota romlik, és nem képes 

munkába állni, annak – a nyílt munkaerőpiaccal szemben - nincsenek negatív 

következményei. Az intézeten belül azonban a dolgozó lakók egyfajta kiváltságos 

pozícióba kerülnek a betegtársak közt. Napjaikat nem „semmittevéssel”, vagy 

terápiákkal töltik, hanem a többségi társadalom által is elismert pénzkereső 

tevékenységet végezhetnek. 

Az otthonban támogatják a lakók közötti párkapcsolatokat, a betegek házasságot 

köthetnek, sőt házastársi szobát is biztosítanak számukra. Bizonyos keretek 

között, néha-néha a városka mindennapi életébe is bekapcsolódhatnak a lakók 

(fellépések, kiállítások). Az intézmény más hasonló intézményekkel is 

kapcsolatban áll. A megszámlálhatatlan kerítésen belüli lehetőség ellenére 

azonban úgy tűnik, hogy az idő eltöltése jelenti a kórházakhoz hasonlóan itt is az 

egyik legnagyobb problémát a lakók számára. 



   114 

 

Gyógyszeres kezelésben mindenki részesül az intézetben, melynek elsődleges 

célja mintha az itt élők alkalmazkodásának elősegítése lenne az intézet normáihoz, 

elvárásaihoz, s nem a (gyógyíthatatlan) betegségük kezelése. Az intézet pontos 

szabályainak betartatását segítheti a viselkedésterápia alkalmazása is, amit csak 

azoknál a betegeknél alkalmaznak, akikre a dolgozók megítélése szerint hatással 

lehet a tanulás, jutalmazás, büntetés rendszere. Erre a gyakorlatra példa, hogy az 

intézet területét csak korlátozottan hagyhatják el a lakók, és a viselkedésüktől 

függ az úgynevezett kimenők gyakorisága és időtartama. A legjobb állapotban 

lévő, jól viselkedő betegek minden nap két órára kimehetnek a városba. Ilyenkor 

többnyire a közeli kocsmák egyikébe mennek, vagy boltba. Ezek a 

„jutalmazások”, engedmények” rendkívüli jelentőségre tesznek szert ebben az 

ingerszegény környezetben. Egy másik példa a viselkedésterápia alkalmazására a 

speciális részleg, ahova a személyzet elmondása szerint a szakorvos javaslatára 

azok kerülnek három hónapos elzárásra, akik deviáns, normasértő 

magatartásukkal zavarják a többieket, vagy veszélyeztetik magukat, és nem 

tudnak beilleszkedni a közösségbe.  

„Érezzék, hogy nem jót tettek”. (pszichiátriai szociális otthon dolgozója) 

A speciális részleg egyfajta büntetésként funkcionál az otthonban, bár ha a 

dolgozók megítélése szerint ez a viselkedés a lakók betegségéből fakad, akkor a 

büntetés nem tűnik megfelelő módszernek a kezelésre. A résztvevő megfigyelés 

alapján az intézetben a fegyelmezés a paternalisztikus viszonyokra épül. 

Harangozóék szerint a paternalisztikus orvoslás gyakorlata azokban az 

egészségügyi intézményekben gyakori, ahol a feudalisztikus berendezkedés, 

hierarchikus szervezeti kultúra, rugalmatlan, antidemokratikus, öntörvényű belső 

szabályrendszer jellemző. „Minél inkább az intézmény törvényei az uralkodóak 

annál nagyobb a hospitalizációs ártalom. Az intézménnyel kapcsolatos személyes 

függőség a dolgozóknál is kialakulhat”. (Harangozó et al. 2001. 576.) A 

szabályok betartatásáért, az intézet mindennapi problémamentes működtetéséért 

az intézet dolgozói felelősek, akiket (a betegekhez hasonlóan) gyakran 

ellenőriznek a vezetőik. A személyzet feladata úgy tűnik az, hogy „elősegítsék az 

együttélés szabályainak működését”, a rendet, a szabályokat betartassák, az 

intézet gördülékeny működését biztosítsák.  
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Az intézetben jellemzően nők dolgoznak, míg az igazgató férfi. Úgy tűnik, hogy 

az igazgató biztosítja a folyamatos munkát és a kellemes munkakörülményeket, ő 

az intézet eddigi és jövőbeni fejlődésének motorja, akiért a személyzet tagjai 

rajonganak.  

Összességében azonban mintha elsikkadna az otthon működtetése közben az 

ember maga, akiért az intézet van. A személytelen, érzelemmentes, pontosan 

megtervezett üzemnek mindenáron működnie kell, és ennek csak egy szükséges 

elemévé válik a lakó. Az egyéni szükségleteket, elvárásokat a nagy intézményi 

rendszer képtelen figyelembe venni, s ebből a működésmódból következően 

mindenkire - kisebb-nagyobb eltérésekkel - ugyanazok a szabályok érvényesek, 

pedig az intézményben különböző állapotú és diagnózisú emberek vannak.   

Az otthonban a dolgozók elmondása szerint is vannak szökések, ami azt jelzi, 

hogy a betegek egy része nem tud, vagy nem akar alkalmazkodni az intézet 

rendjéhez. Sokuk számára (pl. akik dolgoznak az intézet foglalkoztatójában, 

önállóan ellátják magukat, kijárnak - a megengedett keretek között - a városba, 

szinte úgy élnek, mint az egészségesek), az intézet szabályai és rendje túlságosan 

szigorúnak tűnik, ami korlátozza őket mindennapi életvitelükben. Az intézet 

főnővére szerint azonban akinek van betegségtudata, annak az otthoni 

körülmények ideálisak.  

„A mi lakóink nagy része nem alkalmas arra, hogy hosszabb ideig kimozdítsuk 

innen őket.” (pszichiátriai szociális otthon dolgozója) 

De vajon azért nem alkalmasak a lakók arra, hogy elhagyják az intézetet, mert már 

több évtizede az otthon falai között élnek mozdítatlanul, vagy mert a betegségük 

akadályozza őket ebben?  

Az itt dolgozók megítélése szerint akik ide kerülnek, azok ténylegesen képtelenek 

a közösségben, társadalomban való együttélésre, szükségük van az otthon 

rendjére, szabályaira ahhoz, hogy élni tudjanak. A Zöld otthon a személyzet 

többsége szerint megfelelő módon működik, nem kell változtatni a működésén, s 

a város is elfogadja az intézetet és az intézet lakóit.66  

                                                           
66 Ennek egyik oka lehet, hogy a terepmunka alatt 2007-ben az intézet volt a város egyik legnagyobb 

foglalkoztatója. 
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V.3.4. A kisüzemi pszichiátriai otthon – Barna otthon 

A Barna otthonban 52 férfi él, a személyzet 26 főből áll. A lakók az otthonba nem 

a városból, a környékbeli településekről, hanem a szomszédos megyéből 

érkeznek. Bár a totális intézmények jellemzői ebben az otthonban is 

megtalálhatóak, - talán a létszámból adódóan - úgy tűnik, hogy ez egy kevésbé 

személytelen, üzemszerű intézmény. Itt mindenki ismer mindenkit, és mintha 

sokkal szorosabbak lennének a személyes, emberi viszonyok, mint a másik 

otthonban. Akik nemrég érkeztek ide, azok a dolgozók elmondása szerint még 

tartják a kapcsolatot a családjukkal is. Ez a kapcsolat azonban gyorsan leépül, 

megszakad, s úgy tűnik, bizonyos értelemben az otthon többi lakója, dolgozója 

válik családdá sokuk számára.  

„Van egy törzsgárda, több mint 20 éve vannak itt. És igen, ők úgy jönnek ide, 

hogy hazajönnek. Én is úgy jövök be ide, hogy nem bejövök dolgozni, hanem 

beülök a fiúkhoz és akkor ugyanúgy disznótor, meg disznó etetés, meg kert 

kapálás, meg, tehát én nagyon szeretek köztük lenni. (a pszichiátriai otthon 

dolgozója)” 

Talán emiatt a családias szemléletmód miatt van, hogy az itt dolgozók nyíltan 

bírálják a rendszer működését, a problémák érzékelése ellenére azonban mégsem 

tudnak vagy akarnak változtatni a helyzeten. Túlságosan zártnak találják az 

otthont, ami növeli az itt lakókkal és dolgozókkal szembeni társadalmi 

stigmatizációt, s a lakók túlságosan hospitalizálódnak szerintük a rendszer 

sajátosságaihoz. Abban már megosztottak az itt dolgozók, hogy vajon a lakók egy 

része képes lenne-e az otthon falain kívül élni. Míg a pszichiátriai ellátórendszer, 

a pszichiátriai otthon működtetése, szemléletmódja azt sugallja, hogy az ide 

bekerülőket életük végéig ebben a zárt világban kell ellátni, gondozni, a lakók 

emberként való megismerése, a velük együtt töltött idő a mindennapokban 

megkérdőjelezheti ezt a kizárólagosságot, s felmerülhet, hogy a lakók érdeke 

(jólléte) nem feltétlenül esik egybe a rendszerével.   

 „És én annak nem, tehát az, hogy innen kihelyezzünk embereket, hogy innen 

rehabilitálni tudunk, ennek nincs reális alapja (pszichiátriai otthon dolgozója).” 



   117 

 

 „Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kellene itt se mindenkinek intézetbe 

lenni, mert hogy egy megfelelő családi támogatással, vagy közösségi 

támogatással simán meg lennének. 10 -et tudnék olyat mondani, aki el lenne 

otthon a családban. (pszichiátriai otthon dolgozója)” 

 „Mi megünnepeljük az Anyák napját, mert ugye nekik mindenki anyukája 

mindenkinek (pszichiátriai otthon dolgozója)” 

Ugyanakkor mindez arra is utal, hogy míg a lakók gyermeki szinten vannak, a 

dolgozók a felnőttek, akik irányítják „gyermekeik”, a fiúk életét, szabályokat 

alkotnak és döntéseket hoznak, amiket a „gyerekeknek” be kell tartaniuk. Mivel 

betegek, a széltől is óvják őket, helyettük a szülők, a dolgozók mindent 

megcsinálnak, s ápolják őket odaadóan.  

„A 60. beteg volt, úgy hogy most beszéltem vele, hogy inkább fizetek neki, csak 

jöjjön ki és itt nézze meg a fiúkat, mert szóval ők azt, hogy várni, az, hogy nem 

kerül rá sor, tehát ők ezt nem tolerálják. Abba a pillanatba, ha problémája van 

ugye ugrunk. És ők ehhez szoktak hozzá. (a pszichiátriai otthon dolgozója)” 

De vajon miből adódik az, hogy nem képesek kivárni az orvosnál a sorukat, úgy, 

mint bárki más? Vajon a betegségük jele mindez? Vagy, ahogy az idézet is említi, 

hozzászoktak az otthonban ahhoz, hogy teljes ellátást kapnak, egész egyszerűen 

szocializálódtak az otthon rendjéhez? Úgy tűnik, képtelenek a kinti világ 

elvárásaihoz alkalmazkodni, önálló életet élni. De vajon miért van ez? Mintha az 

otthon rendje szerint a világ nem úgy működne, mint kint. A dolgozók végül 

inkább megpróbálják a kinti világ eseményeit a benti, ismert világba hozni, ahhoz 

alakítani, semmint hogy bármin is változtatni kelljen. Úgy tűnik, a pszichiátriai 

otthonokra jellemző szemléletmód, rendszer összeférhetetlen a külvilág 

szabályaival és normáival, nincs átjárás a két világ között. Az otthonba kerülők az 

otthonban mintha teljesen elszakadnának a kinti világtól, és egy zárt, sok 

szempontból védett közegbe kerülnek, ahol nem kell felelősséget vállalniuk 

semmiért, ahol nem kell önálló, felnőtt életet élniük. A lakókra elsősorban ebben 

az otthonban is betegként tekintenek, elvárás feléjük az állandó betegidentitás 

kialakítása és a gyógyszeres kezelés teljes mértékű elfogadása.  
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„Mert hogy ahhoz ragaszkodunk, hogy a gyógyszerét bevegye, tehát étkezések 

alkalmával van gyógyszerosztás. Hát nézze, amit meg lehet tenni nekik, azt 

megtesszük (pszichiátriai otthon dolgozója)” 

Állandó napirend érvényesül itt is, s külön szabályai vannak a városba való 

kijárásnak, ami azonban szabadabb, kevésbé felügyelt, mint a nagy intézménynél.   

„Vagy a Ruhaipari Szövetkezetbe dolgozott egy ellátottunk, azt is ott nagyon 

megalázták a munkatársai. Tehát annak nagyon csúnya vége lett és azt én 

kudarcként éltem meg, hogy miért hagytam. Kiközösítették, hogy hát hogy bolond, 

meg hogy nem dolgoznak vele egy szalagon, pedig dolgozott, mint a… 

(pszichiátriai otthon dolgozója)” 

Mintha interjúalanyom félne, féltené a lakóit a külvilágtól, inkább az otthonban 

biztosít nekik egy védett környezetet, mintsem hogy kiengedje őket a veszélyes 

kinti világba, ahol bántják, csúfolják, megalázzák őket. Minden lakónak 

igyekeznek valami feladatot, elfoglaltságot találni az otthon biztonságos falain 

belül, van fejlesztő felkészítő foglalkoztatás és munkarehabilitáció is. Régebben 

próbálkoztak azzal, hogy a lakók a városban végezzenek munkát, de 

kiközösítették őket. A dolgozók szerint a kinti világ nem fogadja el és be a 

lakókat, ezért - kényszerből, a lakók védelme miatt - zárkóznak be. Úgy tűnik, 

mintha a kinti világgal való viszony ördögi körként működne, hiszen minél jobban 

elzárkózik az otthon a külvilág reakciói miatt, minél kevésbé ismerik őket a kinti 

világban, annál jobban nő a másik oldal elutasítása is.   

 „Vagy itt van egy középiskola mellettünk és hát ne tudja meg, hogy mire képesek 

ezek a mai gyerekek. Hát onnantól kezdve, hogy egy 80 éves értelmi 

fogyatékosnak a sapkáját az orrára húzza, vagy leköpi, itt már minden 

megtörtént. Azért szeretném ezt a rohadt betonkerítést, meg a lakóotthon felől már 

fakerítésünk van, tehát oda már belátnak. Meg hát maga ez a beton azt sugallja, 

hogy itt valami titkolnivalónk van, vagy valami zárt (pszichiátriai otthon 

dolgozója).”67 

                                                           
67 A pszichiátriai szociális otthonokban sokkal többféle megnevezést használtak a dolgozók a 

bekerülőkre, mint a kórházakban. Bár a leggyakoribb itt is a beteg volt, lakóknak, sőt ellátottnak is 
hívták őket. A kisüzemi pszichiátriai otthonban a fiúk elnevezés volt a legelterjedtebb kifejezés, 
ami arra utal, hogy a bekerülők egyfajta gyermek szerepbe kerülnek itt. 
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Bár az otthon dolgozói szeretnének nyitni a külvilág felé, hogy megismerhessék, 

láthassák az emberek, hogyan működik az otthon, ugyanakkor félnek is ettől a 

nyitástól. Ráadásul a rendszer sajátos működése sem segíti az otthonok zárt 

világának megszűntetését. 

 

V.3.5. Összegzés 

A két intézet összehasonlítása alapján úgy tűnik, az, hogy hány ember él együtt 

egy ilyen típusú intézményben, jelentősen befolyásolja a működésüket. Míg a 

nagyobb létszámú intézményben a lakók, mint emberek, szinte egyáltalán nem 

jelentek meg a dolgozók elbeszéléseiben, ott elsősorban a rendszer hatékony 

működéséről beszéltek, addig a kisebb létszámú intézetben az ott lakó emberek és 

a rendszerrel kapcsolatos problémák voltak a központi témák. Talán a valóban kis 

létszámú (ld. erre vonatkozó EU-s előírások), a pszichiátriai otthonoktól 

függetlenül létrejövő, korszerű lakóotthonok magyarországi megjelenésével és 

elterjedésével a fennálló rendszer által meghatározott szabályok, normák is 

megváltoztathatóvá válnának. 

 

V.4. Összefoglaló – A zárt intézmények (pszichiátriai kórházi osztályok, 

pszichiátriai betegek otthonai) és az egyén viszonya 

Úgy tűnik, hogy a pszichiátriai kórházi osztályok és a pszichiátriai otthonok 

működése jelentősen átalakítja a bekerülő egyének énképét. A kórházi 

osztályokon először szembesülnek a bekerülők azzal, hogy kényszerítő erejű 

elvárás velük szemben a pszichiátriai beteg-identitás kialakítása. A pszichiátriai 

ellátórendszer különböző intézményei és az otthonuk közötti körforgásban egyre 

erősödik a rájuk nehezedő nyomás, hogy egy végleges beteg önmeghatározást 

alakítsanak ki. Ez azonban egy olyan világban, ami stigmatizálja, kizárja a 

közösségből a pszichiátriai betegeket, szinte lehetetlen számukra. A pszichiátriai 

otthonok zárt, örök világában viszont, ahol a külvilág majdnem teljesen 

megszűnik, minden feltétel adott ehhez.  
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A skizofrénnek diagnosztizált egyének élettörténeteinek elemzései (Fernezely-

Légmán 2003) alapján úgy tűnik, hogy az intézménybe kerülők kétféleképpen 

viszonyulnak a totális intézményszerű pszichiátriai intézmények kényszerítő erejű 

folyamataira. Van, aki bizonyos értelemben függővé válik a rendszertől, képtelen 

elszakadni az intézményektől, megpróbálja mindenben követni, elfogadni az 

orvos utasításait, megpróbál a legjobb beteggé válni (még ha a betegséget, a 

betegidentitást nem is tudja teljes mértékben elfogadni). Az ő elbeszéléseikben a 

pszichiátriai otthonok és a kórházak többnyire egy biztonságos, védett, rendezett, 

kiszámítható helyként jelennek meg, ahol nem kell felelősséget vállalniuk 

semmiért, szemben a külvilág kaotikus, félelmetes, elvárásokkal teli rendszerével.  

„És akkor az van, hogy bekerülnek, és akkor hirtelen, ezt nevezik 

hospitalizációnak, minden teher lekerül róluk azonnal. Középkorú nőknek a 

szindrómája ez. Nem kell főzni, mosni, takarítani, nem kell anyaszerep, nem kell 

családanyaszerep, nem kell gyereket nevelni, semmit nem kell csinálni, ezzel 

szemben körbeugrálnak, minden, a seggemet kinyalják, minden parancsomat 

teljesítik, minden kérésemet teljesítik, ezért aztán azt kell csinálni, hogy jól van, 

látják, hogy már jobban vannak, akkor elkezdenek, hogy szúr, nyom, hasogat, jaj, 

minden bajom van, jaj, az egész ember fáj. (..)Szeretnének igen, minél tovább 

bennmaradni, mert nagyon tetszik nekik ez a szerep, hogy ott az égvilágon 

semmiféle teher nem nehezedik rájuk. Utána meg kimennek, és akkor hirtelen 

azzal szembesül, hogy akkor jó, meggyógyult, akkor irány a munka, irány 

mosogatni, gyereket nevelni, és akkor jaj, hát a kórházban sokkal jobb volt, én 

megyek vissza.” (pszichiátriai kórházi osztály ápoló) 

„Volt olyan, vagy aki ott érezte magát biztonságban a szó szoros értelmében, mert 

ugye oda nem jöhetett be akárki, oda csak mi engedhettünk be.” (pszichiátriai 

kórházi osztály ápoló) 

Van, aki ellenségként tekint az orvosokra, és elutasítja mind a betegséget mind a 

kezelést, nem bírja elviselni a szűk kereteket, a szigorú szabályokat, 

szabadságának nagyfokú korlátozását, s folyamatos ellenállást tanúsít.  

A legtöbb élettörténetben azonban mindkét reakció megtalálható, 

elbeszéléseikben többnyire ellentmondásosan viszonyulnak mind a pszichiátriai 

ellátórendszer intézményeihez, mind az általuk kínált betegidentitáshoz. De vajon 



   121 

 

hogyan egyeztethető össze ez a két szélsőséges, egymásnak ellentmondó olvasat a 

pszichiátriai intézményekről? És milyen következményekkel jár az egyik vagy a 

másik elfogadása? 

Úgy tűnik, hogy a skizofrénia diagnózisa maga az, ami meghatározza a mai 

Magyarországon az egyén helyzetét és helyét, a skizofrénnek diagnosztizáltak 

többsége –saját olvasatától, önmeghatározásától függetlenül – a pszichiátriai 

ellátórendszerben ragad.  

Ha az egyén elfogadja a pszichiátriai beteg identitást, akkor bizonyos értelemben 

függővé válik a rendszertől, rendszeres kórházi kezelésekre lesz szüksége, 

gyógyszerekre és orvosokra. Ha nem fogadja el a betegidentitást, ellenáll, akkor a 

környezet elutasítása, stigmája, a félelmek miatt kerül újra és újra a pszichiátriai 

ellátórendszerbe. Kikerülni ebből az ördögi körből talán csak úgy lehet, ha a 

betegnek diagnosztizáltat olyan környezet veszi körül, olyan helyet talál magának, 

ami nem kényszeríti arra, hogy állandó betegidentitást alakítson ki, s képes 

megérteni, elfogadni az egyén saját narratíváját: a betegségen túllépve meglátni az 

embert.  

A pszichiátriai ellátórendszer működése azonban nem csak a bekerülők életét 

alakítja, a totális intézményszerű intézmények működtetői, az ott dolgozók sem 

vonhatják ki magukat hatása alól. A hospitalizáció megjelenik az ápolóknál, akik 

életük meghatározó részét ezekben az intézményekben töltik, sőt bizonyos 

formában a pszichiátereknél is.  

„OPNI-ba keveredtem be úgy, akkor voltam harmadéves, amikor egy hozzám 

nagyon közel álló személy bekerült oda, és elmentem meglátogatni. És akkor már 

abszolút nem éreztem ezt a nyomasztó hangulatot, sőt, azon vettem észre magam, 

hogy a látogatási idő leteltekor szólt a nővér, hogy most már ideje lenne távozni, 

merthogy nemcsak ezzel a lánnyal, hanem az összes ott ápolt beteggel, akivel 

kapcsolatba kerültem, nagyon jól elbeszélgettem, sőt, még azzal is sikerült 

kommunikálnom, aki amúgy nem tud beszélni, csak annyit tud mondani, hogy „és, 

Totó”. (pszichiátriai kórházi osztály ápoló) 

Az esettanulmányok alapján négy ideáltípusát különböztettem meg az egyén és a 

zárt intézmények (pszichiátriai kórházi osztály, pszichiátriai szociális otthon) 
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kapcsolatának, amiknek különböző keverékei jellemzik a vizsgált intézmények 

dolgozóit és lakóit. 

a. normakövető modell: az egyén van az intézményért: (elsősorban a nagyüzemi 

pszichiátriai otthonban dolgozókra, a betegek egy részére jellemző): Az egyén 

mindent megtesz azért, hogy fenntartsa és üzemeltesse az adott intézményt. A 

meghatározott szabályok pontról pontra történő betartásával a fennálló rendszer 

működése állandósulhat. 

b. énközpontú modell: az egyénért van az intézmény: (az osztályos ápolók és az 

orvosok, betegek egy részére jellemző): Az egyén úgy érzi, hogy ő áll az 

intézmény működésének középpontjában. Megpróbálja úgy irányítani a 

környezetét, az intézmény működését, hogy neki minél több előnye származzon 

belőle, minden az ő jóllétét szolgálja.  

c. intézményközpontú modell: az egyén életének alapja, központi eleme az 

intézmény (zárt osztályon dolgozó ápolók egy részére, betegek egy részére 

jellemző): Egyfajta otthonpótlék, menedék az intézmény az egyén számára, ahol 

biztonságban érezheti magát, ahol védve van a veszélyes kinti világtól. Szüksége 

van a kórház vagy az otthon által nyújtott rendre, átláthatóságra, szigorú 

szabályokra, különben nem érzi biztonságban magát.  

d. intézményellenes modell: az intézmény elutasítása (betegek egy részére 

jellemző): Az egyén nem akarja, tudja elfogadni az intézményes rendet, normákat, 

szabályokat. 

 

Vajon hogyan jelenik meg az egyén azokban az ellátási formákban, ami 

lakókörnyezetében működik? Segítik-e ezek az intézmények a közösségben való 

létüket, vagy éppen hogy a láthatatlanságukat erősítik? 

 

V.5. Pszichiátriai gondozó 

A pszichiátriai gondozók törvény szerinti feladata azoknak az embereknek 

lakókörnyezetükben történő ellátása, akiknek pszichés, addiktológiai vagy alkohol 
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problémáik vannak. Úgy tűnik azonban, hogy egyfajta ajtónálló szerepe is van a 

gondozónak. Többnyire itt jelennek meg először a bekerülők a pszichiátriai 

ellátórendszerben, gyakran ez az első állomása a pszichiátriai betegéletutaknak, 

sokszor itt dől el, hogy ki milyen pszichiátriai kezelést kap, milyen intézménybe 

kerül a későbbiekben. Ugyanakkor a kórházból, zárt osztályról kiengedett betegek 

többsége is itt bukkan fel újra a rendszerben. A statisztikai adatok alapján a 

pszichiátriai ellátórendszeren belül a gondozókban fordulnak meg a legtöbben, és 

itt jut a legkevesebb idő egy emberre. A dolgozók elbeszélése szerint a 

legkülönbözőbb problémával, tömegesen jönnek a gondozókba az emberek.  

A gondozóknak területi ellátási kötelezettségük van, és a lakókörnyezetben 

történő ellátást a törvény szerint kétféleképpen valósíthatják meg. Egyrészt a 

gondozó épületében, hosszabb – rövidebb előjegyzési időt követően mindenkit, 

aki ott megjelenik, kivizsgálnak, és ha szükséges, gondozásba vesznek. Másrészt 

akik nem tudnak vagy akarnak megjelenni a gondozóban, illetve akik kifejezetten 

igénylik ezt, azoknak saját otthonukban próbálnak meg segíteni. A dolgozók 

elbeszélése szerint az ellátás iránti igény folyamatos növekedése és az ezt kísérő 

időhiány azt eredményezte, hogy többnyire csak azokat tudják ellátni, akik a 

gondozóban megjelennek. Ez alól csak a sürgősségi, veszélyeztető helyzetek 

jelentenek kivételt, amikor a gondozó munkatársai kötelesek kimenni a megadott 

címre. Törvényi előírás szerint gondozó minden nagyobb településen és Budapest 

minden kerületében található.  

 

V.5.1. Az egyén helye a pszichiátriai gondozókban 

A pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak jelentős részét a kórházi kezelést 

követően gondozóba küldik. Sokan közülük azonban nem jutnak el a gondozóba, 

vagy ha elmennek, rövid időn belül - a következő kényszergyógykezelésig – 

kihullanak, kikopnak a rendszerből. Ez elsősorban azokra a betegekre jellemző, 

akik nem fogadják el a beteg-identitást, a kórházban kapott skizofrénia diagnózist.  

„A pszichotikusok, skizofrének, mániás depressziósok, főleg mániás állapotban 

ami az első jel, hogy valami gáz van, hogy jön és azt mondja, hogy kevesebb 

gyógyszert kérek. Aztán utána jön, hogy nekem már nem kell gyógyszer, és utána 
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nem jön. Ez egy eléggé típusos táncrend, akkor mi már sejtjük, hogy gond van, és 

akkor például ilyenkor van az, amit kérdezett, hogy mikor van az, hogy nem jön a 

beteg és … Ilyenkor vagy megyünk, vagy próbáljuk előkeríteni, megkeresni a 

hozzátartozókat, idézőt küldeni neki, beinvitáljuk, hogy jöjjön, stb., stb.” (gondozó 

vezető pszichiáter) 

Az idézet alapján egy jól bejáratott rendszer képe bontakozik ki előttünk, ahol 

pontosan tudják, hogy mikor mit kell tenni, s meddig tart a hatáskörük. S bár a 

gondozók igyekeznek a betegeket mindenáron a pszichiátriai ellátórendszerben 

tartani, ez azonban úgy tűnik, gyakran nem sikerül.  

Azok, akik megpróbálják elfogadni a betegséget, és már a kórházban is 

együttműködőek, rendszeresen eljárnak a gondozóba is. Betegidentitásuk így 

tovább erősödhet, hiszen a gondozó szemléletmódja többé-kevésbé megegyezik a 

kórházi megközelítésmóddal. Gyakran azonban, állapotromlás esetén, a 

gondozóba járók is visszakerülnek a kórházba.  

A betegeknek azonban csak egy része az, aki a kórházi kezelést követően érkezik 

a gondozóba. A betegek másik része saját akaratából, vagy valamelyik 

hozzátartozó, a környezet kérésére, mindenféle pszichiátriai intézményi múlt 

nélkül, háziorvosi beutalóval jön.  

A gondozó két részből áll: egy szakrendelésből és egy gondozóból. A 

szakrendelésen történik a betegfelvétel, a kezelések meghatározása, bizonyos 

esetekben a diagnosztizálás és a betegek továbbküldése más intézményekbe vagy 

ambuláns ellátása. A gondozói részbe már csak azok kerülnek át a 

szakrendelésből, akik hosszabb kezelést igényelnek, akikkel rendszeres 

kapcsolatot alakít ki a gondozó. A pszichiátriai betegséggel diagnosztizáltak 

többnyire a gondozói ellátásban jelennek meg. 

„Úgy hogy ha bekerül egy új páciens, akkor mint szakrendelésre beutalja őt a 

körzeti orvosa, vagy ő jelentkezik ott, mert pszichiátriai rendelésre lehet önként 

jelentkezni, ha van valami problémája. Akkor őt kivizsgálja az ember jó esetben, 

vagy egyszerűen gyorsan kiderül, hogy mi a problémája. Ha kell, kórház, ha nem 

kell kórház, akkor elkezdik kezelni, és hogyha mondjuk ez egy bipoláris beteg, 

akinek nem fog elmúlni a betegsége, vagy skizofrén, akinek szintén nem fog 
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elmúlni a betegsége, akkor átkerül a gondozási kategóriába, amiben kevesebb 

pénzt kap a rendelő vagy a gondozó. 

Ismét egy idézet arról, hogy a gondozói rendszerben gördülékenyen, gyorsan 

zajlanak az események, mindenki tudja a dolgát. Úgy tűnik, itt nem okoz 

problémát a betegek osztályozása, beazonosítása, kórházba küldése. Vagy talán 

csak nincs idő a bizonytalankodásra, a hosszabb vizsgálatokra a rendszer 

sajátosságai miatt? Vajon ez a működés a betegek szempontjából is ennyire 

hatékony? Tényleg mindenki a neki leginkább megfelelő helyre kerül? 

Ha a gondozó pszichiáterei úgy értékelik, hogy kórházi ellátásra van szüksége 

valakinek, akkor kórházba utalják. A kórházba a pszichiáter személyes vizsgálatot 

követően küldheti a beteget, de ha ez nem történik meg, szakmai véleményt akkor 

is adhat a kórházi kezelés szükségességéről. Úgy tűnik, a gondozó és a kórház 

közötti átjárás egyszerű, bárki könnyedén a kórházban találhatja magát. A 

gondozóból kórházba, és a kórházból gondozóba történő körforgás a 

legjellegzetesebb működési módja a magyarországi pszichiátriai 

ellátórendszernek. Feltételezésem szerint a körforgás kialakulásának és 

fennmaradásának oka lehet, hogy bár a gondozók lakókörnyezetükben kezelik az 

egyént, személetmódjuk mintha egy sajátos lenyomata, meghosszabbítása lenne a 

pszichiátriai kórházi osztályok világának. Az itt dolgozó interjúalanyok többsége 

gondozói pályafutása előtt hosszú ideig kórházi pszichiátriai osztályokon 

dolgozott, ami saját bevallásuk szerint is meghatározó volt a betegekkel 

kapcsolatos szemléletmódjuk kialakulásában.  

„ De azért ebben is, a beszélgetés elején említett szemléletváltozás, hogy a 

kölcsönös elfogadás, a saját maga elfogadása és a betegségnek, a 

betegségtüneteknek az elfogadása, ami nem azt jelenti, hogy akkor hát jó, jó, 

akkor most hallucinál, rendben. Hanem amilyen módon és amilyen minőségben 

lehet ezeken segíteni, vagy megszüntetni, és az egészet úgy szoktuk mondani, hogy 

betegségbelátás, betegségelfogadás.” (gondozó vezető pszichiáter) 

A gondozókban dolgozók megközelítésének középpontjában is a betegség, a 

betegség elfogadása áll. 
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„Ha átkerül valaki a gondozásba, akkor az ember azt mondja, hogy nem fogom 

meggyógyítani, hanem tartósan kezelni fogom. Lehet, hogy meggyógyítani sosem 

fogom, de szüksége lesz az odafigyelésre és a kezelésre.” (gondozóban dolgozó 

pszichiáter) 

A gondozói részlegben nem a beteg meggyógyítása, hanem a kezelése a cél. De 

vajon mit jelenthet a tartós kezelés, az odafigyelés? Gyógyszerek felírását? Annak 

követését, figyelését, hogy rendesen szedik-e a betegek a gyógyszereiket? Vagy 

személyes odafigyelést, a beteg problémáival, gondjaival való foglalkozást?  

 „Hát a gondozónak az a célja végül is, hogy a területi pszichiátriai ellátás, tehát 

hogy egy adott területen, hát egy eléggé sokrétű pszichiátriai tevékenységet 

végezzen. Tehát a kis pszichiátriai kórképek és a nagy pszichiátriai kórképeket is 

kezelje. Tehát a nagy pszichiátriai kórképek vonatkozásában van ez a bizonyos 

gondozás. (…) Tehát aminek mindenképpen a nagy pszichiátriai kórképek 

esetében az alapja, ugye a vezérfonala az mindenképpen a biológiai.” (gondozó 

vezető pszichiáter) 

Úgy tűnik, a kórházakhoz hasonlóan a gondozókban sem jelennek meg az 

emberek, kórképek ők, amiket kezelni, gondozni kell. A gondozók célja 

pszichiátriai tevékenység végzése, amibe nem fér bele az emberekkel való 

foglalkozás.  

A gondozókban úgy tűnik, kitűntetett szerepe van az időnek, ez határozza meg a 

rendszer működését, és alakítja a kezeléseket is. Maga az állam, ami a 

pszichiátriai ellátórendszer és a gondozók financiális és törvényi hátterét adja, egy 

személytelen rendszer, ahol a betegek pusztán csak számokként szerepelnek. Az 

állam finanszírozási sajátosságainak és a részben ebből eredő tömeges 

megjelenéseknek köszönhetően a gondozók arra kényszerülnek, hogy minél 

kevesebb idő alatt minél több embert lássanak el. 

„Ami a legzavaróbb, és ami a korábbi kórházi tapasztalatok után a legsokkolóbb 

volt, ez az idő. Hogy nagyon sok beteget kell ahhoz ellátni egy rendelés alatt, hogy 

az egész finanszírozható legyen. Ez nagyon sokszor a minőséget is 

megkérdőjelezi.” (gondozóban dolgozó pszichiáter) 
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„A finanszírozás nem látja, mert ugye ők darabszámra nézik a betegeket, és ez 

egy probléma.” (gondozóban dolgozó pszichológus) 

Sok interjúalany szerint a finanszírozás ellehetetleníti a megfelelő munkavégzést, 

az időkorlát és a futószalagszerű működés - hogy folyamatosan jönnek egymást 

követően a különböző állapotú betegek - is nagyrészt ennek köszönhető, hiszen ki 

kell termelni az intézménynek a saját működési költségeit. A gondozók rendkívül 

túlterheltek, ezt jelzi, hogy a működést lehetővé tevő időkorlát bevezetése ellenére 

(4-5 beteget kell ellátni egy óra alatt) jellemzően két hetes előjegyzés van a 

gondozókban (Budapesten ez akár egy hónapos is lehet). A legjellemzőbb 

kezelési mód itt is a gyógyszeres terápia. A dolgozók szerint ez a leggyorsabb és a 

leghatékonyabb kezelés. Míg azonban a kórházakban az otthoni környezetből 

kiszakítva, egy speciális normarendszerrel és szabályokkal működő világban 

zajlik a terápia, a gondozóban a túlzsúfoltság miatt nincs mód és lehetőség a 

gyógyszerek felírásán kívül szinte semmilyen interakcióra. Itt nincsenek speciális 

szabályok, a beteg a gyógyszer felíratását követően távozik. Ráadásul a dolgozók 

elmondása szerint a gondozóban a betegek türelmetlenebbek, s azonnali javulást 

szeretnének.  

„Azért az elvárás az inkább az, hogy ott és akkor és most történjen valami.” 

(gondozóban dolgozó pszichiáter)  

Míg a gondozóban való első megjelenéskor, mikor eldől, hogy ki milyen 

kezelésben részesül, akár 45 perc is juthat egy emberre, később ez az idő 15-20 

percre csökken, amiben a kezeléssel járó adminisztráció is benne van - jellemzik a 

helyzetet a gondozóban dolgozók. Ez még jobban felerősítheti a kórházakban is 

jelen lévő személytelenséget, az üzemszerű, teljesítményalapú működést, ahol az 

emberrel magával már nincs idő foglalkozni, s ahol minden beteg többé-kevésbé 

ugyanolyan kezelést kap. A gondozókban egymás mellett, de nem együtt 

dolgoznak a szakemberek. A pszichiáterek és az asszisztensek, szakdolgozók 

mellett pszichológusok is vannak a rendszerben. Nincsen team munka, nincsenek 

esetmegbeszélések, nincsen betegátadás közöttük, hiszen minderre nincs idő, 

azonban az orvosi, gyógyszeres kezelés mellett egy más típusú kezelés- és 

szemléletmód is jelen van, korlátozott keretek között pszichoterápiát is 

alkalmaznak itt.  
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„Hát ugye én ott pszichoterápiás tevékenységet végzek, ez, tehát kétféle elvárás 

van velem szemben. Van ez a gondozás, pszichiátriai gondozás, és van a 

pszichoterápia, az alap pszichoterápia az, amit én csinálok. (…) A pszichiátriai 

tevékenység, a gondozói tevékenység az nehezebben definiálható. Mondjuk egy 

orvos berendel egy beteget és megkérdezi, hogy hogy van, szedi-e a gyógyszerét 

vagy nem szedi, ez a fajta tevékenység nálunk nem értelmezhető” (pszichoterápiát 

végző pszichológus) 

Míg a pszichiáterek elsősorban a betegséget kezelik a gondozóban is, ami 

egyértelmű módon, formában, keretek között történik, addig a pszichológusok a 

pszichoterápiával az egyént célozzák. Úgy tűnik, a betegség kezelése az egyén 

kizárásával problémamentesen működik a rendszerben, ám az ember megjelenése 

a kezelésben már mintha nem férne bele a rendszer keretei közé. A gyógyszeres 

terápiával szemben a pszichoterápia időigényes, kiszámíthatatlan hatékonyságú, 

kevés embert tud ellátni, a gondozói keretek között nagyon hosszúnak számító 

kezelési idővel. Úgy tűnik, szemben áll a gondozók alapvető, túléléshez szükséges 

működésmódjával, s léte folyamatos, állandó konfliktusforrás a rendszerben.  

„Amikor elkezdtem én itt dolgozni, akkor teljesen ez volt itt a szokás, akkor meg 

félórás volt egy, de én mondtam, hogy akkor ezt így nem lehet, nincs semmi 

értelme. Az nagyon szörnyű volt, hogy így pörgetni kellett a betegeket. És akkor 

tehát mondom, most úgy csinálom, hogy vannak betegek, akik hosszan tartóan, 

több évig is akár, és vannak ezek a 10-20 alkalmas terápiák.” (pszichoterápiát 

végző pszichológus) 

A gondozók többségében úgy tűnik, hogy a pszichoterápia egy megtűrt, a 

„kezelési” hierarchia alján álló tevékenység. Nem elég hatékony, nincsenek gyors, 

látványos eredményei, és az állami finanszírozás sem támogatja.  

„Én ezzel úgy állok, hogy ehhez kell alkalmazkodnom, rájöttem arra, hogy ők 

hogy próbálják szortírozni a betegeket, és ehhez én alkalmazkodom. Tehát nem 

lehet őket felülbírálni, hogy most figyeljen, ne így csinálja” (pszichoterápiát végző 

pszichológus) 

A gondozóban a pszichiáterek döntik el, hogy milyen kezelést kapjon a beteg, 

elsődlegesen az ő szemléletük érvényesül a betegek ellátásában, s így azok a 
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betegek kerülnek többnyire pszichoterápiára, akik a gyógyszeres kezelésre nem 

reagálnak. 

 „A magam részéről kell...ezt a munkát, ezt a munkamódot, … amit hatékonynak 

tartok, tehát én egy konfrontálódásban vagyok a főorvossal is ezzel kapcsolatban 

is.” (pszichoterápiát végző pszichológus) 

„A pszichoterápiás eszközök alkalmazásának szerintem az szab határt a 

gondozóban, hogy a finanszírozás, az időkeretek, a terület igényei azok nagyon 

nagy ütközésekben vannak. Tehát hogy a rendszer fenntarthatósága, a 

finanszírozás, az nagyon kevés pszichoterápiás működésre ad tulajdonképpen 

módot.” (gondozó vezető pszichiáter) 

Összességében úgy tűnik, a gondozói rendszerben a pszichoterápia megítélése 

ellentmondásos. Egyrészt az új kor kihívásaihoz való alkalmazkodási képességük 

bizonyítéka lehet, másrészt egy szükséges rossz, amivel annak ellenére együtt kell 

élni, hogy szembemegy a rendszerrel. Az egyik vizsgált gondozóban 

megpróbálják a rendszer működéséhez igazítani a pszichoterápiát, bevezetve egy 

időkorlátos és csoportos módját, ami rövid idő alatt egyszerre több embert is elér. 

De vajon ez tényleg hatékonyan képes segíteni az embereken, vagy csak a 

gondozói rendszer túlélési stratégiáját szolgálja?  

 

V.5.2. Az esettanulmány 

Jelen esettanulmány két gondozóban készült. Az egyik gondozó egy Budapesthez 

közeli kisvárosban található, ami három településnek nyújt pszichiátriai ellátást.68 

A másik gondozó Budapest egyik legnépesebb kerületében található. Mindkét 

gondozó vezetője sok éves kórházi, osztályos munka után került a gondozóba, s 

több évtized óta vezetik a vizsgált intézeteket. Személyük mintha valamiféle 

változatlanságot, állandóságot biztosítana az intézmények működésében. 

Mindketten úgy nyilatkoztak, hogy az általuk vezetett intézmény jól működik, s a 

pszichiátriai ellátórendszerben sincs szükség nagyobb átalakításokra, bár azt 

                                                           
68 A gondozó vezetője nem szívesen vállalta az interjút (egy itt dolgozó pszichiáter segítségével 

jutottam el hozzá), és elzárkózott attól, hogy további interjúkat készíthessek szakdolgozókkal, 
asszisztensekkel. 
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mindegyikük hozzátette, hogy az általuk vezetett gondozókban is kevés idő jut a 

betegekre. 

„Most nem is így mondanám, hogy mi vagyunk túlterhelve, hanem kevesebb idő 

jut egy kliensre. De azért ezen igyekszünk úgy segíteni, hogy amikor tudjuk, hogy 

azokon a napokon kevés páciens várható, akkor rendelünk be olyan pácienseket, 

akikkel többet kell foglalkozni. Az új páciensek számára általában időpontot 

szoktunk adni, mert ugye akit már ismerek tizenöt éve, az más időráfordítás, mint 

egy új páciensnek a felvétele, aki ugye, akit akkor látok először, tehát 

értelemszerűen az legalább egy 20-30 perc, vagy háromnegyed óra szükséges. 

Tehát azért ilyeneket igyekszünk úgy alakítani, hogy azért arra jusson megfelelő 

idő. De sok, szóval sok. (…) Inkább úgy mondom, jobb lenne, ha több jutna. Tehát 

több páciensnek több orvosa lenne, vagy több egészségügyi.” (gondozó vezető 

pszichiáter)   

Az idézet alapján úgy tűnik, hogy nem a kliensek igényei határozzák meg a 

gondozó működését, épp ellenkezőleg, a pácienseknek kell alkalmazkodniuk a 

gondozók időbeosztásához.  

Az egyik gondozóban a vezető a további hatékony (mind financiális, mind 

szakmai) működés alapját a multifunkcionális intézménnyé válásban látja. A 

Magyarországon nemrég megjelent új ellátási formákkal bővítené a gondozó 

kínálatát, így alkalmazkodva az újfajta kihívásokhoz, igényekhez. A másik 

gondozó a hagyományos szerepkörben maradva, változatlan formában üzemelne a 

továbbiakban is. A vezető szerint a fennálló rendszer bővítése a legfontosabb cél a 

jövőben, ha még több orvos, sőt, még több páciens lenne a gondozókban, akkor 

hatékonyabbá válhatna a rendszer. De vajon ez nem eredményezné-e az 

üzemszerű működés további erősödését? 

 

V.5.3. A hagyományos gondozó – Lila gondozó 

Körülbelül 130 ezer lakosa van annak a kerületnek, ahol a gondozó működik öt 

szakdolgozóval és négy pszichiáterrel. A gondozó vezetője szerint az egyik 

legnagyobb probléma, hogy a kórházakkal való kapcsolat az utóbbi időben a 

gondozóban nem megfelelő. A kórházak nem küldik meg a gondozóknak a 
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betegek zárójelentését, így a betegek nem jelennek meg automatikusan a kórházi 

kezelést követően náluk. Ezzel párhuzamosan a gondozó is nehezebben tudja 

kórházba juttatni a betegeket. Ez szerinte a pszichiátriai ellátórendszer működését, 

a kórházak és a gondozók közötti körforgást megakaszthatja, hosszabb-rövidebb 

időre kikerülhetnek az egyének a felügyelet, a pszichiátriai ellátórendszer 

gondoskodása alól. 

„A kórházzal megvan, csak nem úgy van, mint ahogy régebben volt, hogy mit 

tudom én, X időnként a területileg illetékes kórház elküldte mindazokat a 

zárójelentéseket, amelyek a kerületi páciensekről szóltak. (…)személyiségi jogok 

miatt, hogy mit csinálhatok, mit nem csinálhatok, és hát, az igazság az, hogy nem 

szeretne az ember sem mondjuk a Blikknek a címlapjára kerülni, vagy azért, mert 

bevitette, vagy azért, mert nem vitette be. Vagy azért, mert kiengedte.” (gondozó 

vezető pszichiáter) 

Úgy tűnik, interjúalanyom elégedetlen a rendszerrel, s fél attól, hogy bajba 

kerülhet. De vajon mi történik mindeközben a páciensekkel?  

A gondozóban a gyógyszeres kezelés dominál, de van pszichoterápia, sőt 

életmódprogram is. 

„Gyógyszeres kezelés és pszichoterápiás. Így van, sőt, működik nálunk például 

egy életmód program, ami étrendi, életmódrendi tanácsokat, egy gyógytornász 

kolléganő csinálja, erre a gyógyszergyárak egyike kért fel minket, amelynek a 

készítménye kicsit nagyobb mértékben okoz hízást.” (gondozó vezető pszichiáter)   

Bár az életmódprogram akár annak a jele is lehet, hogy a gondozóban 

megpróbálnak kitörni az üzemszerű, időkényszerben folyó betegellátás 

szorításából, és a betegek igényeit jobban figyelembe véve plusz szolgáltatásokat 

nyújtanak számukra, mintha azonban elsősorban egy gyógyszergyártó cég és a 

gondozó érdekeit szolgálná mindez, s nem a betegekét, akik nem szerepelnek az 

idézetben.    

A gondozóban megjelentek egy részét a dolgozók megítélése szerint a gondozó 

keretei között nem tudják ellátni. Ők azok, akik hetente több alkalommal 

szeretnének terápiára járni, vagy olyan speciális problémáik vannak (evészavar, 

szexuális zavar, párterápia, családterápia, drog stb.) amiket itt nem tudnak 
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megfelelően kezelni, amiknek ellátására idő és emberi odafigyelés kell. Sajátos 

szelekció figyelhető meg így a betegkörükben, elsősorban azokat küldik el, akik 

megítélésük szerint hosszabb pszichoterápiás kezelést igényelnek, és azokat 

tartják a gondozóban, akik rövid, gyógyszeres kezeléssel jobb állapotba 

hozhatóak. Ennek eredményeként a betegek többsége gyógyszerfelírásra jön a 

gondozóba, a gondozó elsősorban egyfajta gyógyszerkiadóként működik. 

„Tavaly azt hiszem, mind az összes betegmegjelenés, az 22 ezer fölött volt. Na jó, 

ez most mondom, négy orvosra, pszichológusra, akkor is sok, de persze ebben 

benne van az, hogy két percig „jól vagyok, főorvos úr, gyógyszert szedek, stb.”, és 

az ember ezt úgy látja is.„ (gondozó vezető pszichiáter) 

A gondozó fejlesztését a vezető pszichiáter a fennálló rendszer bővítésében látja. 

Így még több beteget tudnának ellátni, elsősorban gyógyszerrel.  

 

V.5.4. A multifunkcionális gondozó – Sárga gondozó 

A gondozó egy Budapest közeli kisvárosban működik, és három településen látja 

el a pszichiátriai gondozói szerepkört. A statisztikák szerint a szakrendelésen 

nagyjából a gondozóban megjelenők negyedét tudják meggyógyítani, a 

megjelenők többségét gondozásba veszik, s hosszabb kezelést nyújtanak nekik. 

Jelenleg négy pszichiáter, egy főállású és három mellékállású dolgozik itt, és van 

két részmunkaidős pszichológusuk is. A pszichiátriai szakrendelésen és a 

gondozáson kívül több mint tíz éve működtetnek nappali szanatóriumot, és 2009-

ben beindították a közösségi ellátást is. Ezeknek az új ellátásoknak a szakmai, 

személyi, infrastrukturális és financiális hátterét a gondozó, illetve a helyi 

önkormányzat adja. Bár a pszichoterápiához hasonlóan a nappali szanatórium és a 

közösségi ellátás működésmódja is eltér a gondozóétól, ezek az ellátási formák, a 

gondozó szemléletmódjának átvételével, a rendszer struktúrájába illeszkedve a 

gondozó vezetőjének elmondása szerint tehermentesíteni tudják a gondozót.  

„A diagnosztikus vagy megfigyelési szempontokból is fontos ugye, hiszen az 

odajáró páciensekről sokkal több információval rendelkezünk, sokkal jobban 

ugye kirajzolódik az életük, sokkal jobban kirajzolódik a működésmódjuk, a 

problémáik, a társaikkal való ütközéseknek a problematikája, vagy jobban 
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megjelennek, korábban észrevehető egy állapotrosszabbodás ugye.„ (gondozó 

vezető pszichiáter) 

A nappali szanatóriumban lehetőség van arra, hogy hosszabb időn keresztül 

megfigyeljék a betegeket, állapotrosszabbodás esetén pedig problémamentesen be 

tudják őket vinni a kórházba. Míg a gondozóban az idő a legfontosabb 

meghatározó elve a működésnek, a szanatóriumban az idő nem számít, mindennap 

bejárhatnak ide az emberek, akár több éven keresztül is. A gondozó munkatársai 

szerint azok kerülnek ide, akik már régóta rendszeres látogatói a gondozónak, és a 

betegségük ellátása mellett személyes törődést, foglalkozást igényelnek. Ők 

elsősorban a súlyosabb, hosszan tartó betegséggel élők, jellemzően demens idősek 

és skizofrének.  

„Hát például azoknak a krónikus skizofréneknek, akik otthon egyedül vannak. 

(…) Szóval hogy minden nap jelen vannak, közösségben vannak, emberi 

kapcsolatok veszik körül, és elkerülhető esetleg esetükben a kórházi befekvés. És 

mi meg tudjuk vállalni ambuláns körülmények között, amíg az antidepresszáns 

elkezd hatni. És ugye egy védett közösségi, hát erre tudunk köréjük szerkeszteni. 

De hát elsősorban krónikus pszichotikusok járnak a nappali ellátásba, illetve 

olyan emberek, akik magányosnak érzik magukat otthon enélkül, és akiknek ez 

egy társasági kapcsolatrendszert nyújt.” (pszichiátriai gondozó vezetője)  

Úgy tűnik, mintha a dolgozók szerint elsősorban azoknak lenne szüksége erre az 

ellátásra, akik nem képesek a társadalomban való együttélésre, akiket figyelni, 

ellenőrizni kell. A nappali szanatóriumban nem a betegek társadalomba történő 

visszasegítése történik, hanem egy védett környezet kialakítása, ahol egymás 

között, biztonságban lehetnek a betegek, s a közösség is megszabadul tőlük. A 

szanatórium az önkormányzat finanszírozásával működik, de a betegeknek is 

fizetniük kell érte. Jelenleg 30 embert látnak el itt, és a gondozás mellett többféle 

terápiát is nyújtanak az ide járóknak.  

„És aztán az alapítvánnyal kiderült, hogy leginkább ezzel tudunk akkor pályázni, 

és egy pályázati keretben lehet megvalósítani a közösségi ellátást. És itt is a 

privatizációs előnynek volt, tehát olyan szempontból volt jelentősége, hogy voltak 

olyan pénzeszközök, amiket akkor lehetett arra használni, hogy beiskolázzunk 
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akár előre embereket innen a gondozóból, akik már potenciális munkatársakként 

szerepeltek a pályázati anyagban.” (gondozó vezető pszichiáter) 

A közösségi ellátást mintha elsősorban anyagi okok, a gondozó fenntarthatósága 

miatt kezdték volna el működtetni. Erre az ellátásra lehetett pályázni, erre volt 

finanszírozás. A dolgozók szerint a közösségi ellátásnak hasonló feladatai és 

céljai vannak, mint a gondozónak. Itt a közösségi ellátási forma a gondozó keretei 

között, a gondozó szemléletmódját átvéve működik. Jelenleg egy pszichológus és 

két pszichiátriai szakasszisztens dolgozik itt, akik 40 embert látnak el. 

„Most itt van ez az új .... pszichiátriai ellátás. Ebben sok minden átfedés is lesz, 

van.” (gondozóban dolgozó pszichiáter) 

„A közösségi gondozásnak úgy tűnik, hogy nagyobb lehetősége van egyes 

páciensnek jobban utána menni. Nagyobb időkerete van, úgy tűnik, hogy talán 

nagyobb pénzkerete is van, a szociális szférától, mind az egészségügytől nyert 

pénzek. Tehát aki bekerül ebbe a közösségi gondozásba, akkor ott kap egy 

gondozónőt, aki tényleg vagy asszisztens, vagy pszichológus nálunk. És akkor 

kijár, kapcsolatot tart, odafigyel, jobban utánamegy, mint bent a gondozóban.” 

(gondozóban dolgozó pszichiáter) 

Úgy tűnik, a közösségi ellátásban van idő, pénz és lehetőség, hogy a kórházból 

kiengedett problémás betegeket - akik a kórház szoros felügyelete után a kinti 

világba kerülve eddig többnyire kiestek a túlterhelt gondozói hálózatból - a 

rendszerben tartsák, s megvalósuljon a betegek otthoni környezetben történő 

ellátása, ellenőrzése.   

„Most a gondozóban is feladatunk, a skizofrén betegek, tehát a nagy pszichiátriai 

betegeknek a hozzátartozóikkal való viszonyának a felmérése. Illetve az abban 

való segítés, hogy ugye a beteg elfogadtatása, meg ugye a betegségének az 

elfogadtatása is jobb legyen. Tehát edukatív módszerekkel, de hát erre nyilván 

ebből az időprés miatt erre megint csak ugye a gondozóban nincs mód olyan 

részletességgel, és olyan rendszerességgel, mint amit a közösségi szolgálat viszont 

adott esetben ha bevonjuk, akkor megtesz. Tehát mindaz, ami a gondozóban nem 

tud teljesen megvalósulni, noha igényeink szerint szívesen megcsinálnánk, de 

egyszerűen nem lehetséges.” (gondozó vezető pszichiáter) 
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Mintha a közösségi ellátás a kórházak, a gondozók kitterjesztéseiként a felügyelet 

egy új típusát jelenítenék meg. A közösségi ellátásban hatékonyan tudják erősíteni 

az egyén beteg identitását, beteg szerepben tartását, és elősegíteni azt, hogy 

amikor szükséges, a beteg kórházba kerüljön. A közösségi ellátás a kórházi 

osztályok kihelyezett előőrseként működhet így, ellátja a kórházból kibocsátott 

betegek felügyeletét, ugyanakkor működéséből többé-kevésbé hiányzik az egyén 

társadalomban tartása, a segítés abban, hogy képes legyen a pszichiátriai 

problémával küzdő a társadalomban, közösségben való élésre.  

 „Mondjuk egy fiatal skizofrén srác, aki ezredszer hagyja el a gyógyszerét, mert 

rettenetes az anyja. (…) Na, például ennek a srácnak nagyon-nagyon jó és 

hasznos volt, hogy kapott a közösségi pszichiátriából egy gondozónőt, aki kiment 

hozzá, többet tudott az ő közegében részt venni, tehát egy bizalmasabb kapcsolat 

is kialakult, és jobban nyomon lehetett követni, vagy tudni, hogy mi az a pillanat, 

amikor be kell avatkozni. Például a tavalyival kapcsolatban, tavaly úgy került be 

az osztályra, hogy nem volt hajlandó bejönni a gondozóba, az ember írt neki, 

telefonált neki, nem jött. És akkor itt nagyjából véget érnek a lehetőségei, mert 

akkor még azt mondhatnám, hogy beszélek a családdal. (…) Most a 

gondozónőjével, ez volt az egyik utolsó történet, ő amikor mittudomén havonta 

volt kint nála, látta, hogy pocsékul van, látta, hogy meg tudja vele beszélni, be 

tudta őt hozni. (…) Tehát az, amikor mondjuk pszichiátriai beteghez kimegy a 

mentő, ott nehéz kényszerintézkedés nélkül megúszni. Oda nagyon szerencsésnek 

kell lennie a mentősnek is, mindenkinek, hogy az a beteg, akinek nincs már 

belátása és abszolút nem ért vele egyet, hogy neki korházba kelljen mennie, ne 

kelljen valamilyen akár gyógyszeres, akár fizikai adott esetben. Tehát itt a 

legfontosabb előnye az volt, hogy a közösség és a gondozó jól együtt működött, 

megúsztuk a zenés-táncos beszállítást, együttműködő, és elég erősen belátásra 

bíró állapotban sikerült még megállítani az egészet.” (gondozóban dolgozó 

pszichiáter) 

A pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak kezelésében a dolgozók megítélése 

szerint ezek az új ellátási formák igen hatékonyak lehetnek. Ez azonban nem egy 

újfajta szemléletmód, kezelésmód megjelenését jelenti számukra, hanem a 

kórházi, gondozói kezelésmódok kibővítését. Szerintük nincs szükség a 

pszichiátriai ellátórendszer reformjára, a legcélravezetőbb az új típusú ellátási 
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formák (közösségi, nappali ellátások) segítségével javítani a már meglévő 

rendszeren. 

„Hát a skizofréniai ellátás ugye a nagy pszichiátriai kórképek közé tartozik, és a 

közösségi ellátás az elsősorban a jó minőségű skizofrén beteg, tehát már nem is 

tudom, már lehet-e mondani, hogy beteg, mert mostanában már erről is annyi vita 

kezd már arról is lenni, hogy már beteget mondjuk, vagy klienst. Mert van, aki 

különböző okból a kliensre sértődik meg, van, aki a beteg megnevezésre sértődik 

meg. Mindegy.” (gondozó vezető pszichiáter) 

Az idézetből úgy tűnik, hogy bár interjúalanyom megtanulta már, hogy az új 

ellátási formákban klienst kell mondani, de szemléletmódja mit sem változott. A 

jó minőségű skizofrén beteg kifejezés egy eltárgyiasított, személytelen viszonyt 

jelez a kliensekkel, betegekkel, az emberrel szemben. Úgy tűnik, sok esetben a 

nemzetközi trendnek megfelelően megpróbálnak alkalmazkodni a szakmai 

körökben kialakult újfajta szóhasználathoz, a beteg helyett klienst használnak, 

anélkül, hogy az elnevezés mögött rejlő szemléletmódot átvennék.  

Összességében úgy tűnik, hogy a gondozó igyekszik a nemzetközi ajánlásokhoz, 

állásfoglalásokhoz látszólag alkalmazkodva minél kevesebb változtatással tovább 

működni. Ennek érdekében az új, korszerű ellátási formákat megpróbálja 

beleilleszteni saját struktúrájába, szemléletmódjába, egy látszólag komplex, 

korszerű ellátást kínálva a betegek számára.  

„Ha csak a gondozó lenne, tök egyedül, akkor nagyon azt mondanám, hogy 

rosszul állunk, mert akkor, hát akkor nagyon kevés kínálatom lenne a betegek 

számára. Ugye így, hogy van egy, ahol ráadásul a kijárás-bejárás, persze attól 

jobban is, ugye tágul a létszám, bővül, változik, elmennek, jönnek, tehát 

bekapcsolhatók a közösségi gondozásba.” (gondozó vezető pszichiáter)69 

 

                                                           
69 A pszichiátriai gondozókban is elsődlegesen a beteg illetve a páciens kifejezést használják a 

dolgozók az interjúkban. Meglepő módon az itt dolgozó interjúalanyok általában gyakrabban 
használnak professzionálisabb, orvos szakmai meghatározásokat (pl. mániás depressziós, 
skizofrén, nagy pszichiátriai kórképek stb.), mint a kórházi osztályokon dolgozók, talán mert 
bizonyítani akarják pszichiátriai jártasságukat, szakértelmüket. Bár az egyik gondozóban végeznek 
nappali és közösségi ellátásokat is, ennek ellenére az orvosi, személytelen, eltárgyiasító 
kifejezések domináltak az interjúkban. 
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V.6. Nappali és közösségi ellátási formák 

A nappali és közösségi ellátást nyújtó intézmények új elemei a pszichiátriai 

ellátórendszernek Magyarországon. Míg a nappali ellátás az 1990-es évek közepe, 

a közösségi ellátás 2005 óta kötelező ellátási forma minden 10 000-nél nagyobb 

lélekszámú településen. Bár két külön szolgáltatásról, ellátásról van szó, mivel 

többnyire egy intézmény, szervezet keretein belül működnek, és tevékenységük a 

dolgozók elmondása szerint ugyanarra a célcsoportra irányul, ezért egy 

esettanulmányban mutatom be működésüket, a szövegben folyamatosan jelezve a 

két ellátási forma között található hasonlóságokat és különbségeket.  

Úgy tűnik, hogy Magyarországon a nappali és közösségi ellátásoknak két, sok 

elemében eltérő formája alakult ki mostanra, ami talán abból ered, hogy még 

mindig nem találták meg a helyüket és feladatukat ezek az ellátási formák a 

pszichiátriai ellátórendszerben, s mintha valahol az egészségügyi és a szociális 

szféra között egyensúlyoznának továbbra is. Míg úgy tűnik, az egészségügyi oldal 

a pszichiátriai kórházi osztályok egyfajta meghosszabbításaként tekint a nappali 

és közösségi ellátásokra, addig a szociális szférában nincs egységes, határozott 

kép céljukról, feladataikról. Talán ennek eredménye is, hogy mind törvényi 

szinten, mind a gyakorlati működésben jelenleg az egészségügyi megközelítés 

dominál az ellátásokban. A közösségi ellátásokat a törvényi szabályozások szerint 

kizárólag pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak vehetik igénybe, bár maguk a 

szolgáltatások szociális jellegűek. Míg a nappali ellátásba kerüléshez elég egy 

igazolás a kezelőorvostól, addig a közösségi ellátásban szigorúbb szabályok 

érvényesülnek, ezt az ellátási formát csak meghatározott diagnózissal rendelkező 

betegek vehetik igénybe. Így azonban mintha éppen a közösségi ellátási formák 

egyik alapvető funkciója - az egyének közösségben tartása, közösségben történő 

segítése, társadalomból történő kizárásuk, tartós beteggé válásuk 

megakadályozása – veszne el. Úgy tűnik, egyfajta - foucault-i értelemben vett - 

hatalmi harc zajlik az egészségügyi és a szociális szféra között az őrület, az 

őrültnek nyilvánítottak és a velük való bánásmód meghatározásáért. A 

pszichiáterek mintha úgy éreznék, hogy veszélyben van évszázados egyeduralmuk 

a pszichiátria betegségek területén, a szociális szféra megjelenésével egy új, 

másfajta diskurzus, szóhasználat is megjelent a pszichiátriai betegekkel 

kapcsolatban (pl. beteg helyett kliens, kezelés helyett szolgáltatás), ami 
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hosszútávon átalakíthatja a pszichiátriai ellátórendszer működését. A szociális 

szakma egyelőre azonban mintha pusztán csak a pszichiátriai mezőben való 

megjelenésért harcolna. Egyenlőtlen felek küzdelme ez, aminek eredményeként a 

szociális szféra érintett része mintha betagozódna az egészségügy fennhatósága 

alatt hierarchikusan működő pszichiátriai ellátórendszerbe. Úgy tűnik, a szociális 

szféra egyre kevésbé képes saját diskurzusát, olvasatát kialakítani, s elfogadva az 

egészségügy irányítását, átveszi annak régóta meglévő olvasatát.  

A nappali és közösségi ellátást végző szervezetek két típusa különböztethető meg, 

az egyik, ami az egészségügyi rendszer részeként működik, a másik, ami 

megpróbálja magát valamilyen módon elhatárolni a pszichiátriai ellátórendszertől.  

A pszichiátriai ellátórendszerben már régóta működő intézmények által 

üzemeltetett ellátások többnyire mintha automatikusan átvennék a fenntartó 

intézmény (pl. pszichiátriai gondozó, pszichiátriai betegek otthona) orvosi 

szemléletmódját. A közösségi és nappali ellátási formák itt elsősorban a 

pszichiátriai ellátórendszer túlzsúfolt intézményeinek tehermentesítésére 

szolgálnak. Segítségükkel hatékonyabbá válhat a kórházból elbocsátott betegek 

felügyelete, s kötődésük a pszichiátriai ellátórendszerhez. A másik típusba a 

pszichiátriai ellátórendszeren kívülről jövő, többnyire civil szervezetek, 

alapítványok által létrehozott és működtetett ellátási formák tartoznak, ahol 

egyfajta szociális szemléletmód is jelen van a szolgáltatás kialakításában, 

fenntartásában. Ezekben a szervezetekben az orvosi olvasattól eltérően gyakran 

célként nevesítik az emberek közösségbe, társadalomba való visszasegítését, a 

mindennapokban való élés megkönnyítését. Az itt dolgozók megítélése szerint ezt 

a célt azonban szinte teljesen ellehetetleníti, hogy a hozzájuk kerülők többsége 

már régóta a pszichiátriai ellátórendszerben van, s hospitalizálódva az 

intézményekhez, képtelen az önálló életvitelre.  

 

V.6.1. Az egyén helye a nappali és közösségi ellátást nyújtó szolgáltatásokban 

A dolgozók elmondása szerint gyakorlatilag azok kerülnek közösségi és nappali 

ellátásba, akiknek már van (gyakran jelentős) intézményes múltjuk.  
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„Azért a többségük már legalább olyan jó 10 éves pszichiátriai karrier így vagy 

úgy, de tehát ritka az olyan, ritkább mostanság, aki így első pszichózis 

pszichotikus élmény után jönne, tehát a fiatal, első subos emberek, tehát inkább 

akik már régebben benne vannak, már megfordultak pszichiátriai osztályokon, 

pszichiátriai gondozókban, akár több helyen is, tehát akik már ilyen, ők a 

meghatározók.” (nappali klubházban dolgozó) 

Míg a civil szervezetek által működtetett nappali ellátásban a dolgozók megítélése 

szerint elvileg még felbukkanhatnak kevésbé hospitalizálódott emberek (bár az 

interjúk alapján úgy tűnik, hogy egyre kevesebb ilyen van), akiknél valós cél lehet 

a társadalomba történő visszasegítés, a közösségi ellátásban erre sokkal kevesebb 

esély van. Ahogy azt már fentebb írtam, ebbe az ellátási formába meghatározott 

diagnózissal kerülhetnek emberek, amik elsősorban hosszan tartó vagy 

gyógyíthatatlan pszichiátriai betegségeket jelentenek. Mintha a közösségi ellátás 

törvényileg meghatározott célja az egyén mindennapi szükségleteinek kielégítése 

mellett a felügyelet és ellenőrzés kiterjesztése (a gyógyszeres terápiát betartja-e, 

nincs-e szüksége kórházi kezelésre), a társadalom védelme lenne.  

A dolgozók elbeszélése alapján a törvényi szabályozás eredményeként van egy 

olyan réteg is, aki kizáródik a nappali és a közösségi ellátást nyújtó 

szolgáltatásokból.  

„Nem bírja el azokat a személyeket, akik nyilvánvalóan pszichés diagnózissal 

jönnek, és nincsen orvos-kapcsolatuk. Mert hogy akkor vagy elkezdünk, ugye mi 

beleerőszakoskodjuk, de nem tudjuk tiszteletben tartani azt az autonómiájukat, 

hogy ő választhatja azt, hogy diagnózisa ellenére gyógyszerek és gyógyító 

kapcsolat, vagy orvos-kapcsolat nélkül él.” (nappali klubházban dolgozó) 

Ők azok, akik elutasítják a pszichiátriai ellátórendszert, a pszichiátereket, a 

betegidentitást, akik ellenségként tekintenek mindarra, aminek az orvosokhoz, 

egészségügyhöz köze van. Márpedig akik nem fogadják el a pszichiátriai 

ellátórendszer által meghatározott betegszerepet, azok a jelenlegi szabályozás 

értelmében itt sem kaphatnak segítséget.  
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V.6.2. Az esettanulmány 

Jelen esettanulmányban két, civil szervezet által fenntartott, budapesti 

kerületekben található nappali intézményt mutatok be, ahol közösségi ellátást is 

végeznek, a szociális illetve az egészségügyi szemléletmód megjelenését 

vizsgálva működésükben. Vajon milyen viszonyban vannak ezek a szervezetek a 

pszichiátriai ellátórendszer többi szereplőjével? 

A nappali és közösségi ellátásoknak már pusztán a törvényi előírás következtében 

törekedniük kell arra, hogy kapcsolatot alakítsanak ki a pszichiátriai 

ellátórendszer más intézményeivel, hiszen az általuk kínált szolgáltatásokat a 

gondozókból, kórházakból kikerülők vehetik igénybe. Mindkét vizsgált szervezet 

próbált tájékoztató csoportot létrehozni a területi kórházakban, azonban a 

kórházak elutasító magatartása miatt ez egyik esetben sem valósult meg. Mintha a 

kórházak, pszichiáterek félnének attól, hogy a szociális szemléletmód, szakma 

megjelenik a pszichiátriai ellátásban.  

„Hát, ugye azért az orvosi szakma egy eléggé hierarchizált, tehát, és nem tudom 

egyébként, hogy a mi szociális szolgáltatásainkat egyrészt mennyire ismerik, 

mennyire tartanak itt kompetencia problémáktól, kompetencia határok 

átlépésétől, illetve hát attól, hogy mi történik például ezeken a tájékoztató 

csoportokon, tehát ugye ott a saját intézménybe most így beengednek idegeneket, 

vagy más szakmabelieket, és el tudom képzelni, de mondom, ez csak az én 

feltételezésem, hogy ilyen félelmek és szempontok miatt hárították ezt a dolgot el” 

(nappali klubház dolgozója) 

Ugyanakkor mindkét intézménynek sikerült kapcsolatot kiépítenie a kerületi 

gondozóval, rendszeresen ajánlják őket az ottani pszichiáterek a betegeknek, sőt a 

kerületi gondozók pszichiáterei fogadóórákat tartanak azoknak, akik a nappali 

ellátásban igénylik ezt. A szervezetek által nyújtott szolgáltatások nem 

kötelezőek, szabadon igénybe vehetőek az orvosi papírral rendelkezők számára, és 

az egyén lakókörnyezetében találhatóak.  

Az általam vizsgált nappali ellátást nyújtó klubházakban déltől hat óráig 

tartózkodhatnak az emberek, ahol különböző csoportfoglalkozásokat, 

programokat, közösségi tevékenységeket kínálnak számukra. A betérők szabadon 
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dönthetnek arról, hogy mennyi időt töltenek a klubházakban, illetve hogy részt 

vesznek-e a csoportokon vagy sem. A nappali ellátásban a dolgozók elbeszélése 

szerint nincs terápia, kezelés, amivel mintha az egészségügyi ellátástól való 

különbözőségüket próbálnák kifejezni.  

A közösségi ellátásban egy személyes segítője van a kliensnek, aki támogatja őt a 

mindennapokban (pl. napi ügyintézés, problémák stb.). Ezen túl a kliens 

szándékai és akarata alapján, az ő aktív részvételével egy tervet készítenek, 

aminek megvalósításában segíti őt a közösségi ellátásban dolgozó munkatárs. 

Meghatározott időközönként közösen megnézik és átbeszélik, hogy mi valósult 

meg a tervből, illetve ha szükséges, akkor módosítják azt. Míg tehát a nappali 

ellátást nyújtó intézmény legfontosabb eleme, hogy egy közösségben van az 

ember, addig a közösségi ellátásban egyéni segítségnyújtást kap. Úgy tűnik, 

mindkét ellátás elősegítheti a betegidentitás, az önmagát ellátni nem tudó beteg 

szerep erősítését, ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy az önálló életvitel, a 

társadalomban való működés kialakításában segítsék az egyént.  

Míg az egyik klubházban megpróbálják markánsan elhatárolni magukat a 

pszichiátriai olvasattól, a másik intézményben erősebben jelen van az orvosi, 

egészségügyi olvasat.  

 

V.6.3. Emberközpontú nappali és közösségi ellátás – Kék klubház 

Budapest egyik népes kerületében működik 2000 óta a nappali klubház és 2005 

óta a közösségi ellátás. A szervezetnek két alapvető célja van. Egyrészt azoknak a 

segítése, akik úgymond újra „normális” életet szeretnének élni a társadalomban, 

másrészt a szolgáltatásaikat igénybe vevők közösségben tartása. Mindkét cél az 

egyén igényeiből indul ki, az egyén dönti el, hogy mit akar, s a szervezet 

munkatársai ebben próbálják segíteni őt. Ez a szemléletmód jelentősen eltér a 

pszichiátriai ellátórendszer intézményes betegképétől, ahol az ember többnyire 

passzív szerepben, mint a betegség hordozója jelenik meg a kezelésben.  

„Két alapvető célt tudok így meghatározni, ami gyakorlatilag mindig is a 

célrendszer eleme volt. Tehát, az egyik az, hogy mint egy ugródeszkát 

használhassák azok az emberek, akik mondjuk egy-egy pszichotikus epizód, vagy 



   142 

 

akár egy, hogy valamilyen módon a perifériára kerültek, tehát hogy valamilyen 

módon újraépíthessék a kapcsolatrendszerüket, újrafogalmazhassák, 

újradefiniálhassák önmagukat, az életüket, új célokat fogalmazzanak meg 

maguknak, akár munkavállalással, képzéssel, szakképzéssel, átképzéssel. Tehát, 

hogy akik dobbantani akarnak, mondjuk egy olyan helyzetből, ahol őket betegnek 

tartják, ahol passzivitásra vannak ítélve, passzivitásban voltak, elszigeteltek 

voltak, izoláltak voltak, és valahogy úgy megállt az életük. Tehát, ez a dobbantó, 

vagy ugródeszka vissza a társadalomba, vissza az életbe.” (nappali klubház 

dolgozója) 

Ebben az idézetben nincsenek skizofrének, betegek, sőt kliensek sem, csak 

emberek vannak, akiknek támogatásra, segítségre van szükségük. A dolgozók 

szerint sok olyan ember van, akinek először csak az a célja, hogy képes legyen a 

mindennapokban való élésre, majd aztán továbblép, és nagyobb célokat tűz ki 

maga elé. Akik „ugródeszkának” használják a házat, azok a különböző 

csoportokra, készségfejlesztőkre járnak, s többnyire 1-2 év után elhagyják a házat. 

Akik megtartó közegként tekintenek a házra, azok többnyire a társas kapcsolatok 

miatt jönnek ide. Jellemzően ők hosszabb ideig maradnak.  

 „A másik pedig egy ilyen megtartó közegnek a megteremtése a cél, tehát, hogy 

meg tudjanak maradni abban az állapotban, lakókörnyezetben, a lakásukban, ne 

kelljen szakosított ellátásba, otthonokba kerülniük.” (nappali klubház dolgozója) 

 „Azért mondjuk nehéz volt, azt mondták, hogy legyek itt az emberekkel, ez volt az 

instrukció” (nappali klubház dolgozója) 

Úgy tűnik, itt elsősorban nem betegként tekintenek a betérőkre, emberek, 

klubtagok ők, olyanok, mint bárki más, akiknek társas igényeik, érzéseik vannak, 

akik arra vágynak, hogy emberek közt legyenek, úgy, mint bárki más.  

„Tehát hogy nem kifejezetten egy intézményes keretben szeretnénk ezt a 

szolgáltatást adni, hanem sokkal inkább egy ilyen emberibb. Tehát hogy 

tegeződünk a klubtagokkal, tehát a szociális ellátórendszerben ezt nem nagyon 

engedik meg maguknak.” (nappali klubház dolgozója) 

A szervezet szeretne minél inkább elszakadni az intézményes keretektől, a 

pszichiátriai ellátórendszertől, az alá-fölé rendelt viszony helyett egy partneribb, 
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egyenrangú kapcsolatot kialakítani az ide betérőkkel. Ennek jele lehet az is, hogy 

a dolgozók nem különülnek el sem térben sem öltözékükben a klubtagoktól. 

„Tehát pont ezeket az elkülönüléseket, hogy ő ilyen, talán ez nagyon jó ez az 

ellátott, amit használnak, az ellátott, aki egy ilyen alá-fölérendelt kapcsolatban 

van a segítővel, vagy a gondozóval, tehát ezeket a horrorszavakat, hogy így 

mondjam. Ezt manapság már egy kicsit szakmai zsargonnal úgy fogalmaznám át, 

hogy szolgáltatást nyújtunk, ide bejönnek a szolgáltatást igénybevevők, mi meg 

azok vagyunk, akik nyújtjuk ezeket a szolgáltatásokat. (…) Meg hogy milyen 

diagnosztikai kategória, kit érdekel, tehát elmondta, hogy mi a problémája. Ha két 

azonos diagnosztikai kategóriába tartozó embert nézek, két nagyon különböző 

egyéniséggel állok szemben, tehát hogy a diagnosztikai hasonlóságok miután 

közelebb mentél és megismerted, azt látod, hogy egyre kevesebb, és sokkal inkább 

egy külön személyiség.” (nappali klubház dolgozója) 

Náluk nem a betegségdiagnózis határozza meg az embert, az ember, és nem a 

betegség az, amivel foglalkoznak. A szervezet szolgáltatást nyújt, ami azzal jár, 

hogy a szolgáltatást igénybevevők, a klubtagok elvárásait a legmesszebbmenőkig 

figyelembe veszik kínálatuk kialakításakor, s végül a klubtagok választják ki, 

hogy milyen szolgáltatást szeretnének használni. Az őket érintő döntésekbe is 

bevonják a klubtagokat, akik csinálhatnak csoportokat is a többieknek, sőt egy 

időben felhasználói önkormányzatot is működtettek. 

„És akkor ennek a, tehát egy szegregált, egy tömbben benne van, és akkor onnan 

ki sem mozdulhat. Mert akkor úgymond a párhuzamos finanszírozás bűnébe esik. 

De hogy például ezen túllépjünk, elindult egy ilyen gondolkodás, hogy 

szolgáltatás elemeket határozzunk meg klubházon belül, illetve ha valaki ezt így 

horizontálisan más klubházakat is igénybe akar venni, akkor ott is. Mondjuk van 

egy önismereti csoport, mint egy szolgáltatás elem, ide bejön egy önismereti 

csoportra, azt veszi igénybe, (…) és akkor egy másik elemet kapjon ki egy másik 

klubházból. Jó lenne egy ilyen hálózatot építeni ki, egy átjárható hálózatot” 

(nappali klubház dolgozója)  

Jelenleg a törvényi szabályozás és az állami finanszírozás értelmében egy ember 

csak egy nappali intézmény szolgáltatásait veheti igénybe. Az egészségügyi 

ellátásokban megjelenő zárt, védett helyekkel szemben ennél a szervezetnél egy 
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nyitott, átjárható hálózatot szeretnének létrehozni a nappali intézmények között. A 

klubtagoknak így valóban lenne választási lehetőségük a klubházak kínálatából. 

Így az egészségügy védett világával, mechanizmusaival szemben egy a kinti világ 

szabályai, logikája szerint működő szolgáltatássá válhatna a nappali ellátás.   

„Nem muszáj egyébként, hogy pszichiátriai diagnózisa legyen, mert prevenciós 

céllal is látogathatja a klubházat. Tehát, aki úgy mentális problémával él, vagy 

azt mondja, hogy úgy érzi, hogy egy összeomlás előtt van, és kér segítséget, tehát 

kvázi ilyen szempontból bárkit fogadunk. De hogy nem biztos, hogy klubtag is 

lesz, meg lehet, hogy nem is kell, hogy klubtag legyen.” (nappali klubházban 

dolgozó) 

Ebben a szervezetben befogadják azokat is, akik a törvényi szabályozás miatt 

kiszorultak a rendszerből. Ők azok, akik már vagy még nincsenek benne a 

pszichiátriai ellátórendszerben, akiknek nincsen diagnózisuk, intézményes 

tapasztalatuk, illetve akiknek van diagnózisuk, de elutasítják, nem fogadják el azt. 

Ez a réteg azonban a dolgozók elmondása szerint jelenleg alig jelenik meg a 

klubházban.  

A nappali klubházat kizárólag azok nem használhatják, akik nem tartják be a 

házirendet, amit a klubtagokkal együtt alakítottak ki a dolgozók, és ami 

elmondásuk szerint az emberi együttélés alapvető szabályain alapul. Ha 

folyamatosan zavarja valaki a többi klubtagot, a közösség életét, és nem hajlandó 

változtatni a viselkedésén többszöri jelzés ellenére sem, akkor ő egy bizonyos 

ideig nem használhatja a házat. Hetente van klubházgyűlés, ahol a klubtagok és a 

dolgozók közösen beszélik meg a heti eseményeket, a klubélettel kapcsolatos 

dolgokat, problémákat. Itt mutatkoznak be az új klubtagok és a csoportok is. 

„Most két hete volt egy ilyen nagyon jó visszajelzés, az egyik klubtag itt 

trágárkodott, olyan leuralós, lekezelős magatartással volt, van itt a klubházban. 

És a csoporttól kapott egy nagyon jó visszajelzést, hogy milyen a működése.” 

(nappali klubházban dolgozó) 

A nappali klubház vezetője szerint, akit még anno szintén a klubtagok 

megkérdezésével választottak, ebben a házban elsősorban azok szoktak 
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megragadni, akik változtatni akarnak az életükön, akik megpróbálnak kikerülni a 

pszichiátriai ellátórendszerből.  

„De talán tényleg, azok ragadnak meg jobban, akik nem csak úgy érdeklődnek, 

nézelődnek, hanem hogy bármi olyan igény fogalmazódik meg, hogy valamit 

változtassanak a helyzetükön.” (nappali klubházban dolgozó) 

A nappali klubházban jelenleg hárman dolgoznak, körülbelül 150 klubtagjuk van, 

míg a közösségi ellátásban két fő dolgozik főállásban és egy mellékállásban. 

Ebben a szolgáltatásban a törvényi előírásnak megfelelően 40 kliens van. A 

dolgozók rendszeresen tartanak team- és esetmegbeszéléseket. Mindkét 

szolgáltatást a helyi médiában hirdetik, igyekeznek a külvilágban is megjelenni. 

Minden hónapban szerveznek házon kívüli programokat is a klubtagoknak.   

„Egy szombati nap itt egy ilyen nyitott klubházzá, kulturális vendégfogadóvá 

alakul át a klubház, meghívunk a lakókörnyezetből embereket, kerület-szerte 

propagáljuk, tehát hogy ilyen koncert, grillezés, kézműves foglalkozások.” 

(nappali klubházban dolgozó) 

A szervezet igyekszik megjelenni a lakókörnyezetben, kapcsolatokat kialakítani, 

nyitottabbá, láthatóbbá válni a közösségben, a társadalomban is. 

 

V.6.4. Az emberközpontú és a pszichiátriai ellátás között – Vörös klubház 

Budapest egy másik kerületében működik ez a klubház és közösségi ellátást 

nyújtó szervezet. A szolgáltatások középpontjában itt is a szolgáltatást igénybe 

vevő egyén áll, azonban mintha itt sokkal nagyobb lenne az egészségügyi, 

pszichiátriai nézőpontnak való megfelelés kényszere.  

„Nagyon furcsa, akkor szembesültem először azzal például, hogy tulajdonképpen 

a gyógyításban van egy nagyon kieső részük, az a személyes szükségletük, amikor 

nem feltétlenül pszichológussal, pszichiáterrel, de úgy szeretnének beszélgetni. 

Merthogy hihetetlenül sokat lehet rajtuk segíteni csak azzal, hogyha az ember 

útitársként melléjük szegődik.” (nappali klubház dolgozója) 
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Egy olyan sajátos együttlétről beszél az idézetben a nappali ellátás egyik 

munkatársa, ami egy sokkal emberibb viszonyt jelez, mint ami a pszichiátriai 

betegekkel az ellátórendszerben kialakítható. Itt útitársként kísérik az ide 

betérőket, egyenrangú, partneri viszonyban. De vajon összeegyeztethető-e ez az 

emberközpontú megközelítés az orvosi olvasattal, betegképpel?  

 „És ez időnként így a kollégáimmal ránézünk erre a momentumra, hogy milyen 

viszonyban vagyunk jelen pillanatban az egészségüggyel. És hogy akkor 

kapcsolódtam én ebbe bele, amikor még az utolsó hulláma volt az elutasításnak. 

(…) És aztán valahogy szépen csendben, nyilván egyébként az ő finanszírozásuk 

megszorításával rájöttek arra, hogy itt van egy kapacitás, akik nem az orvosi 

alapokon nyugszanak, hanem másfajta segítői alapokon, de lehet ránk 

támaszkodni.” (nappali klubház dolgozója) 

Mintha egyfajta kölcsönös együttműködés, egyenrangú felek közötti elfogadás 

alakult volna ki az idézet alapján az egészségügy és a nappali közösségi ellátási 

formák között. Bár máshogy működnek, közelítenek az emberhez, úgy tűnik, 

mintha szükségük lenne egymásra. A szervezetnek jó kapcsolatai vannak a 

pszichiátriai ellátórendszer más szereplőivel. A kerületi gondozóban rendszeresen 

megjelenhetnek a szervezet munkatársai, és az ottani orvosok rendszeresen 

irányítanak hozzájuk betegeket. Mintha ez azonban azzal járna, hogy az itt 

dolgozók többé-kevésbé alkalmazkodtak volna a pszichiátriai ellátórendszer 

szemléletmódjához, működéséhez és szabályaihoz, és bizonyos mértékben 

elfogadták volna azt, s ennek köszönhetően úgy értelmeznék saját 

szolgáltatásaikat, mint amik egyfajta kiegészítését adnák a pszichiátriai betegek 

orvosi kezelésének.  

„És ez így teljesen bement a fejükbe, és az volt a visszajelzés, hogy ez nagyon jó, 

merthogy ők nagyon örülnek annak, hogy egy kicsit tovább tudhatják 

biztonságban a hozzájuk járó embereket, mert azzal szembesülnek nap mint nap, 

hogy a kompetenciahatáruk az pillanatokon belül beköszönt.”  (nappali klubház 

vezetője) 

S a gondozóban mintha úgy tekintenének a szervezetre, mint ami biztonságot, 

védelmet nyújt a gondozottjaik számára a kórházi kezelést követően, és segíti, 

hogy védett helyen tartsák az egyént.   



   147 

 

„Tehát hogy ezt a kézből kézbe átadást szeretjük mi csinálni, és egyszer csak 

megjelent az igény a pszichiátriai gondozó részéről, hogy csináljunk egy kézből 

kézbe átadást.” (nappali klubház vezetője) 

És mintha valóban egy nagyon óvó, védő környezet lenne ez a hely a kliens 

számára. Talán ez a védettség az, ami a szervezet működését leginkább 

meghatározza, ami úgy tűnik, hogy fontosabb az emberek társadalomba, 

közösségbe való visszasegítésénél is. 

„Merthogy a segítő kapcsolat szempontjából nekem tökéletesen mindegy, hogy ő 

paranoid skizofrén, vagy skizoaffektív zavarokkal él. (…) Tehát hogy soha nem a 

gyógyszerelésével, bár most már abba is egy kicsikét benn kell lennem, merthogy 

a dokumentáció egy részében rákérdeznek a gyógyszerekre. Én magamtól lehet, 

hogy adott embernél meg sem kérdezném, hogy milyen gyógyszereket szed, vagy 

megvárnám, amíg magától elmondja, vagy hogy szed-e egyáltalán gyógyszert. 

Hiszen úgyis látom, ha bizalommal teli kapcsolatban vagyok vele, hogy elhagyta a 

gyógyszereit. Na és ez is egy fontos mondat, hogy én például nem azt fogom neki 

mondani, hogy haló, azt látom, hogy nem vetted be a gyógyszeredet, hanem azt 

fogom mondani neki, hogy azt látom, hogy valamitől megváltozott a viselkedésed, 

és megkérdezem, hogy mitől. És akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy azért, 

mert megváltoztattam a dozírozásomat.” (nappali klubház gondozója) 

Bár a szervezet munkatársa kijelenti, hogy ebben a szolgáltatásban nem fontos a 

diagnózis, az, hogy kinek mi a betegsége, azonban mintha mégis csak egyfajta 

elvárás lenne a klubtagoktól, hogy rendesen szedjék a gyógyszereiket, hogy 

legyen egyfajta betegbelátásuk.  

„Tehát hogy ők maguk saját magukat sokszor betegként aposztrofálják. És mi azt 

mondjuk, hogy itt ez az egészséges-beteg kettősség, nem használjuk. Tehát ti itt 

klubtagok vagytok, mi meg ügyeletesek, munkatársak.” (nappali klubházban 

dolgozó) 

Ugyanakkor nem betegnek, hanem klubtagoknak hívják a bejövőket, elszakadnak 

tehát az egészségügyi szóhasználattól. Ambivalens viszonyukat az 

egészségügyhöz azonban jól mutatja, hogy valamilyen formában mindig 

visszatérnek a betegség, beteg meghatározás, gyógyszerezés kérdéséhez, mintha 



   148 

 

egyfajta biztonságos alapot, védelmet jelentene mindez a dolgozók számára is, 

miközben megpróbálnak nem foglalkozni, elszakadni az egészségügyi 

meghatározásoktól.  

„Merthogy azért mindenképpen ilyen önkéntes alapon megy mind a klubház, mind 

a közösségi ellátás, tehát hogy aki nem akarja, azzal nem lehet, akinek nincs 

betegségtudata, betegségbelátása, vele nem tudunk dolgozni.” (nappali 

klubházban dolgozó) 

Egy másik klubházban dolgozó már azt mondja, hogy a betegbelátás az alapja a 

hozzájuk betérőkkel való együttműködés sikerességének.  

„Hogy vagy ha kórházban is van, valahogy kevésbé mélyek a krízisek, mivel 

pontosan tudja, hogy a krízis után vissza lehet ide jönni. És például attól is 

nagyon vidám dolog ez, merthogy ez ilyen bújtatott módon munkára felkészítő 

dolog is ez a klubház. Hogy azt a terhelést ki lehet bírni, tehát innét váltani, tehát 

otthonról négy fal közül elmenni dolgozni az gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás. 

(…) Szóval ez egy jó köztes állomás” (nappali klubházban dolgozó) 

Ebben az idézetben is megjelenik a klubházra jellemző kettősség, a lebegés a 

szociális és az egészségügyi szféra között. A pszichiátriai ellátórendszerre 

jellemző körforgás elemeként illetve a társadalmi integrációt segítő átmeneti 

állomásként is megjelenik a klubház.  

„Szoktunk ragaszkodni, hogy legyen egy orvos, akihez tud fordulni, merthogy mi 

nem vagyunk orvosok. Tehát hogy kéthavonta-havonta járjon el valakihez, aki a 

gyógyszerezését. (…) De azért azt el szoktuk fogadni, hogy van, aki teljesen 

elutasítja az orvost. És hogyha úgy érezzük, hogy azért kompatibilis a klubházzal, 

akkor azért nem szoktuk nem aláírni a szerződést.” (nappali klubházban dolgozó) 

Ugyanez a kettősség érvényesül ebben az idézetben is. Bár van egyfajta elvárás az 

itt dolgozók részéről, hogy a klubtagok rendszeresen járjanak orvosi ellenőrzésre 

és szedjék a gyógyszereiket, ugyanakkor mégis csak felvesznek a pszichiátriai 

ellátórendszeren kívül lévőket is.  

Összességében úgy tűnik, hogy ebben a klubházban sokkal szorosabb a 

pszichiátriai ellátórendszerhez való kötődés, a klubtagok betegként való 
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megjelenése, mint a másik szervezetnél. De vajon mi ennek a kötődésnek az oka? 

A dolgozók megítélése szerint vannak olyan állapotok, amikor kórházban kell 

lennie az egyénnek, amikor vagy a dolgozók maguk beviszik, vagy az itteni 

közösség védelmében kiteszik az embert a házból.  

„Például vannak átmeneti határok, mert azt mondjuk, hogy a klubház nem tud 

megtartani pszichotikus állapotban. Van az a pillanat, hogy amikor a klubházat 

hogyha valaki nagyon-nagyon rossz állapotban van, nagyon hallucinál, nagyon 

para, akkor egyszerűen nem jó, hogyha használja, a többieknek nem jó, és neki 

sem jó. És akkor megpróbáljuk azt csinálni, hogy jelezzük neki, hogy figyelj, 

krízisben vagy, segítünk, megpróbálunk, tehát most van az a pont, amikor csak az 

egészségügy kompetens. (…) És akkor már az van, de van, amikor az van, hogy 

nyilvánvalóan nem lehet egy ilyen agresszív, pszichotikus állapotban itt lenni a 

házban, és akkor azt tudjuk mondani, hogy nem tudunk mást csinálni, csak 

kirakunk, mert a közösség nem tud működni. És közben azzal a reménnyel, hogy 

be fogják gyűjteni. Tehát, egy csomószor el kell tudnunk engedni és azt mondani, 

hogy szeretnélek látni holnap, és szeretném, ha élnél holnap is. És volt néhány 

olyan is persze, amikor nem tudtuk, amikor meghalt. Hiszen ez egy halálos 

betegség.„ (nappali klubházban dolgozó) 

Az idézet alapján a klubtagok bármikor halált okozó állapotba kerülhetnek. Úgy 

tűnik, hogy az óvás, a vigyázás, a védett környezet, a kórházzal, egészségüggyel 

való szoros kapcsolat igénye mind-mind ebben gyökerezik, a haláltól, az egyén 

elvesztésétől való félelemből ered. 

„Pontosan tudom, borzasztó, amikor éppen zártosztályon van valaki és 

túlgyógyszerezik, és állítják meg ezt a pörgését. És pontosan tudom azt is, hogy ez 

az az orvosi protokoll, ami nem jó, de nincs nála jobb jelen pillanatban. Pont a 

halálok, az elvesztések miatt azt is gondolom, hogy nagyon nehéz, hogy nagyon-

nagyon megértem azt, aki elutasítja a gyógyszeres kezelést, nagyon-nagyon 

szorongok miatta. Tehát hogy nem tudok nagyon azonosulni azzal. Biztos, hogy 

enyhébb esetekben ki lehet jönni gyógyszer nélkül. De ha mindenkire 

alkalmazhatónak gondolnánk ezt a dolgot, akkor nagyon sok halál történne ebből. 

Nem gondolom, hogy teljes és minőségi és boldog életet lehet élni gyógyszerekkel, 

de azt gondolom, hogy gyógyszerek nélkül sem.” (nappali klubházban dolgozó)   
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Ebbe a klubházba a dolgozók elbeszélése szerint többnyire a nagy kórképpel 

rendelkezők jönnek, s a dolgozók számára a biztonságérzetet a kórház közelsége, 

elérhetősége adja. A házirend is elsősorban a klubtagok biztonságát szolgálja. Úgy 

tűnik, ez egy zártabb, védettebb klubház, ami szigorúbb szabályok szerint 

működik, mint a másik hely. Az itt dolgozók meglátása szerint azonban, aki 

rendszeresen használja a klubházat, az kevesebbet kerül kórházba. A 

leglényegesebb dolog a klubházban a másikkal való együttlét. A dolgozók és 

klubtagok a házban töltött hat óra alatt együtt élnek, esznek, beszélgetnek, 

játszanak, sőt lehet fürdeni és mosni is itt. Semmi nem kötelező, bejárni sem, 

minden szabadon választható. Az egyén megvalósíthatja a saját elképzeléseit, akár 

csoportot is szervezhet és vezethet, ha akar. 

„Ez egy nagyon puha rendszer amit működtetünk, pontosan azért, hogy 

biztonságos és otthonos legyen a nagy kórképpel élőknek. És hogyha valaki nem 

nagy kórképpel él, akkor azt vettük észre, hogy konkrétan hülyét tud belőlünk 

csinálni, mert nem tudsz egy rendszeren belül kettős értékrendet működtetni.  

(…)Voltak olyan jelenetek, amikor túlnyomó többségében az egyéb kategória 

jelent meg, és valaki ilyen sub helyzetben volt, tehát ilyen aktív pszichózisban, és 

így állt körülöttem három-négy ember, és nagyon hülyén nézett rám, és azt 

kérdezte, hogy te figyelj, ez nem normális ez az ember, és akkor mondtam, hogy 

igen, drága, de az övé ház. Tehát igen, és te vagy vendég nálunk. ” (nappali 

klubház dolgozója) 

Nem mindenkit látnak azonban szívesen a házban, megpróbálják különböző 

eszközökkel szabályozni, hogy ki jöhet ide. Akik nem vesznek részt a közösség 

életében, azoknak menniük kell. A másik klubházhoz hasonlóan itt is 

megjelenhetnek azonban azok, akiket a törvényi szabályozásnak köszönhetően a 

pszichiátriai ellátórendszerből kizártak, akiknek nincs betegségtudatuk.  

„Hát az van, hogy önkéntes munkában dolgozunk velük. (…) És akkor azt 

mondjuk , hogy rád nem fogjuk megigényelni a normatívát. Oké, gyere, használd a 

házat.” (nappali klubház vezetője) 70 

                                                           
70 Összességében a nappali és közösségi ellátásban dolgozók az interjúkban emberekről, klubtagokról 

beszéltek, akik igénybe veszik az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Ritkán jelentek csak meg olyan 
kifejezések, amikben betegek, nagy kórképpel élők szerepeltek. 
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A közösségi ellátásban a dolgozók megítélése szerint a súlyosabb esetek vannak, 

akik nem képesek bejárni a nappali klubházba sem. Cél lehet esetükben, hogy ők 

is képesek legyenek közösségben lenni, klubtagokká válhassanak. S ha valaki 

közösségi ellátást szeretne igénybe venni, de nem kerületi lakos, akkor 

megpróbálják a klubház keretei közt egyénileg segíteni őt.  

 

V.7. Összefoglalás helyett – A jelenlegi pszichiátriai ellátórendszer 

alternatívája 

 

V.7.1. Egy civil szervezetről 

Az itt bemutatott civil szervezet már a most hatályos törvényi szabályozás előtti 

években is a pszichés problémákkal küzdőket, pszichotikus élményeket átélőket 

segítette intézményes megkötések, keretek nélkül. Célja, hogy együtt legyen 

ezekkel az emberekkel akkor, amikor nekik szükségük van erre, és támogassa őket 

abban, hogy folytatni tudják életüket vagy újat kezdhessenek a közösségben, 

társadalomban. 

„Én abba nőttem bele, abba szocializálódtam bele tulajdonképpen, hogy 

körülöttem akiket láttam, nem csináltak úgy, mint hogyha abban a fura helyzetben 

tudták volna, hogy mit kell csinálni. Soha nem éreztem azt, hogy tudják. Na, ezt 

kell csinálni és innentől kezdve én is azt fogom csinálni, mert ők tudják, hogy hogy 

kell csinálni. Nem, soha nem volt ilyen. Hanem azt láttam, hogyha valami, 

úgymond ha valami meghökkentett, akkor az egy teljesen őszinte reakció volt. És 

az nem volt baj, hogy a másik azt látta, hogy azon, amit ő csinál, mert hogy 

egészen meghökkentő volt számomra, én meghökkenek. (…)Tehát nem csináltunk 

mást, mint hogy voltunk.” (a szervezet vezetője)  

Ehhez nem volt szükségük a pszichiátriai ellátórendszer intézményeire, 

kórházakra, gondozókra, otthonokra, gyógyszeres és egyéb terápiákra, pusztán 

csak együtt voltak a bajban lévőkkel. Ők nem voltak szakemberek, orvosok vagy 

ápolók, és a velük kapcsolatba kerülő ember sem volt beteg. Természetesen az 
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egyén, ha szükségét érezte, orvoshoz fordulhatott, terápiára járhatott, gyógyszert 

szedhetett, beteggé válhatott.  

 „Tehát ennek a legfőbb tudása, hogy nincs mit tudni. Az a maximuma, hogy te 

legyél ott úgy ahogy vagy. És ennyi. És ezt nagyon nehéz továbbadni, ugye 

rákérdeznek, hogy ez meg mi? Ezt bárki tudja, csak mégse. És hogy, na, ezt 

hogyan adjuk tovább, hogy nincsen semmi hókusz-pókusz, hanem egyszerűen 

mondjuk, hogyha valaki úgymond egzisztenciális és nem tudom lelki és bármilyen 

krízisre kerül, akkor mi, akár szed gyógyszert, akár nem akar gyógyszert szedni, 

de vannak olyan helyzetek, amikor onnan kijöhet.” (a szervezet vezetője) 

A szervezet őrülettel kapcsolatos szemléletmódja eltér minden más, a pszichiátriai 

ellátórendszerben lévő szereplőétől, sőt a magyar társadalom domináns őrület 

képétől is. Ők nem deviáns, ön – és közveszélyes személyként vagy betegként 

tekintenek a rendszer által pszichiátriai betegnek diagnosztizáltra, hanem 

emberként, akinek olyan problémái vannak, amivel nem tud egyedül megbirkózni. 

Ebben a szemléletmódban tehát nem akarják meghatározni, behatárolni az embert, 

meghagyják neki a szabadságot, hogy saját maga alakítsa identitását, énképét, 

nem szakítva ki őt a közösségből, saját világából. 

„És akkor bízhatunk abban, hogy saját maga fogja megtalálni mondjuk a saját 

útvesztőjéből a kivezető utat. Mert hogy én nem tudom, hogy hol van az ő 

útvesztőjéből a kivezető út, hogy merre kell indulni (…)Egyszer majd ő elindul és 

azt mondja, hogy akkor most erre. És akkor az azért jó, azért adekvát, mert az az 

ő akaratának jó. A medikalizáció, medikális közeg az egy ilyen elidegenítő közeg 

és hogy mi nagyon nem szeretnénk ezt erősíteni. És hogy inkább egy másfajta 

közeget szeretnénk adni, vagy képezni, amiben nincs egy ilyen fajta 

megkülönböztetés.” (az alapítvány vezetője) 

A szervezet vezetője átmeneti állapotnak tartja ezt az időszakot, ami bárkivel 

előfordulhat, és amiből az embernek magának kell kijönnie, ha ki szeretne jönni 

belőle. Ezzel szemben a pszichiátriai ellátórendszerbe került egyén számára 

elkerülhetetlen kényszer a beteg identitás kialakítása, a gyógyszerek szedése, 

nincs választása, nincs alternatívája a beteg –létnek, a betegéletútnak.  
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„Szóval ha én erővel beláttatom valakivel, hogy márpedig te beteg vagy, akkor 

pontosan egy olyan hospitalizációs vonatra teszem föl, amiből kijönni, amiben a 

manipulációs lehetőségeket parancsra fogja ismerni, egy, kettő: beletaszítom egy 

olyan kvázi erőszakszervezeti rendszerbe, amibe nem szeretnék senkit 

beletaszítani. És az egy fölösleges kör, hogy valakit először hospitalizálják, majd 

aztán próbálják rehabilitálni. (…) Én azt gondolom, hogy ez az ellátási forma is 

sokkal inkább, tehát ez a közösségi gondozás, ez itt bent tart. Arra megy ki, hogy 

bent tartson. Nincsen, nem látok igazi kipörgéseket. Tehát ebből a szempontból 

szerintem például abszolút nem hatékony, főleg nem költséghatékony módszer, 

mert arra épít fel egy szolgáltatást, hogy bent tartsa az embereket ebben a 

rendszerben.(…)A kórháznak nyilván az a dolga, hogy az egy akut beavatkozás, 

tehát az egy állapotrendezés, a közösségi pszichiátria pedig az állapotnak a 

fenntartása, illetve a kontroll biztosítása a későbbiek folyamán. (…)Tehát ilyenkor 

kéne a közösségi pszichiátriából kimenni, és látni azt, hogy na, most a gyógyszert 

szedik, nem szedik, és vannak ilyen hosszú hatású injekciók, amire bejár, na most 

arra elkísérni.” (pszichiátriai otthonban dolgozó) 

A nappali és a közösségi ellátási formák törvény általi meghatározásáig a civil 

szervezet kísérte ezeket az embereket, segített nekik a hétköznapokban, s volt, 

hogy egy bérelt házban együtt élt velük. A törvényi szabályozást követően a 

kísérés közösségi ellátási formává vált, míg a házban történő együttlét nappali 

ellátássá.  

„És mondom ma is ilyen formában működik a pszichiátriai betegek nappali 

ellátása. Ma már így hívják. Nem mi találtuk ki, csak ezt a nevet kapta, de 

mondom, mi ezt már sokkal korábban csináltuk, mint ahogy ez így törvényben 

nevesített állami feladatként megjelent volna és hát a másik dolog, ami szintén 

ilyen törvényben nevesített állami feladatként jelenik meg, az pedig a pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása, az meg tulajdonképpen az eset-menedzsmentből nőtt 

ki, ezt is mondhatom. Tehát abszolút ilyen mozgalmi jellege volt és ilyen mozgalmi 

hangulata.” (az alapítvány vezetője) 

Ez jelentős professzionalizálódást, intézményesedést, bővülést követelt meg a 

szervezettől, s így sok itt dolgozó számára ma már ez a szervezet is pusztán csak 

egy munkahely lett. Jelenleg a szervezet több kerületben is működtet nappali 
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ellátást nyújtó intézményt és közösségi ellátást, és van egy munkába állítási 

programjuk is, de a vezető úgy érzi, hogy az állam által meghatározott ellátási 

formák alapelvei nem összeegyeztethetőek az ő szellemiségükkel. Szerinte éppen 

azok az emberek, akiknek idáig segítettek, estek ki a rendszerből, vagy talán 

végleg beteggé váltak abban a folyamatban, ahol a velük való együttlétből 

törvényileg meghatározott ellátási formák lettek. Úgy tűnik, ebben az új 

rendszerben nappali és közösségi ellátást nyújtó szervezetként elsősorban az 

egészségügyi pszichiátriai intézményekből időlegesen elbocsátott betegek 

felügyeletét és ellátását kell elvégezniük. Így a jelenlegi keretek közt a 

pszichiátriai ellátórendszer részévé vált a szervezet maga is, elveszítve azt a 

lehetőséget, hogy olyanokkal legyen együtt, akik még vagy már nincsenek jelen a 

rendszerben, s úgy legyen együtt velük, hogy az emberek egy közösség, s a 

társadalom tagjai maradhassanak.  

„Nagyon nehéz ez a része a történetnek, mert hát ha valaki azt mondja, hogy azért 

jövök ide, mert nem akarok oda menni, akkor mit mondok neki? Akkor veheted 

igénybe és mi akkor kapunk utánad állami támogatást, hogyha te elmész szépen és 

státuszba veteted magad.” (az alapítvány vezetője) 

A szervezet jelenlegi célja, hogy valamilyen formában a pszichiátriai 

ellátórendszert, a beteg identitást elutasító emberek számára is segítséget 

nyújtsanak, hogy ne csak betegként, stigmatizálva, többnyire a társadalomból 

kivetve élhessenek a náluk megjelenők.  

„És hogy azt látom, hogy igény az van rá és pont ezt a lehetőséget nem adja meg 

a jelenlegi finanszírozási rendszer, hogy azok az emberek is hozzájussanak 

segítséghez, akik nem szeretnének, vagy nem feltétlenül csak a pszichiátriát tudják 

egyetlen alternatívaként elképzelni az ő bajukra. Itt van egy ilyen választóvonal 

ugye, amikor bejött ez a történet a közösségi ellátással, akkor ez a kapu akkor 

teljesen bezárult. Tehát azok az emberek teljesen kiszorultak mindenből. És azt 

hozzá kell tenni és nagyon fontos, hogy mindenfajta ellátásból kiszorultak. Tehát 

az ő problémájukkal hiába mennek, azt mondják, hogy hm nem vagy kapcsolatban 

pszichiátriával, nincs pszichiátered, nincsen érvényes igazolásod arról, hogy 

neked ez és ez a bajod?” (az alapítvány vezetője) 
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Másrészt nagyon fontosnak tartják a prevenciót, tehát akik még nem léptek be a 

pszichiátriai ellátórendszerbe, vagy épphogy beléptek, őket igyekeznek támogatni, 

segíteni, hogy ne ragadjanak a rendszerben, „normális” életet élhessenek.  

„Szeretném úgy a prevenció irányába kimozdítani ezt a dolgot, hogy azoknak az 

embereknek is legyen úgymond szolgáltatás-lehetőségük, tehát hogy legyen hová 

fordulniuk, akik egyébként nem fordulnak, azoknál az embereknél, akik mondjuk 

először kerültek ilyen helyzetbe. (…)Mert hogy most sincs meg az a prevenciós 

lehetőségünk, hogy ne befelé forogjanak az emberek a pszichiátria ellátásában. 

És azok az emberek vannak itt nálunk jelen pillanatban, a mi szolgáltatásainkban, 

akik hosszú évek óta úgymond a pszichiátria ellátását igénybe veszik.” (az 

alapítvány vezetője) 

 

V.8. A pszichiátriai ellátórendszerben dolgozók skizofrénia olvasatai 

A reprezentáció, mely alakítja a valóságot, mindig valaki(k)nek a reprezentációja, 

mely egy bizonyos cél érdekében jön létre. A domináns értelmezések a hatalmi 

diskurzusok által meghatározottak (Foucault 1998). Nem létezik egy objektív 

valóság, az adott tárggyal kapcsolatos valóság egy egyén vagy csoport számára 

reprezentálódik. A szociális reprezentáció hozzájárul egyéni és csoportos 

identitásunk alakulásához, befolyásolja társas viselkedésünket, alátámasztja 

állásfoglalásainkat és véleményünket, segítségével érthetővé és magyarázhatóvá 

válik a valóság. Moscovici (1976) szerint a kultúrák, csoportok és egyének 

számára a társadalmi valóságot a szociális reprezentációk képviselik. A szociális 

reprezentáció az egyének közötti kommunikációban jön létre, folyamatosan alakul 

s a mindennapi élet elképzeléseiből ered. Célja, hogy egy társadalmi csoport 

számára egy addig ismeretlen jelenség érthetővé, kezelhetővé váljon. A 

reprezentáció folyamán már létező kategóriák segítségével tesszük közös világunk 

részévé az adott jelenséget. A társadalmi valóság konstrukciója tehát a szociális 

reprezentációk alapvető funkciója. (László 2001). 

Az alábbiakban a pszichiátriai ellátórendszer különböző pozícióban lévő 

szakembereinek olvasatai alapján vizsgálom a skizofrénia szociális 
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reprezentációját71, míg a skizofrénnek diagnosztizáltak skizofrénia képét a 

következő fejezetben, az életútinterjúk elemzésekor vizsgálom. Bemutatom, hogy 

a pszichiátriai ellátórendszer különböző szereplői számára mit jelent a skizofrénia, 

és milyen hatalmi viszonyok befolyásolják konstrukcióikat. Feltevésem, hogy 

szoros kapcsolat van a pszichiátriai ellátórendszerben dolgozók elmebetegség 

reprezentációi és az intézményekben alkalmazott kezelési formák között. 

Elemzésemben érzékelhetővé válnak a fogalomhoz kapcsolódó különböző 

érdekek és értékek, láthatóvá válik, hogy a skizofrénia nem biológiai tény, hanem 

társadalmi konstrukció, ami a különböző társadalmi pozíciókban, szerepekben 

lévő egyének értelmezéseiből határozódik meg (ld. Foucault 1998).  

A válaszadók kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a pszichiátriai 

ellátás minden szintje képviselve legyen, az egészségügy mellett a szociális 

szférában dolgozók is.72 Interjúalanyaim különböző korúak és neműek, és 

különböző ideje foglalkoznak pszichiátriai betegekkel, van, aki csak néhány 

hónapja, míg más több évtizede a rendszerben van.73 A válaszok elemzése során 

azt vizsgáltam, hogy a skizofréniával kapcsolatba kerülők hogyan osztályozták, 

milyen elemek mentén értelmezték a fogalmat, és ennek milyen következményei, 

hatásai lehetnek a diagnosztizált egyénre. Vizsgálatom kiindulópontját az az 

alapfeltevés adta, hogy a pszichiátriai ellátórendszerbe kerülő egyéneket betegként 

határozzák meg és kezelik Magyarországon, tehát minden, a pszichiátriai 

ellátórendszerben dolgozó válaszoló ehhez képest határozza majd meg saját 

skizofrénia fogalmát. Fontos elemzési szempontom volt még emellett, hogy ki 

mennyi ideje dolgozik a rendszerben. Ez egyrészt a skizofrénnek 

                                                           
71  Két olyan válaszadó is volt, aki nem dolgozik a pszichiátriai ellátórendszerben, de pozíciójuknál, 

helyzetüknél fogva fontosnak tartottam az ő nézőpontjuknak a megismerését is, egyikőjük 
megváltozott munkaképességűekkel, köztük skizofrénnek diagnosztizálttal üzemeltet egy 
szállodát, a másik egy olyan multinacionális gyógyszergyártó cégnél dolgozik a marketing és 
értékesítési osztályon, ami több, a piacon lévő skizofrénia gyógyszert is előállít, forgalmaz. 

72 A pszichiáterek mellett ápolók, szociális munkások, egy közgazdász, egy szociológus és egy 
gyógyszerész- manager is szerepel a mintában. 

73  Összesen 17 interjú készült, 6 vidéki és 11 budapesti intézményben dolgozóval. A vidéki 
válaszadók különböző méretű vidéki városokban dolgoznak, van köztük megyeszékhely, Budapest 
vonzáskörzetében található, és határ menti kisváros is. A válaszadók: pszichiátriai kórházi 
osztályon dolgozó pszichiáterek, pszichiátriai kórházi osztályon dolgozó ápolók, nappali 
kórházban dolgozó pszichiáter, pszichiátriai gondozó vezető, pszichiáterek, közösségi, nappali 
ellátásban dolgozó szociális munkások, közösségi, nappali ellátásban dolgozó munkatárs: 
pedagógus, mentálhigiénikus, közösségi ellátást nyújtó alapítvány vezető: szociológus, 
pszichiátriai otthon igazgató, pszichiátriai otthon főnővér, megváltozott munkaképességűeket, 
köztük skizofrénnek diagnosztizáltat foglalkoztató szálloda igazgató: közgazdász, multinacionális 
gyógyszergyártó cégnél dolgozó marketing manager: orvos. 
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diagnosztizáltakkal történő saját tapasztalatok, másrészt az intézményi 

szemléletmód és magatartásminták elsajátítása miatt lehetnek meghatározóak. A 

válaszokban vizsgáltam azt is, hogyan jelennek meg a különböző olvasatokban a 

skizofrénnek diagnosztizált emberek. Célom annak bemutatása, hogy a domináns 

orvosi reprezentáció hogyan jelenik meg a narratívákban, s milyen más 

skizofrénia értelmezések bukkannak fel a szövegekben. Mivel kevés embert 

sikerült megszólaltatnom, ezért további kutatás szükséges következtetéseim 

ellenőrzésére. A feltett kérdés minden esetben az volt, hogy Ön szerint / 

(szerinted) mi a skizofrénia?74 

 

V.8.1. Intézményes skizofrénia olvasatok 

A konkrét kérdésfelvetés, illetve hogy az interjúk egy kivétellel az adott 

intézményi környezetben készültek, úgy tűnik, jelentősen befolyásolták a 

válaszokat. Talán a kérdésből ered, hogy sokan megpróbáltak „tudományos” 

választ adni, amibe nem fért bele önmaguk emberként való megmutatása, 

személyes kötődéseik, véleményük feltárása, csak a betegségről való diskurzus. 

Vagy talán az intézményekben nincs lehetőségük a szerepeikből (orvos, ápoló, 

beteg stb.) való kitörésre. Interjúalanyaim többnyire nem tudtak elszakadni 

intézményes szerepeiktől, a skizofrénia orvosi meghatározásától, és hiányoztak 

elbeszéléseikből az emberek is. A dolgozók s a betegként bekerülők úgy tűnik, 

sok esetben a rendszer részeivé válnak, szereplőkké, akiknek a rendszer működése 

határozza meg viselkedésüket, szerepeiket. Voltak azonban, akik meglátták a 

definíción, a meghatározásokon, az intézményi érdekeken túl az ellátórendszerbe 

kerülő embert is. De vajon kik ők? Fiatalok, vagy olyanok, akiket nem szippantott 

teljesen magába a rendszer? Vagy vannak, megjelenhetnek az ellátórendszeren 

belül olyan intézmények, nézőpontok, szemléletmódok, alternatívák, ahol nem a 

betegség áll a középpontban? Vagy csak – a rendszertől függetlenül - az 

                                                           
74

 A kérdést minden esetben egy hosszabb (minimum 1 óra), félig strukturált interjú utolsó 

kérdéseként tettem fel, amit az adott intézmény, szervezet működéséről készítettem 2009-2010-ben. 
Talán ennek köszönhető, hogy szinte minden válaszadó hosszabban fejtegette ezt a kérdést, ami 
pusztán csak egy fogalom definiálására irányult. Az alábbiakban nem a teljes válaszokat, hanem csak 
idézeteket közlök a válaszokból.    
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ellátórendszerben dolgozók egy része képes átérezni, hogy mit élhetnek át a 

pszichiátriai betegnek diagnosztizált emberek, míg mások nem?  

 

„Hát a skizofrénia az én ismereteim szerint az egy jól definiálható tünetegyüttes, 

ami bizonyos tünetek bizonyos ideig tartó fennállását jelenti.” (évtizedek óta 

pszichiátriai osztályon dolgozó pszichiáter) 

„K.: Szerinted mi a skizofrénia, vagy te ezt hogy határoznád meg?  

Hogyhogy szerintem? 

K.: Hát akkor mi a skizofrénia? 

Hát többféle skizofrénia van, mert van a hebefrénia. (…)  . Igazából ez a 

hebehurgya, a hebefrénnel így összefügg. Így lesüt róluk, és ugyanakkor vannak 

ilyen kis pszichotikus tünetei, de azok általában nem is annyira durvák” 

(pszichiátriai osztályon gyakorlaton lévő rezidens) 

„K.: Szerinted mi a skizofrénia? 

Mi a skizofrénia? Hát, ha tudom, hogy ilyen vizsga, akkor készülök. 

K.: Nem, nem vizsga, ez a te személyes, te mit gondolsz erről? 

Hát, ezt jól meg kell fogalmaznom, várjál, mert erre a kérdésre nem számítottam. 

Hát, a skizofrénia egy olyan együttesen fennálló tünetcsoport, aminek a biokémiai 

egyensúlyának a felborulása olyan tüneteket eredményez, amiben az érzelem és a 

tudat megváltozik.” (évtizedek óta pszichiátriai osztályon dolgozó ápoló) 

Sokan megpróbálják a pszichiátriai tankönyvek által adott meghatározást idézni, 

reprezentációik elsősorban a domináns, hivatalos orvosi definíción alapulnak. 

Többen nem értették a kérdést, ők tényként kezelik az orvosi meghatározást, 

meggyőződésük, hogy a skizofréniának egyetlen valós definíciója van, ahogy azt 

az iskolában tanulták. Ők biztosan tudják, mi a skizofrénia, s hogy mit kell vele 

tenni.  

„Hát ma úgy látom, ahogy a tudomány is látja ma, hogy nem a család, nem az 

anya, nem a lélek, hanem egy idegrendszeri megbetegedés. Aminek megvannak a 
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genetikai alapjai és megvannak a korai idegrendszeri eltérései. És ahhoz, hogy 

mondjuk egy ilyen alappal, genetikai meg egy ilyen skizofrén idegrendszerű 

emberből skizofrén legyen, abban már azért lehet szerepe a környezetnek, a 

családnak. De alapvetően egy biológiailag kimutatható betegség. Egyetemista 

koromban nyilvánvalóan ennek a különleges varázsa fogott meg, hogy hogy is van 

ez tényleg. (…) Tehát a romantikusabb oldalát látta akkor az ember, most a 

realista oldalát látja.”  (pár éve pszichiátriai gondozóban dolgozó pszichológus, 

aki régebben sokáig évtizedekig az OPNI-ban dolgozott) 

Mintha egyfajta fejlődéstörténetről mesélne interjúalanyom. Míg fiatal valaki, 

megpróbálja megváltoztatni a régóta szinte változatlan módon működő 

intézményrendszert, de aztán úgy tűnik, a rendszer az, ami a saját képére formálja 

a bekerülőket, a dolgozókat és a betegeket egyaránt. Az intézményben töltött évek 

meggyőzik az embert arról, hogy az orvosi meghatározás az egyedül helyes, a 

rendszer szabályai, normái adhatnak csak iránymutatást.  

„Hát, a legújabb, vagy bizonyos felfogás szerint egy információfeldolgozási 

zavar, ami egy nagyon összetett etológiai betegség, aminek van egy markáns 

biológiai, genetikai, alapvetően sérülékenység része, ami kedvezőtlen, ugye 

környezeti, pszichoszociális stresszorok esetén tud létrehozni tünetekben 

megnyilvánuló manifeszt betegséget. Ami egy nagyon sokszínű, tünettanában 

nagyon sokféle tünet, vagy nagyon sokféle klinikai megjelenést mutató betegség, 

nagyon sokféle, hát klinikai megnyilvánulása van.” (évtizedek óta pszichiátriai 

gondozó igazgatója, pszichiáter)  

A tudományos nyelvezet folyamatos használata megkérdőjelezhetetlenné teszi az 

elmondottak igazságát, s mindenféle egyéb magyarázatot hiteltelenné tesz, 

miközben biztonságot nyújt az embernek. 

„Hát igen, ez egy azért jó kérdés, mert például a különböző nyelvterületeken és 

különböző iskolákban mást tartanak skizofréniának, Amerikában, az angolszász 

nyelvterületen, francia területen, minden. Nézze, ez egy olyan, tehát egy 

pszichózis, egy pszichotikus állapot, amelynek megvannak az okai. Elsőrangú, 

vagy elsőrendű tünetei, amiknek alapján, vagy azoknak a bizonyos számú megléte 

alapján ezt nagy valószínűséggel kijelentheti az ember egy bizonyos hosszmetszeti 
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kép után.” (sokáig kórházi osztályon dolgozó, néhány éve pszichiátriai gondozó 

vezető pszichiátere) 

Ugyanakkor az orvosi meghatározásokon belül is vannak, lehetnek eltérések, s a 

diagnózisalkotás hordoz magában némi bizonytalanságot, amit talán csak a 

tudományos nyelv használatával lehet némileg csökkenteni. Ebbe a fajta 

diskurzusba azonban nem fér bele a skizofrénnek diagnosztizált ember maga, csak 

a betegség. 

„Hát ez nagyon nehéz. (…) Ezek a betegek skizofrének voltak, annak 

diagnosztizálták őket és úgy jöttek, de mindannyiukban volt egy egészséges rész is. 

Tehát hogy nagyon nehezen mondtam ki, most volt például egy lány, aki 

pszichotikus. (…)De hát valóban mondott ilyen nagyon furcsa dolgokat, és akkor 

….  és a Roscharch szerint is gyanús a pszichotikussága.” (pár éve pszichiátriai 

gondozóban dolgozó pszichológus)   

Van egy pszichológus, aki a meghatározás helyett a diagnózisalkotás nehézségei 

kapcsán mesél a skizofréniáról. Bár szintén természetes kiindulási alapnak veszi, 

hogy a skizofrénia betegség, fontosnak tartja a saját tapasztalatait is a betegekkel, 

s a pszichológiai szakirodalomra hivatkozva a pszichológiai kezelések említését. 

„A skizofréneknek gyógyszer nélkül nincs betegbelátásuk, racionális érvekkel nem 

lehet megértetni velük, hogy hallucináció az, amit valóságnak hisz. Ha beszedi a 

gyógyszereket, akkor nem hallucinál. Gyógyszer csak tüneti kezelést ad. A 

gyógyszerek abban segítenek, hogy belássák, ők betegek. (…)  Nem mi határozzuk 

meg, hogy ki a skizofrén, hanem a szakma. Van egy DSM IV nevű táblázat, 

amiben mindenféle betegség benne van, és különböző tüneteket tesznek hozzá, és 

ha ezeket a beteg produkálja, akkor mondják rá, hogy skizofrén vagy depressziós. 

Megvan, hogy hány tünetnek kell teljesülnie ahhoz, hogy erre az emberre azt 

mondják, hogy skizofrén. (gyógyszergyártó cég alkalmazottja, gyógyszerész) 

Ő (a saját szakmája felől közelítve a témához) a gyógyszerek elengedhetetlen 

szerepét elemzi a skizofréniában, hogy mire valók, mire használhatóak. Az, hogy 

a skizofrénia betegség, melyet gyógyszerrel kell kezelni, megkérdőjelezhetetlen 

tény számára. A gyógyszerek segítségével szerinte a betegség tényét a betegek is 

elfogadják. Hosszan magyarázza, hogyan történik a skizofrénia diagnózis 
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felállítása, s hogy ez tőlük, gyógyszer gyártóktól teljesen független folyamat, amit 

a pszichiáterek végeznek szakszerű módon.  

„Munkavállalók szempontjából tudom én csak, mivel hogy én pszichés 

problémának tekintem, de én hiszek benne, abban, hogy ez nem olyan stigmatikus, 

mint ahogy azt a közvélemény tekinti. Tehát ők is képesek ugyanúgy dolgozni, mint 

a normál munkavállalók és nem kell félni tőlük. És talán, hogyha itt nálunk látják, 

hogy ők milyen jól elvégzik a munkákat, akkor az talán hozzájárulhat ahhoz, hogy 

ezt az egész nagyon buta sztereotípiát kicsit leromboljuk, ami kialakult róluk 

(...)Hát, hogy baltával kergetik a vendégeket vagy pedig, hogy közveszélyesek és 

gyilkosok és mit tudom én az összes negatívum, ami létezik. Azért az megjelent itt 

a magyar sajtóban róluk.” (megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató) 

Ő igazi kívülálló ebben a témában, nem szakember, s nincs szoros, mindennapi 

kapcsolata a pszichiátriai ellátórendszerrel. Már a szöveg elején meghatározza a 

pozícióját, munkavállalói szemszögből tekint a fogalomra. Mivel nem 

„szakmabeli”, a közvéleményben legelterjedtebb skizofrénia reprezentációval 

(félelmetes, pszichopata, őrült, gyilkos), a deviáns olvasattal szemben határozza 

meg saját skizofrénia képét, ami dominánsan a dolgozó emberről szól. Szerinte a 

pszichés problémákkal küzdők is képesek ugyanúgy dolgozni, mint bárki más, és 

nem kell tőlük félni, nem közveszélyes gyilkosok. Ugyanakkor mintha nem lenne 

szoros, mindennapi kapcsolata a skizofréniával, skizofrénnek diagnosztizált 

emberekkel, általánosságban beszél csak a fogalomról, saját élményeiről, 

tapasztalatairól nem mesél. 

 „Én azt gondolom, hogy ez egy olyan sajátos kórkép, amit nagyon-nagyon furán 

kezel az átlagpolgár. Én azt gondolom, hogy egy gyógyszerrel szinten tartott 

skizofrén betegben rengeteg érték és rengeteg lehetőség van. Tehát én azt 

gondolom, hogy egy sokkal jobb kórkép, mint egy drogos, alkoholista, vagy egy 

depressziós beteg, vagy mániás depressziós beteg. Sokkal jobban kiszámítható, 

gyógyszerrel. (…)Tehát nem tudja egy család se tolerálni azt, hogy miért vannak 

ezek a változások a betegen. Tehát nem úgy fogják fel, hogy betegség, hanem úgy 

fogják fel, hogy megint rosszat csinál, meg megint nem lehet vele boldogulni. Én 

azt gondolom, hogy sokkal szélesebb propaganda kellene, meg sokkal szélesebb 

megismertetése ennek a kórképnek.” (régóta pszichiátriai otthon vezetője) 
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Bár természetes, megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a skizofrénia betegség, ebben 

az elbeszélésben fontos szerepet kapnak a betegek, akik a pszichiátriai otthonok 

működésének alapjául szolgálnak. Mintha a betegek a kórképek és a jó 

lehetőségek keverékei lennének, akiknek a legfontosabb tulajdonságuk a 

kiszámíthatóság, a jól kezelhetőség. Mintha interjúalanyom azt mondaná, hogy 

nem az embert, hanem a betegséget, a kórképet kell nézni, s akkor érthetővé, 

kezelhetővé válnak a betegek.  

„Én azért úgy gondolom, hogy aki kicsikét él betegségtudattal, hogy belátja, hogy 

nekem szükségem van arra, hogy kezeljenek, és bele tud törődni ezekbe a 

dolgokba, azért őneki nagyon nagy lehetőségei vannak itt az intézetben.” (régóta 

pszichiátriai otthonban ápoló) 

Az intézmények működésében a legnagyobb problémát azok a lakók okozzák, 

akik visszautasítják mind a beteg identitást, mind a vele járó gyógyszeres kezelést, 

akik nem hajlandóak rábízni magukat a pszichiátriai ellátórendszerre. 

Interjúalanyaim amellett érvelnek, hogy a betegség, és a vele együtt járó kezelés 

(pl. a pszichiátriai otthonokban) elfogadása fontos, pozitív és előnyös folyamat 

mind a beteg, mind a beteg családja számára. Mintha a betegek csak egyfajta 

eszközök lennének itt a pszichiátriai otthonok fenntartásában. 

 „Szerintem egy elég összetett dolog. (…) Én hiszek abban, ugye amit a 

természetgyógyászat mond, meg amit a távol-keleti, főleg ugye indiai orvoslás 

mond, hogy a korona csakrának a nyitva maradása okozza ezeket a dolgokat. 

(…)Szerintem egy nagyon összetett dolog, amiben biztos, hogy van genetika, meg 

tényleg, nagyon látszik az, hogy van családi halmozódás, és szerintem akkor a 

családi halmozódásnál belejátszik egyrészt az, hogy genetika, másrészt az, hogy a 

pszichoszociális ugye a fejlődés során nyilván egy ilyen családban az ember miket 

szenved el. (…) De szerintem tényleg így minden együtt, tehát energetikai, 

genetikai és mindenképpen azért környezeti faktorok is, és akkor ezek 

összejátszanak.” (néhány éve pszichiátrián dolgozó ápoló) 

Ő az orvosi meghatározás mellett másféle magyarázatát is adja a fogalomnak, s 

észreveszi az embert magát is, képes átélni, hogy mit érezhet, mennyire 

szenvedhet valaki egy ilyen helyen, helyzetben.  
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 „Sok évre visszatekintve is nagyon nehéz. Tehát annyira egyéni sorsokkal 

találkozom, hogy nehéz ezt egy kategóriának gondolni, de mégis a szakma ezt egy 

betegcsoportnak veszi. Én egyébként már akkor találkozom a kliensekkel, a 

betegekkel, amikor túl vannak a pszichózison. És ide már egy javult állapotba 

kerülnek. (…) És nagyon nehéz nekik az előítélettel mit kezdeni. (…) És hogy mi is 

az, hogy betegség. (…) Tehát hogy nem biztos, hogy ez a belátás erre, hogy 

skizofrén vagyok, ez akár még évek múlva is kialakul.(…) És aztán amikor így 

hosszú időn keresztül követem egy embernek az életét, már van, akit majdnem 

húsz éve ismerek, akkor ez úgy el is veszíti a jelentőségét, ez a kategória. Mert 

megismerem a sorsát az illetőnek.(…) Tehát annyi minden annyi minden van egy-

egy embernek az élettörténetébe, amikor már az válik fontossá, hogy hogy tudom 

megérteni az ő tüneteit – idéző jelbe -, vajon az illető, ha úgy érzi, hogy ő az úrral 

állandó kapcsolatba van meg ennek megfelelő hallucinációi vannak, vajon az 

miről szólhat. Hogy úgy lehetne-e az ő élettörténete alapján értelmezni vagy 

megérteni. (…)Ráadásul azzal, hogy a beteg nézeteit, az ő saját értelmezését is 

bevonjuk a beszélgetésbe, akár a vitába, ez is egy szemléletváltás a pszichiátriába. 

Tehát az, hogy ő is részt vesz a saját gyógykezelésébe. (…)Tehát nem ez a cél, 

hogy az általam normálisnak vélt formára alakítsam az életét. Nem ez a cél. Mert 

nem is tudjuk, hogy mi is a normalitás. Tehát ez is egy olyan vitatható fogalom.” 

(régóta nappali kórházban dolgozó pszichiáter) 

Mintha interjúalanyom válasza egyfajta átmeneti állapotot, szemléletmódot 

jelenítene meg. Eleinte úgy tűnik, elfogadja a hivatalos orvosi olvasatot arról, 

hogy a skizofrénia betegség, a szóhasználata is erre utal, pszichózisról, tünetekről 

beszél, ugyanakkor folyamatosan meg is kérdőjelezi azt. Végül arra a 

megállapításra jut, nem tudhatjuk, mi is a normalitás. Számára tehát nem annyira 

egyértelmű, világos és egyszerű a skizofrénia meghatározása, mint a válaszadók 

többségének. Ő az orvosi olvasaton kívül más aspektusokat is figyelembe vesz a 

fogalom meghatározásánál, például az egyén környezetét és élettörténetét. 

Válaszában dominánsan a saját tapasztalataiból indul ki, számára a skizofrénia 

meghatározásánál az ember, és az emberen való segíteni akarás az elsődleges, 

nem a betegség és a tünetek. Szövegének központi eleme az ember maga, akire 

egyenrangú félként tekint, és akit a kezelésbe is bevon, míg a betegség csak egy 

kategória, aminek leginkább abból a szempontból van jelentősége, hogy az egyén 
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hogy tud megbirkózni a vele járó stigmával. Úgy tűnik, ő átéli, mit érezhet az, akit 

skizofrénnek diagnosztizáltak, látja a velük szemben élő előítéleteket, s a 

betegséggel való szembesülés nehézségeit. Elsősorban az embert magát látja, s 

nem a betegséget, a skizofrénia definícióját, meghatározását. Ismeri ezeket az 

embereket, s az emberi kapcsolatokban az orvosi definíciók, meghatározások 

jelentőségüket vesztik. 

„Hát a realitástól meg a valós világtól mondjuk egy olyan erős elszakadást, ami 

számára ijesztő tartalmakat hoz, és nagyon ilyen kétségbeesett lelkiállapotot okoz, 

merthogy igazából senki se tudja megérteni, nehéz a gyógyszerezése, és olyan 

furin néznek az emberre, tehát hogy olyan különcnek érzik magukat. De ez is azért 

nehéz, mert hogy nagyon sokféle van, és valakit meg jól tudnak gyógyszerezni, és 

az meg jól be tud illeszkedni. (…)  Szoktak is egymásnak szólni, hogy figyelj, nem 

kéne már bemenned a kórházba, és akkor van amikor bemegy, van amikor meg 

megsértődik rá. Jobb az, hogyha egymásnak szólnak, nem pedig mi, de hát azt 

azért jó elkerülni, hogy ha valaki más hívja rá a mentőt. Mert mi a legritkább 

esetben, tehát az egész klubház … (frissen végzett, közösségi ellátásban, nappali 

klubházban dolgozó munkatárs) 

Az ő elbeszélésében az orvosi megközelítés és a betegek perspektívája, 

nézőpontja is megjelenik. Ugyanakkor mintha megkülönböztetné magát a 

betegektől, ő más szerepben, helyzetben van, mint ők.  

„Hát, nem tudom, ilyen házi, készített elméleteim vannak. Az egyik, nagyon sokáig 

én azt gondoltam, hogy ez egy mesterséges konstrukció ez a skizofrénia, és hogy 

mindenki más. És például a szocializációs elméletek sokkal közelebb álltak 

hozzám sokáig. Nagyon érdekesen kérdeztem magamtól egyszer, és most arra 

jöttem rá, változik bennem. De ez sokkal inkább egy benyomásszerű. Hogy 

annyira hasonló képet mutatnak bizonyos emberek, akik hozzánk jöttek, hogy egy 

picit közelebb engedtem magamhoz a genetikai elméletet. Nem fogadom el, de 

elkezdtem rajta erősen gondolkodni.(…) Szóval azt gondolom jelen pillanatban, 

hogy szerintem fogalmunk sincs, hogy mi az a skizofrénia. Hogy megjelenik 

valami tünetegyüttes, és nem tudom rátenni az ujjamat, hogy mitől. És közben 

pontosan ezt a vaktában tapogatózást érzékelem a gyógyításban is, bár nagyon 

sokszor, ugye az orvosi protokollban láttam néhány embert konkrétan 
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életveszélyben és veszítettem el néhány embert a praxisomban. Most már azt is 

gondolom erről, hogy olyan intenzív állapot egy-egy pszichózis, olyan elsöprő 

érzés, és annyira életveszélyes, amiben egy nagyon-nagyon erős ingert kell 

beletenni ahhoz, hogy az megálljon.(…) És pontosan tudom azt is, hogy ez az az 

orvosi protokoll, ami nem jó, de nincs nála jobb jelen pillanatban. Pont a halálok, 

az elvesztések miatt azt is gondolom, hogy nagyon nehéz, hogy nagyon-nagyon 

megértem azt, aki elutasítja a gyógyszeres kezelést, nagyon-nagyon szorongok 

miatta.” (régóta a szociális szakmában dolgozó, pár éve a közösségi ellátásban, 

nappali klubházban dolgozó munkatárs) 

Válaszolóm saját érzéseiről, benyomásairól, élményeiről, tapasztalatairól mesélt, 

arról, hogy ő maga - a definíciókon és meghatározásokon túl - hogyan látja ezeket 

az embereket. Megérti, átéli, átérzi a helyzetüket, sőt szorong miattuk, értük. Ő a 

segítő szerepből kitörve emberként jelenik meg, aki aggódik embertársaiért, s ez 

az aggódás szorosan összefonódik, elválaszthatatlan a skizofrénia 

meghatározásával számára. Bizonytalan, nincsenek határozott, kész válaszai arra, 

hogy mi a skizofrénia. Lehet, hogy az orvosi meghatározás igaz, de lehet, hogy 

nem. 

 „Hát énszerintem a skizofrénia az nem tudom, hogy micsoda. Azt szeretem hozni, 

teljesen szakmaiatlan, bár ha a szó etimológiáját nem értjük, akkor nagyon jól 

visszavezethető és a Czeizel Endre szokta ezt mondani, hogy összetört szív. (…) 

Akikre azt mondják, hogy hát skizofrénia diagnózist kaptak, (…) a tünetegyüttesük 

alapján azt mondják, hogy ilyen-olyan téveszméik vannak. (…) Az úgy ott van, de 

nem mutatható ki semmiféle elváltozás az agyban náluk. Szerintem egyébként egy 

darabig. (…) Aki mondjuk 10, 20, 30 éve szed epileptikumokat és 

neuroleptikumokat, végül azoknak az agyában szerintem már abszolút 

kimutatható elváltozás. És hogy mit gondolok a skizofréniáról, azt gondolom, 

hogy az esetek nagy többségében szorosan vett szociális környezet, általában a 

család mondjuk több éven keresztül működő diszfunkcióiból adódóan, nem 

nyilvánvalóan kommunikált, vagy nem kommunikálható dolog kapcsán, trauma 

kapcsán alakulhat ki és alakul ki embereknél ez a fajta, hát nem is tudom, ilyen 

menekülésmód. (…) Azoknál látok erre igazából egyébként esélyt az ilyenfajta 

nevezzük ezt terápiának, vagy nem tudom minek, ilyenfajta lehetőséget, vagy 

ilyenfajta segítséget, akik nincsenek nagyon-nagyon régóta benne ebben a 
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történetben. (…) Van akinek van organikus problémája, neki is ugyanúgy jogában 

áll segítséget kérni és kapni, de gondolom a kiindulópont az sohasem mentes a 

környezet hatásától. Tehát a környezet mindig aktív szerepet játszik abban, hogy 

valaki belemegy ebbe a történetbe, vagy nem megy bele, tehát hogy valaki 

úgymond skizofrén módjára viselkedik, vagy nem viselkedik skizofrén módjára. És 

ez igazából szerintem a pszichiátria legnagyobb hazugsága, önmaga számára 

gyártja le ezt a hazugságot, hogy miért nem foglalkozik azzal, hogy mi van a 

környezettel.” (régóta közösségi ellátásban, nappali klubházban dolgozó) 

Ő kifejezetten támadja a pszichiátriai olvasatot, ellátórendszert. Átérezve azt, 

hogy mit élhetnek át a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak, részletesen mesél 

arról, hogy mi történik azokkal, akik skizofrénia diagnózist kapnak. Szerinte a 

skizofrénnek diagnosztizáltak is élhetnek „normális” életet a közösségben, 

társadalomban.  

„Ugye én nem vagyok orvos, pszichiáter. Mondjuk ez ügyben olvastam sok orvosi 

cikket, tankönyvet Tringer satöbbi, képzéseken vettem részt mentálhigiénikus 

vagyok olvastam olyan véleményeket akár Feldmár, akár alternatív Thomas 

Szasz, ezeket is ismerem, továbbá ezoterikus, természetgyógyász hozzáállásokat, 

hogy hogyan magyarázzák a skizofréniát. Nem tudom, nem tudom (…) hova tenni 

a saját véleményemet. Az említettek közül se ebbe se abba. És itt szerencsére 

ebben a tevékenységemben nem is kell, mert nem azért vagyok itt, meg a kollégák 

sem, hogy úgymond meggyógyítsuk a skizofrén embert. Azt mondom, hogy nem 

tudom mi a skizofrénia. Látom a Kis Irént, megbeszéljük, hogy milyen problémái 

vannak, többek között elmondja, hogy éjszaka lát egy halottat, lefényképezi, egy 

hang azt mondja, tegye a mosógépet tele szeméttel és amikor reggel fölébred erre 

nem emlékszik. Ilyeneket elmond az életéből, és akkor én abban tudom őt 

támogatni, hogyan birkózzon meg a mindennapokkal, hogy tud ezen túllenni, arról 

beszélhetünk, hogy ez miben okoz neki azon túl zavart, hogy az nem jó, hogy 

teletesszük a mosógépet szeméttel. Beszélgetünk arról, hogy felmerül-e valami 

olyan veszélyes állapot, ami esetleg egy szorosabb támogatást, gyűrűt igényelne 

körülötte, hogyan vásárol be, milyen céljai vannak, hogyan szeretne kapcsolatot 

építeni. Tehát arról szó sincs, hogy a skizofréniát gyógyítsuk, kezeljük vagy 

diagnosztizáljuk, tehát ezért nekem nem is kell tudnom, hogy mi a skizofrénia. 

Nekem elég ismernem a Kis Irént, a Gipsz Jakabot, és akkor ők úgy is mondanak 
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olyan dolgokat, amelyek mint diagnosztikai kategóriák egyébként megjelennek a 

kartotékaikon a kórházakban, gondozókban. Attól nem fogom megérteni a Gipsz 

Jakabot, hogy ismerem a skizofrénia tüneteit, a diagnosztikai feltételeket. Tehát 

azt gondolom, hogy nekem nem is kell tudnom, hogy mi a skizofrénia ezekhez a 

tevékenységekhez, ahol úgy vagyunk együtt olyan emberekkel akiket mellesleg egy 

ilyen diagnosztikai kategóriába egy más ellátórendszer belerakott.” (régóta a 

közösségi, nappali ellátásban dolgozó) 

Ő - elhatárolva magát az orvosi olvasattól - létrehoz egy új meghatározást saját 

szerepkörére, melyben nem jelenik meg a skizofrénia orvosi definíciója, felfogása, 

sőt a skizofrénia fogalma sem. Ő az egyetlen, aki teljes mértékben képes az 

orvosi, egészségügyi fennhatóság alól kivonni magát. Elbeszélésének 

középpontjában az ember áll, aki bármikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy 

segítségre, egy másik emberre van szüksége. A munkájáról mesél, arról, hogy ő 

hogyan, miben tudja támogatni a bajba került embereket. 

 

V.8.2. Összefoglalás 

Az általam megkérdezettek a pszichiátriai olvasathoz, a betegség fogalomhoz 

képest határozták meg saját skizofrénia képüket, többé-kevésbé el is fogadva azt. 

Mindez azt jelzi, hogy a pszichiátriai ellátórendszerben dolgozók szemléletmódját 

elsősorban a hivatalos, orvosi meghatározás uralja, sok esetben azonban 

megjelentek más, alternatív magyarázatok, olvasatok is válaszaikban. 75 Bár 

határozott különbségek fedezhetőek fel a szövegekben a különböző ellátási 

formákban dolgozóknál, ami arra utal, hogy vannak eltérések a szemléletmódban, 

azonban úgy tűnik, továbbra is az egészségügyi szakma, olvasat uralja az őrület, 

skizofrénia meghatározást. A pszichiátriai ellátórendszerben az egészségügyi 

mellett a szociális szakma is megjelent, a válaszok alapján azonban úgy tűnik, 

hogy még nem sikerült olyan saját olvasatot kidolgozniuk, ami az orvosi 

meghatározás alternatíváját adhatná. Meghatározó különbség a beteg emberek 

megjelenése illetve hiánya volt válaszadóim elbeszélései között. Mintha sok 

esetben beszélgetőtársaim kifejezetten kerülték volna, hogy a betegség orvosi 

                                                           
75  Ennek megállapításához azonban mindenképpen további vizsgálatok szükségesek, hiszen ez a 

feltételezés csak egy nagyon szűk mintával történő interjúzáson alapul. 
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meghatározásán túl a betegekről, a beteg emberekről beszéljenek. Vajon mi ennek 

az oka? Talán nem tudnak túl sokat róluk? Ők a betegséget, s nem a beteget 

kezelik, ismerik? Vagy talán félnek attól, hogy a betegség mögött, mellett 

felbukkanhat a beteg, az ember maga, akire nem érvényesek a szabályok, az 

orvosi definíciók, akit nem lehet kizárólag az előre leírt és megadott módon 

kezelni? Vagy talán csak a kérdésfeltevésem miatt, ami kizárólag a skizofrénia 

meghatározására vonatkozott?  

A pszichiátriai kórházi osztályon, a pszichiátriai gondozóban és a pszichiátriai 

otthonban dolgozók körében volt a leggyakoribb, hogy egyetlen, kizárólagos 

magyarázatként, már-már tényként tekintettek a skizofrénia orvosi 

meghatározására. Egyetlen olyan válaszoló volt csak az itt dolgozók között, aki 

többféle magyarázatát, okát adta a skizofréniának a biológiai magyarázat mellett. 

Ő nem régóta dolgozik egy pszichiátriai kórházban. A pszichiátriai osztályon és 

gondozóban dolgozók válaszainak sajátossága volt az is, hogy többségük 

meghatározásában maga az ember egyáltalán nem szerepelt. Ők kizárólag a 

betegségről beszéltek, mintha csak azzal foglalkoznának, az egyénnel magával 

nem tudnának mit kezdeni. Ez a kezelés eltárgyiasulását, egyfajta üzemszerű, 

futószalag-szerű működést sejtet, mely képtelen magát az embert észlelni, kezelni, 

neki, rajta segíteni. Azonban az náluk is megfigyelhető volt, hogy míg a régóta a 

rendszerben dolgozók olvasatában egyáltalán nem szerepeltek a betegek, csak a 

betegség, addig a nemrég rendszerbe kerültek számára a skizofrénia 

meghatározása még nem választható, különíthető el az embertől magától.  

A pszichiátriai otthonban dolgozó interjúalanyok mintha megpróbálták volna a 

jelenlegi ellátórendszer nélkülözhetetlenségét bizonyítani elbeszéléseikben, s ezen 

belül is kiemelték a pszichiátriai otthon pozitív hatásait a betegek, s a betegek 

családjai számára. 

A közösségi, nappali ellátásban dolgozók több alternatív olvasatot, magyarázatot 

is adtak a fogalomra. Bár náluk is jelen van a skizofrénia pszichiátriai olvasata, 

nekik azonban többnyire sokrétűbb, ellentmondásosabb a fogalomhoz való 

viszonyuk. Egy kevésbé egyértelmű, kizárólagos skizofrénia képet kapunk, 

melynek középpontjában az ember áll, s mely az ember oldaláról, szemszögéből 

határozza meg a fogalmat. Ők gondolják a legkevésbé, hogy csak egy igaz 
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megközelítése lehet a skizofréniának, s nem zárják ki, érvénytelenítik a 

rendszerbe kerülő egyén olvasatát sem saját magáról. Egyetlen olyan válaszoló 

volt csak, aki kizárta elbeszéléséből az orvosi megközelítést, sőt magát az orvosi 

diskurzus által megterhelt skizofrénia fogalmát is elvetette. 

Összességében a legmeghatározóbb különbség az egészségügyi és a szociális 

szférában dolgozók között az volt, hogy míg a szociális szakmában dolgozók 

szövegei az emberről szóltak, addig az egészségügyi dolgozóké elsősorban a 

betegségről (ez alól jellemzően csak a szakmában nem régóta dolgozók képeztek 

kivételt).  

A szemléletmódok közötti különbséget jól szemléltetik azok a szövegrészletek, 

ahol interjúalanyaim a saját magukban lejátszódott változásokról meséltek a 

skizofrénia meghatározása kapcsán. Az egyik gondozóban dolgozó interjúalany, 

aki fiatal pályakezdőként az OPNI-ba került, s több évtizedet töltött el ott, arról 

beszélt, hogy bár az egyetemi évek alatt az izgalom vonzotta, a titokzatosság, a 

pszichózis határhelyzet volta, mostanra teljes mértékben magáévá tette az orvosi 

meghatározást. Úgy tűnik, mintha elsősorban a pszichiátriai ellátórendszerben 

eltöltött évek hatására következett volna be ez a változás nála, ami megtanította őt 

arra, hogyan kezelheti a leghatékonyabb módon a betegséget. Mintha a rendszer 

magába szívta, beolvasztotta volna őt. Hasonló folyamat játszódott le egy nappali, 

közösségi ellátást nyújtó intézményben dolgozó interjúalanyomnál is. Ő sokáig 

úgy gondolta, hogy a skizofrénia mesterséges konstrukció, ám egyre közelebb érzi 

magához az orvosi megközelítést.  

Bár látszólag ugyanarról szól a két történet, ha közelebbről vizsgáljuk őket, mást 

találunk. Nem csak az a különbség, hogy míg a gondozóban dolgozó pszichológus 

határozottan, tényként állítja ma már, hogy a skizofrénia betegség, míg a szociális 

szférában dolgozó nem tudja, mi ez, és nem fogadja el, nem tartja jónak az orvosi 

olvasatot sem. Mélyebben elemezve a szövegét mintha a haláltól, a veszteségtől 

való félelmeiről szólna mindez. Ő már vesztett el embert –mondja, fél, vagy 

ahogy ő fogalmaz, szorong amiatt, hogyha nem szednek gyógyszert a hozzájuk 

fordulók, ismét megtörténhet mindez, szorong amiatt, hogy újra elveszthet valakit. 

Számára úgy tűnik, hogy a betegség narratíva, az orvosi magyarázat egyfajta 

védelmet jelent, a kórház egy olyan biztonságot nyújtó intézmény, ami képes arra, 
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amire ő nem volt, hogy megakadályozza a halált, a segítségre szoruló emberek 

elvesztését. Míg tehát az egyik esetben a dolgozó úgy tűnik a pszichiátriai 

ellátórendszer részévé válva azonosul annak szemléletmódjával, 

normarendszerével, az egyén eltárgyiasításán alapuló kezelésmódokkal, a másik 

esetben éppen hogy az ember miatt, az ő érdekében, az ő védelmében, az ő 

életéért fél, szorong az elbeszélő, s tekint végső mentsvárként a fennálló 

pszichiátriai ellátórendszerre, a kórházra.   

A nappali és közösség ellátásban dolgozók válaszaiban több alkalommal is 

felmerül a kórházhoz való viszony, a kórházba szállítás kérdése. Mintha a náluk 

megjelenő félelem, féltés egyfajta függőségi, alá-fölé rendelt viszonyt teremtene, 

jelenítene meg a nappali és közösségi ellátást biztosító intézmények és a 

kórházak, az egészségügy és a szociális szféra között. Míg „jól van a beteg”, 

addig foglalkozhatnak vele a közösségi és nappali ellátásban, viszont ha bármi 

baj, probléma van, akkor az orvos, a kórház az egyetlen megfelelő, biztonságos 

hely a betegek számára, az orvosok azok, akik végső soron dönthetnek a 

sorsukról, életükről.76 Ez a fajta függőség77 a két intézménytípus között és az 

egészségügyi szemléletmód dominanciája az őrület fogalmának meghatározásakor 

jelentős akadálya lehet a pszichiátriai ellátórendszer átalakításának.  

Feltevésem, hogy az elmebetegnek diagnosztizáltak kezelésében változás csak a 

már régóta domináns, kizárólagosságra törekvő pszichiátriai elmebetegség kép és 

az ellátórendszer együttes átalakításával valósítható meg. Ha megszűnne az orvosi 

narratíva kizárólagosságra való törekvése és dominanciája az ellátórendszerben, 

ha egy ezzel egyenrangú, más megközelítésű és kiindulópontú, alternatív 

megközelítés(ek) is megjelenne, az átalakíthatná a rendszerbe kerülő emberekkel 

kapcsolatos kezelésmódokat is, s a bekerülő egyén számára sem lenne többé 

kötelező érvényű egy állandó beteg identitás kialakítása.  

                                                           
76     Érdemes lenne szélesebb körben vizsgálni a nappali, közösségi ellátást nyújtó szervezeteknél, 

hogy mennyire létezik ez a fajta függés a kórházaktól. A közösségi, nappali ellátást biztosító 
szervezetek kapcsolata a pszichiátriai osztályokkal kulcsfontosságú kérdés a betegnek 
diagnosztizáltak szempontjából. Elméletileg a közösségi és nappali ellátást biztosító szervezetek 
feladata a betegnek diagnosztizáltak integrálása a közösségbe, a lakóhelyen való segítésük. Ám ha 
függő viszonyba kerülnek a kórházakkal és rendszerszinten folyamatosan kórházba kerülnek a 
náluk lévő emberek, akkor ezek a szervezetek a gondozókhoz hasonlóan az egyének intézmények 
közötti körforgását segíthetik elő.      

77 Nyilván ez a függőség bizonyos nappali közösségi ellátást nyújtó szervezeteknél erősebb, másoknál 
gyengébb, sőt elképzelhető, hogy valahol nincs is. 
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VI  Élettörténetek 
 

Az alábbiakban négy skizofrénnek diagnosztizált ember élettörténetét elemzem. 

Mindegyik elbeszélőt, mint pszichiátriai betegnek diagnosztizáltat kerestem meg. 

Célom annak bemutatása, hogyan képes elmesélni egy pszichiátriai betegnek 

diagnosztizált egyén az élettörténetét a mai Magyarországon, hogyan jelenik meg 

az elbeszélők narratívájában a pszichiátriai ellátórendszer, és a skizofrénia 

diagnózis.78  

 

VI.1. Virág  

„Valami olyan helyet álmodtam, hogy jó volna keresni magamnak, ahol csend van 

és békesség” 

(idézet az interjúból) 

 

Virág 1984-ban születik. A család ekkor egy házban él az anyai dédszülőkkel és 

nagyszülőkkel, akik, míg a szülők dolgoznak, vigyáznak Virágra és két idősebb 

testvérére, Katalinra és Nórára. Anyukájának, Máriának vállalkozása van. 

Apukája Miklós viszi reggelente Virágot az óvodába. Karácsonykor összegyűlik a 

család, van, hogy harmincan vannak együtt. Virág tizenkét éves, amikor 

otthonukban egy fertőzés következtében meghal a dédnagyapa. Testvérei nem 

sokkal ezután elköltöznek otthonról. Virág kiskamasz korában sok a veszekedés a 

családban. Tizennégy éves, amikor a szüleivel két hetes családi nyaralásra megy a 

tengerpartra. Ősszel édesapja elköltözik tőlük. Virág ekkor kezdi el egy olasz 

kéttannyelvű gimnázium nulladik évét. Az iskolában többször elájul, egyszer 

mentőt is hívnak hozzá. Édesapja meglátogatja őt. Utána egy évig nem 

találkoznak. Miklós új családot alapít, Virágnak két öccse születik.  

                                                           
78 Interjúalanyaim anonimitásának megőrzése érdekében az élettörténetekben a neveket (személy és 

földrajzi neveket egyaránt) minden esetben megváltoztattam, s néhány, az elemzés szempontjából 
kevésbé fontos eseményt és dátumot is módosítottam. 
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Virág hét napból négyet átbulizik, minden reggel füves cigarettát szív, de extasyt 

és kokaint is használ. Esténként eljár otthonról, anyukájának egy taxis ismerőse 

viszi ilyenkor haza őt. Tizenöt évesen megkeresi az apját, és 3-4 hónapig 

rendszeresen együtt látogatják a nagypapát. Félévkor három tárgyból is megbukik 

az iskolában. Nyáron három hónapra Olaszországba megy nyelvet tanulni, ott is 

sokat bulizik. Összejön egy olasz fiúval, aki két hónap után elhagyja őt a régi 

barátnőjéért. Mikor visszajön Magyarországra, megismerkedik egy fiúval, 

Jánossal, aki 5 évvel idősebb nála és rendszeresen használ kábítószert. János 

odaköltözik hozzájuk. Négy évig együtt élnek. Mindketten napi szinten 

használnak kábítószert. Többször abbahagyják fél évre, egy évre, majd megint 

újrakezdik. János egyszer az OPNI zárt osztályára kerül, ahonnan két hét múlva 

kijön és visszatér a kábítószerekhez. Virág sokszor nem megy be az iskolába, 

gyakran csak dél körül kel fel. Tizenhat éves, amikor meghal a nagymamája 

rákban. Ekkoriban tűnik el legjobb barátnője, Tünde is, akivel általános iskola óta 

barátok. Virág tudja, hogy Tünde egy elhagyott lakásban van begyógyszerezve. 

Tünde szülei faggatják a lányukról. Néhány nap múlva elmondja nekik, amit tud. 

Jánosnak más nőkkel is van kapcsolata. Virág felolvassa anyjának a verseit, aki 

elviszi pszichológushoz. 

Tizennyolc évesen két hétig nem használ kábítószert. Utána elmegy egy 

jógatáborba, ami egy erdő közepén van. A táborban sátorban alszanak, és egész 

nap jógáznak, meditálnak. Ő mezítláb járkál öt napig, és éjszakánként meztelenül 

sétál és fut az erdőben. János érte jön és az édesanyjához, Borbálához viszi, aki 

orvos. Borbála van Virággal, eteti, itatja, mosdatja őt. Két nap múlva anyukája 

hazaviszi Virágot és orvost hív hozzá, aki beutalja a pszichiátriára. A kórházban 

injekciót kap, és zárt osztályra kerül. Egy hónapig van ott. Az első héten 

folyamatosan altatják és gyógyszerezik. Utána két hétig nem tud aludni. Itt 

ünnepli a 19. születésnapját. Csináltatnak vele egy IQ tesztet, ahol 90 pontot ér el. 

Nem tud érthetően beszélni, apja próbálja etetni, de Virág mindig visszaöklendezi 

az ételt, mégis hízik. Egy reggel felhívja az apját, hogy vigye ki innen, és elmeséli 

neki, hogy éjjel látott egy idős nőt, akitől megijedt és sikítani kezdett. Az orvos 

nem engedi haza Virágot, azt mondja neki, hogy kényszergyógykezelésen van. 

Végül az apja elintézi, hogy szülői felelősségre kiengedjék. Édesanyjának, 

Máriának azt mondják az orvosok, hogy Virág ne folytassa az iskolát, úgysem fog 
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meggyógyulni, élete végéig pszichiátriai kezelésekre lesz szüksége. Virág egy 

évig még háromféle gyógyszert szed. A kórház után egy hétig az apjánál van, 

majd anyukájával nyaral Hévízen egy hétig.  

János elköltözik tőlük, Virág az anyukája által bérelt lakásban lakik egyedül. 

Anyukája eleinte heti háromszor ott alszik nála, de aztán ez abbamarad. Virág 

ősszel visszamegy az iskolába. Állandóan fáradt, rengeteget alszik, és sokszor 

csak délben kel fel. János - akivel bár különköltöznek, de nem szakítanak - tovább 

kábítószerezik, bulizik. Virág többször is átkutatja barátja cuccait, és kidobja a 

nála talált kábítószereket. Egyszer 2003 karácsonya előtt János kocsiját 

behorpasztja, mert kábítószert talál benne. Szakítanak, de fél évig még 

találkozgatnak. 2004 tavaszán, húsz évesen Virág újra kábítószerezni kezd. Bár 

késik a vizsgáról, végül sikeresen leérettségizik. Nyáron János külföldre megy 

dolgozni, előtte megint szakítanak. Virág találkozgat egy másik fiúval, Istvánnal, 

aki vidéken él. Vannak olyan napjai, amikor egész nap jógázik. A nyár folyamán 

egy buddhista gyakorlatra megy négy napra egy kis faluba, ahol egész nap 

énekelnek, meditálnak. A tábor után szinte minden nap magányosan sétál a lakása 

melletti erdőben. 2004 őszétől egy ruhatervező iskolába jár. Néha, ha 

tömegközlekedéssel utazik, egy hang kommentálja a gondolatait. Édesanyjával 

együtt elmennek egy pszichiátriára, ahol Virág a felvételét kéri. Két hónapot tölt 

zárt osztályon, ahol skizofrénia, hebefrénia diagnózist kap. Rengeteg gyógyszert 

adnak neki, mindig újat, amit egy idő után nem szed be. Mikor rájönnek erre az 

ápolók, erőszakkal beszedetik vele. Virág ekkor izomgörcsöt kap, ráng a teste és 

alig tud mozogni. Onnantól kezdve minden nap injekciót adnak neki, és anyja 

fürdeti. Két hónap alatt öt kezelőorvosa van, végül a főorvoshoz kerül. Sok tesztet 

csináltatnak vele, gyakran ugyanazokat. A zárt osztályon Virág tizenöt kilót hízik. 

A kórház után abbahagyja a gyógyszerszedést és folytatja az iskolát. Szakít 

Istvánnal. János visszajön külföldről. Megint összejönnek, de János két hónap 

után ismét külföldre megy.  

2005-ben Virágnak az egykori osztályos főorvosa azt mondja, hogy valószínűleg 

drog indukálta pszichózisa volt, és nem skizofrénia. Virágnak több párkapcsolata 

is van. Összejön egy harminc évvel idősebb alkoholista férfival, Gyulával. Gyula 

ajándékokat vesz neki és elviszi őt Egyiptomba is, ahol Virág delfinekkel úszik. 

Három hónap után Virág szakít vele. Ismét hazajön János, akivel egy darabig 
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kapcsolatban van. Virág újra elkezd kábítószerezni, miközben megpróbál egy m-

way üzlethálózatot kiépíteni. Összebarátkozik pár lánnyal, akikkel eljár bulizni és 

inni. Háromnegyed év után abbahagyja az üzletelést.  

Huszonkét éves, amikor egy szenvedélybetegek kezelését ellátó szervezetnél 

megismerkedik egy fiúval, Lászlóval. A születésnapján László megveri őt. 

Ezután, bár a fiú naponta többször hívja Virágot telefonon, ő nem felel a 

hívásokra. Ekkoriban szinte minden nap találkozik egy ismerősével. Abbahagyja a 

kábítószerezést és elkezd lovagolni. Minden reggel jógázik és este tíz-tizenegy 

körül lefekszik aludni. Hazaköltözik az anyukájához, ahol egy külön lakrésze van. 

Halaszt egy évet az iskolában. 

Az interjú készítésekor egy tanyán dolgozik önkéntesként, ahol gyerekeknek 

tartanak lovas terápiát. Minden hétköznap fél hatkor kel, kimegy a lovardába, és 

hetente kétszer esténként a ruhatervező iskolába jár. 

 

Vajon hogy jelenik meg a biográfiai adatok tükrében Virág? 

Míg a biográfiai adatok alapján úgy tűnik, Virág kiskorában egy nagy, szerető 

családban élt, ahol nagyszülők, dédszülők, testvérek vették őt körül, tizennégy 

éves korára eltűnnek mellőle az emberek, s csak ketten maradnak édesanyjával. 

Mária láthatólag anyagilag mindent megad neki, de mintha születésétől kezdve 

sokszor másra hagyná őt (kiskorában dédszüleivel van sokat, apukája viszi az 

óvodába, később a bulikból taxi viszi haza stb.).  

Mintha dédnagyapja halálával venné kezdetét Virág családjának széthullása, 

kerülnének felszínre addig elnyomott konfliktusok, viszályok, aminek végső 

felvonása édesapja elköltözése. Úgy tűnik, apja távozásával Virág elveszti az 

utolsó olyan személyt is, akivel bensőséges kapcsolatban van. Ez az esemény a 

család sajátos működéséről is sokat elárulhat, hiszen nem sokkal azelőtt, hogy az 

apa elhagyja őket, még együtt nyaralnak, mint egy nagy, boldog család. Mintha a 

látszat fenntartása, a nyílt kommunikáció hiánya jellemeznék a család életét. Így 

apja lépése teljesen váratlanul érheti Virágot, aki valószínűleg nem érti, mi 

történik a szülei közt. Talán önmagát hibáztatja azért, hogy apja elhagyta őket, 

vagy az anyukájára dühös. Valószínűleg senkivel sem tudja megbeszélni ezt a 
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helyzetet, hirtelen magára marad, magára hagyják őt mindenféle magyarázat 

nélkül. 

Miután az apja elmegy, Virág az iskolában többször elájul, a mentőt is ki kell 

hívni hozzá. Úgy tűnik apja távozása, a család szétesése az, amit képtelen 

feldolgozni. Mintha ő maga is megpróbálna távozni ebből a helyzetből, vagy talán 

így próbál - végső elhagyatottságában – üzenni az apjának, ne hagyj el, 

szükségem van arra, hogy gondoskodj rólam. És úgy tűnik, apja meghallja Virág 

segélykérését, még egyszer meglátogatja őt, mielőtt egy évre eltűnne életéből.  

Virág ezt követően beleveti magát a bulik és a kábítószerek világába. Egyfajta 

önpusztító életforma ez, s úgy tűnik, nincs senki körülötte, aki megállítaná. 

Mintha az anyja még támogatná is, vagy csak egyáltalán nem foglalkozik vele, 

hisz láthatólag tizennégy évesen ő döntheti el, hogy mikor jár haza, s hogy mit 

csinál aznap. Virág egyfajta légüres térbe kerül, ahol a kábítószereken és a 

haverokon kívül semmi nem számít többé. Nem bírja azonban sokáig ezt az életet, 

képtelen ily módon elfelejteni apja „elvesztését”, megpróbálja újra felvenni a 

kapcsolatot vele. Miklósnak ekkor már új családja van, ahol a lányának úgy tűnik, 

nem jut hely. A nyár folyamán, Olaszországban, újabb csalódás éri Virágot, egy 

olasz fiú is elhagyja őt másért.  

Az adatokból azt látjuk, hogy Magyarországra visszatérve Virág egy nála öt évvel 

idősebb fiúval ismerkedik meg, majd költözik össze. János talán apapótlék Virág 

számára, aki mindig vele van, akivel tizenöt éves korától kezdve egyfajta 

családként élhet együtt, és akivel összeköti a közös szenvedély, a kábítószer is. 

Nagymamája halála újabb veszteség Virág életében, ami után mintha végképp 

senkije sem maradna Jánoson kívül, hisz még legjobb barátnőjével is megszakad a 

kapcsolata. S bár kiderül, hogy Jánosban sem bízhat maradéktalanul, a fiú 

többször megcsalja őt, Virág, talán kényszerből is, mégis vele marad. Mikor 

megpróbál anyukájához fordulni segítségért, Mária szakemberhez, 

pszichológushoz viszi őt. Virág talán ezt egyfajta árulásként éli meg, úgy érezheti, 

az anyja nem akarja megérteni őt, egy idegenhez küldi, amikor neki csak a 

családjára lenne szüksége.  

Tovább keresi hát a helyét a világban, jógázni kezd, felhagy a kábítószerezéssel, 

megpróbál új barátokat, családot találni. Ekkor azonban újra egyfajta öntudatlan 
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állapotba kerül, mint mikor apja elhagyta őt. Mintha végső kétségbeesésében 

megint segítségért kiáltana, kisbabává válik, aki nem képes ellátni magát, akinek 

szüksége van a szüleire, az apja gondoskodására ahhoz, hogy életben 

maradhasson. A barátja jön érte, és János anyukája, Borbála eteti, itatja, ápolja, 

míg az anyja haza nem viszi őt.  

Mária azonban úgy tűnik, továbbra is képtelen anyaként – ahogy azt Borbála tette 

- gondoskodni magatehetetlen gyermekéről, ismét külső segítséget, szakembert 

hív. Talán úgy érzi, az ő gondoskodása nem elegendő a lányának, nem megfelelő, 

vagy talán Virág nem fogadja el tőle a segítségét. Az orvos pszichiátriára viteti 

Virágot. Talán Virág úgy érzi, hogy ez a drasztikus állapot, a kisbaba létbe való 

visszatérés kell ahhoz, hogy a családja (ki-ki a maga módján) foglalkozzon vele, 

egyáltalán észrevegyék őt. Amikor érthetően beszél, senki nem figyel rá, most, 

hogy beszélni sem tud, mindenki vele foglalkozik. Miklós ekkor egy csapásra 

ismét gondoskodó apává válik, óvja, eteti Virágot, vele van a kórházban, s végül 

az orvosokkal szembeszállva kimenti őt a pszichiátriáról is.  

Virág a pszichiátrián kiszakad régi életéből, egy hónapig nem kábítószerezik, 

(csak orvosi felügyelet mellett gyógyszereket szed), nem bulizik, és alig találkozik 

a barátjával, Jánossal. Egy új életet kínálnak itt fel neki, a betegszerepet, aminek 

elfogadásával nem kellene többé iskolába járnia és tán még a szüleit is 

visszakaphatná. Úgy tűnik azonban, hogy ez a hely, a drasztikus kezelés, az itt 

szerzett élmények sokkolják őt. Mintha halálra rémülne, mikor szembesül azzal, 

hogy be van ide zárva, nem tudja szabadon elhagyni a kórházat, fél a betegektől, 

az orvosoktól, össze van zavarodva, s nem érti, hogy mi történik vele. S mintha 

felismerné, hogyha beteggé válik, hosszú-hosszú időt kell itt (vagy ehhez hasonló 

helyeken) eltöltenie újra és újra.  

Virág a kórházi rémálmot követően megpróbál új életet kezdeni kábítószerek és 

pszichiátriai betegség nélkül. Szülei azonban ismét eltűnnek mellőle, barátjára, 

Jánosra sem számíthat többé, s mikor végül szakítanak, Virág ismét teljesen 

magára marad. 18 évesen önállóan, család nélkül kell helytállnia a világban. Nem 

bírja sokáig az egyedüllétet, visszatér barátjához, és ismét elkezd kábítószerezni. 

Úgy tűnik, hiába minden erőfeszítés, a kábítószerektől nem tud szabadulni. A 

drogozás egy olyan menedék lehet számára, ahol nem éri el többé a kegyetlen 
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világ, nem fáj többé a családja elvesztése, magánya, a sok- sok elutasítás s az 

árulások. Mindennek ellenére van ereje ahhoz, hogy leérettségizzen. Felvételt 

nyer egy ruhatervező iskolába, ismét szakít Jánossal, és tovább kutat egy otthonos, 

biztonságos hely után.  

Akárcsak első pszichiátriai kezelése előtt, Virág ismét „kivonul addigi életéből”, 

egy buddhista táborban keresi lelki békéjét. A buddhizmus, a jóga mintha az 

ellenpólusa lenne Virág vad, bulizós életének, egyfajta menhely számára. Ősszel 

még elkezdi az új iskolát, ami új célokat, társaságot, barátokat hozhatna, de úgy 

tűnik, nem tud beilleszkedni. Sokat van egyedül és hangokat hall, ismét szüksége 

van a szüleire, a pszichiátriára.  

Mária fontos szerepet játszik Virág betegkarrierjében, aktívan részt vesz a kórházi 

kezelésekben. Most is elkíséri őt a pszichiátriára, és végig ott van vele. Virágot 2 

hónapig bent tartják, talán mert ellenáll, nem fogadja el a kezelést, a diagnózist, 

nem szedi be a gyógyszereit. Amikor kényszerítik rá, izomgörcsöt kap, mintha 

így, a testén keresztül tiltakozna a gyógyszerek ellen is. Mikor nem tudja ellátni 

magát, Mária – az adatok alapján most először – ápolja, fürdeti gyermekét. Úgy 

tűnik, Virág betegsége végül – talán csak átmenetileg - hozzásegíti Máriát az 

anyasághoz, apja viszont, aki tán segíthetne neki kiszabadulni a kórházból, a 

betegségéből, ezúttal nem jön el.  

Amikor Virág kijön a kórházból, abbahagyja a gyógyszerszedést, továbbra sem 

akarja elfogadni a betegszerepet. Megteheti, hiszen úgy tűnik, senki nincs 

mellette, aki törődne azzal, hogy beveszi-e a gyógyszereit, skizofrénként él-e, 

anyja a „veszélyeztető” állapot megszűntével ismét magára hagyja őt.  

Virág folytatja az iskoláit, és párkapcsolatokba menekül. Mintha még mindig az 

apját, az egyszer volt családját, otthonát próbálná meg visszakapni, hajszolná 

szüntelen.  

Mikor megerősítést nyer, hogy nem skizofrén, mintha végleg lezárulna életében a 

beteg-korszak. Úgy tűnik, megpróbál egy független, új életet kezdeni, 

megszakítva az anyjától való anyagi függőséget is. Mintha azonban rövid időn 

belül minden visszatérne a megszokott kerékvágásba, Virág újra bulizik, iszik, 

drogozik, és végül abbahagyja a munkáját is. Mintha egy erősen örvénylő, zavaros 
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folyóban próbálna kijutni a partra, keresve a biztonságosabb, nyugodtabb 

részeket, ahol úszni tud, de egyedül, segítség nélkül gyenge lenne kimászni a 

folyóból, és mindig ugyanabba az örvénybe zuhanna, ami visszahúzza, nem 

engedi el őt. 

Virág, miközben újra megpróbál leszokni a kábítószerről, egy segítő szervezetnél 

megismerkedik egy fiúval, Lászlóval. Vele folytatja a drogozást, míg teljesen 

kilátástalan helyzetbe nem kerül. Úgy tűnik, az, hogy László megveri őt a 

szülinapján, óriási trauma, sokk, az örvény legalja számára. Mintha egy válaszút 

lenne ez az életében, vagy folytatja tovább az önpusztítást, amíg bírja, vagy 

végleg abbahagyja a kábítószerezést. Sorsesemény, ami gyökeresen átalakítja az 

életét, s lezárja a keresés időszakát. Mintha Virágnak el kellett volna jutnia eddig 

a mélypontig, az örvény legmélyére ahhoz, hogy változtatni tudjon. Talán ekkor 

döbben rá arra, hogy ez az út a halálba vezet, s – mint az első pszichiátriai 

„élményét” követően, mikor mindent megtett azért, hogy elhagyhassa a 

pszichiátriát – úgy dönt, nem akarja így végezni. 

Lászlóval minden kapcsolatot megszakít, és egy új életet alakít ki magának. 

Folyamatosan hagyja el a kábítószereket. Elkezd lovagolni, új elfoglaltságot talál, 

olyat; ami kitöltheti a régi élete és a drog által hagyott űrt.  

Az interjú készítésekor Virág szinte minden napját egy tanyán tölti, ahol lovas 

terápiát tartanak gyerekeknek. Úgy tűnik, itt egy olyan helyre lelt, ahol elfogadják 

őt olyannak, amilyen. A lovaglás, a természettel való közvetlen kapcsolat, a 

fizikai igénybevétel mintha egy eddig ismeretlen utat kínálna Virág számára, ahol 

nem kell kábítószereznie és beteggé válnia, míg a gyerekek jelenléte mintha saját 

gyermekkorát idézné. Úgy tűnik itt ő is újra büntetlenül gyermekké válhat időről-

időre, másfelől azonban felnőtt, segítő szerepben is megjelenhet a gyerekek 

mellett. Bár az interjú készítésekor is vannak hallucinációi, ezzel együtt 

„egészséges” életet tud élni gyógyszeres terápia és zárt osztályi kezelések nélkül 

is.  

Úgy tűnik, Virág megélt élettörténete a család körül forog, mintha a 

kisgyerekkorában őt körülvevő családot próbálná újra és újra meglelni. 

Biztonságra vágyik, egy olyan helyre, ahol úgy érezheti magát, mint egykor, a 

régi karácsonyokon, amikor akár harmincan is együtt voltak. Talán ezért költözik 
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össze már tizenöt évesen egy fiúval, ezt keresi a jógában, a buddhizmusban, majd 

végül a gyerekek között, a lovas tanyán is. 

 

Hogyan jelenik meg mindez elbeszélt élettörténetében?  

Virág elbeszélésének egyik legfőbb jellegzetessége, hogy lineárisan - alig 

csapongva az időben - meséli el főnarratíváját79, a születésétől kezdve 

folyamatosan haladva a jelen felé jut el az életútinterjú pillanatáig, miközben élete 

minden eseményét értékeli, magyarázza, kommentálja. Születésével, 

gyerekkorával kezdi élettörténetét, melyből úgy tűnik, a veszteségek a 

legfontosabbak számára, hiszen ezekről, dédnagyapja majd nagymamája haláláról, 

végül apja távozásáról mesél hosszan.  

„Szóval az eleje szerintem annyira nem fontos, a gyerekkorból annyi, hogy ö így a 

családomban talán pont azokat az embereket vesztetem el korán, akik fontosak 

voltak számomra. Tehát engem igazából nagyon-nagyon sok ideig így a 

dédnagymamám, meg a dédnagypapám volt azok, akik vigyáztak rám, meg velem 

voltak, mert a szülők azok folyamatosan dolgoztak. És mivel ö ugye egy 

háztartásban éltünk, akkor mindig segítettek mindenben, tény, hogy a 

gyerekkorom egy részét azt velük töltöttem. És a dédnagypapám az nagyon közel 

állt. Ő ’98-ban ment el. Aztán akikhez még ilyen nagyon közel álltam, az a 

nagymamám volt, ő meg 2002-ben ment el, nagyon hirtelen. És ö (3) igazából, 

tehát ezek az elvesztések voltak szerintem azok, amik így indukálták azt, hogy így, 

tehát hogy olyan életet kezdtem el élni, amilyet.” 

Magyarázata szerint ezek a veszteségek azok, amik meghatározzák későbbi életét, 

sorsát. Ezt az időszakot követően elbeszélése szerint a bulik, a kábítószerek 

világába veti magát, ahol összejön és össze is költözik egy drogos sráccal. 

Magyarázata szerint élhetetlen, de szép időszak ez. A drogról való leszokási 

kísérletekké és az újrakezdésekké ekkor a főszerep. Majd egy hirtelen váltás 

történik narratívájában, Virág arról kezd beszélni, hogyan jutott először 

pszichiátriára. 

                                                           
79 A főnarratíva az a szövegrész, amit az elbeszélő az interjú elején a visszakérdezések nélkül magától 

elmond. 



   180 

 

„Tehát ö én akkor teljesen elvesztettem így a realitás-érzékemet és engem akkor 

vittek be először pszichiátriára. A pszichiátriára kerültem és az volt igazából ezzel 

a baj, hogy ö akkor én szerintem valahogy az éntudatomat veszítettem el, tehát 

nem voltam avval tisztába, hogy ki vagyok és hogy mit csinálok, hogy milyenek a 

mindennapok, hogy milyen az életem. Elvesztettem a talajt, azt gondoltam, hogy 

minden pillanat az utolsó pillanat.” 

Hosszan magyaráz arról, hogy miért került kórházba, milyen állapotban volt 

akkor, és a kórházi tartózkodásról is részletesen tudósít. Ezt követi a diagnózisról 

és a második kórházi tartózkodásáról szóló rész, élettörténete betegségtörténetté 

válik. Majd amilyen hirtelen belekezdett, olyan hirtelen ér véget a 

betegségtörténet, a kórházi bent léteket követően véget vet neki, és arról mesél, 

hogyan folytatta félbehagyott életét. Iskolába jár és megpróbál párt találni 

magának, majd visszatér a kábítószerekhez.  

„Úgy hogy ö mindegy végül onnan is kikerültem és ö és hát ugye visszamentem az 

iskolába, amit csináltam, mert halasztanom kellett. Mindegy, akkor azt csináltam 

tovább, ö (2) és (2) és ilyen párkapcsolatokba menekültem, de (4) de valahogy 

ezek nem igazán oldottak meg semmit.” 

A második történet, mely élete értékelésébe torkollik, ahhoz kapcsolódik, hogyan 

kezdett új életet a drogok és a betegség elhagyásával. Élettörténete innentől 

kezdve az életében bekövetkezett változásról, új életéről szól.  

„(…) drogosokat segítő ilyen anonim szervezet és akkor ott ismerkedtem meg a 

sráccal. Ez már teljesen biztos volt, hogy épkézláb kapcsolat nem lesz. Mindegy, 

azért belekezdtünk, de hát tragikus volt a vége. (3) Érzelmileg nagyon tragikus és 

az volt az életem mélypontja. Akkor töltöttem a huszonkettőt. (3) És abban a 

félévben én már elkezdtem * elkezdtem így a hát így az életemet valamelyest 

összerakni *, elkezdtem lovagolni és *ez nekem nagyon sokat segített akkor. (3) 

Utána, mikor a huszonkettőt töltöttem, annak az éjszakáján, az egy tragédia volt 

jóformán és az volt a mélypont és utána ezzel a sráccal meg is szakadt mindenféle 

fajta kapcsolat. Meg utána voltak napok, amikor ilyen negyvenszer, meg ötvenszer 

telefonált és tudom, hogy hol vagy és megkereslek és utánad megyek és blablabla. 

Ö de azért ez nem történt meg és nekem volt régebbről egy jó ismerősöm, akit 

felhívtam és nagyon sokat segített. Például abban is, hogy ezt a helyzetet kezeljem 
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és ezt a helyzetet ö megoldjam. És ö és ő igazából nagyon fontos szerepet játszik 

az életemben, mert ő tényleg  segített. Tehát ő volt az az ember, aki csak azzal, 

hogy közel volt hozzám, meg azzal, hogy hogy mindig volt egy pár olyan mondata, 

ami épp abban a pillanatban nagyon helyes volt és nagyon megérintett. Szinte így 

az egész életem 180 fokosan megváltozott.” 

Főnarratívája a veszteség, a kábítószer, a pszichiátriai zárt osztály és az életében 

bekövetkezett változás köré épül. Elbeszélt élettörténetében ugyanakkor 

kitüntetett szerepe van az iskolának is, folyamatosan felbukkan elbeszélésében, s 

főnarratíváját is ezzel zárja. Mintha ez jelentené a „normális élethez való legfőbb 

utat, kapcsot”, a bulizós, kábítószeres időszakaiban és a pszichiátriai kezeléseket 

követően is mindig megemlíti, hogy visszatért az iskolába, „a normalitásba”. De 

vajon miről árulkodik az, hogy folyamatosan kommentálja életeseményeit? 

Mintha félne, bizonytalan lenne, nem akarna túlságosan elszakadni a „normális” 

élettörténeti elbeszélésektől, a társadalmilag meghatározott narratív keretektől 

(linearitás), ugyanakkor ő maga akarná meghatározni életeseményei értelmét 

önmaga és mások számára. Talán attól tart, hogy életeseményeinek más 

értelmezése is lehet? Vagy talán úgy érzi, állandó magyarázatra szorulnak az 

események, hiszen olyan dolgok történtek vele, ami kevesekkel? Talán attól fél, 

hogy valaki esetleg skizofrénként, elmebetegként tekint rá? Hogy nem fogadják el 

azt, hogy a skizofrénia diagnózis csupán a kábítószer használat következménye? 

Hiszen Virág úgy tűnik, mindent megtesz elbeszélésében annak érdekében, hogy 

bebizonyítsa, a pszichiátriai beteg státuszát kizárólag a kábítószer fogyasztás 

eredményezte, amiről már sikerült leszoknia.  

Elbeszélését a veszteségekkel kezdi, gyerekkoráról szinte csak annyit árul el, hogy 

ki halt meg körülötte és ki hagyta el őt. Ugyanakkor a biográfiai adatok alapján 

azt feltételezhetjük, hogy gyerekként még nagy család veszi őt körül, és 

kiegyensúlyozott élete van (ahogy arról a visszakérdezés során a későbbiekben ő 

maga is beszámol), s csak a későbbiekben, apja távozásával, már kamaszként, 14 

évesen változik meg drasztikusan az élete. Vajon mi lehet az oka ennek az 

ellentmondásnak? Talán Virág megítélése szerint annyira eseménytelen a 

gyermekkora, amiben az idős családtagok halálán kívül nem történik semmi 
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említésre méltó? Vagy talán a harmonikus gyerekkor nem illik bele későbbi 

elbeszélésébe, ami a kábítószerekről, pszichiátriai betegségről szól?  

 

Mikor apja elhagyja, Virág - elbeszélése szerint - elkezd bulizni, kábítószerezni. 

Ez tölti ki életét mindaddig, míg be nem kerül a pszichiátriára. A kábítószer 

innentől kezdve azonban mintha csak egyfajta magyarázata lenne állapotának, a 

pszichiátriai kezeléseknek, pszichiátriai betegségének. Az első kórházi 

tartózkodását követően arról tudósít, hogy abbahagyta a kábítószer fogyasztást, 

mert megijedt. Máshol viselkedését, ami miatt kórházba került, drogos állapotként 

írja le. Vajon mit árul el a finomelemzés a pszichiátriai betegséghez való 

viszonyáról?  

„Tehát ez egy olyan állapot, mint hogyha például … mint hogyha bélyegeznél. 

Tehát hogy van egy kép, ami igazából nem a valóság, az is benne van, de csak egy 

töredékét képezi.” 

Bár eleinte bizonytalannak tűnik, végül pontos leírását adja állapotának, ami nem 

lehet őrület, hiszen bárki, aki LSD-t használ, átélheti ezt.  

A kórházi kezeléseket mintha nem tudná vagy akarná beilleszteni Virág az 

élettörténetébe, ugyanakkor kihagyni sem lehet őket. Tárgyilagosan, az orvosi 

szóhasználatot visszaadva tudósít az eseményekről, mintha nem vele történt 

volna, nem az ő élete lenne mindez, külső szereplőként jelenik meg ő maga is az 

elbeszélésben. Sajátos módon mesél első pszichiátriai zárt osztályos 

tapasztalatairól is. Egy személytelen világba nyerhetünk bepillantást, ahol 

embertelen módon bánnak vele. Ő passzív szereplőként, mint a rá irányuló 

cselekvések elszenvedője jelenik meg. Szenvedő szerkezetben beszél arról is, 

hogy mi történt vele a kórházban, nem nevezve meg azokat, akik ezt tették vele. 

Virágnak mintha semmi beleszólása nem lenne abba, hogy mit tesznek vele, nem 

képes részt venni a történésekben, vagy kizárják belőle. A legyógyszerezés mintha 

valami fizikai agresszió, verés, erőszak lenne, amit szenvtelenül tűr, talán 

túlságosan gyenge és kiszolgáltatott bármiféle ellenálláshoz.  

„Lényeg a lényeg, hogy engem ott egy hétig altattak és nagyon keményen 

legyógyszereztek, én Haloperidolt kaptam egy hétig, meg még utána is egy ideig 
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és az nagyon sok volt. Tehát öntudatlan állapotba kerültem és ami nekem nagyon 

fájt, az az, hogy ö a családom, meg azok az emberek, akiket szeretek és akik 

hozzám közel állnak, ilyen állapotba láttak. Tehát ö az apukám etetett, mert nem 

tudtam egyedül enni és ö és egész egyszerűen így mindig vissza jött a kaja.”  

Úgy tűnik, az időnek kitüntetett szerepe van Virág számára a kórházban, minden 

eseményt megpróbál időhöz kötni, talán így próbálja meg felidézni az összefolyó 

eseményeket, ködős emlékeit, s így védekezik a gyógyszerekkel és a kórházzal 

szemben, amik a feledés útját, addigi élete lezárását adhatnák. Az idő ugyanakkor 

egy fontos kapaszkodó is lehet számára, ami nem engedi, hogy teljes mértékben 

belesüllyedjen a kórházi, beteg létbe. Folyamatosan altatják, mintha valami súlyos 

fizikai betegsége lenne, vagy műtéten esett volna át, akinek csökkenteni kell a 

fájdalmát. Úgy tűnik azonban, Virág egy másféle, nem fizikai fájdalomról beszél 

az idézetben, ami a családhoz köthető. A kórházi kezelés ismertetését félbehagyva 

váratlanul a családjáról kezd el beszélni. A nagyon fáj szóhasználat felfokozott 

lelkiállapotra, erős érzelmekre utal. De vajon hogyan kapcsolódik a család az 

elbeszélésében a betegségéhez, a kórházba kerüléséhez, és mi fáj neki annyira?  

Mintha elbeszélésében azt szeretné hangsúlyozni, hogy voltak, álltak körülötte 

emberek a betegágyánál, hogy van családja, vannak emberek mellette. Először 

jelenik meg aktív cselekvőként a szövegben, mikor azt közli, hogy szereti ezeket 

az embereket. Vajon ezzel a kijelentéssel azonban nem a bizonytalanságát 

próbálja leplezni? Nem épp a család hiányára utal ez a kijelentése? Hiszen mind a 

megélt, mind az elbeszélt élettörténetből úgy tűnik, hogy családja magára hagyta 

őt, s csak a betegség az, ami miatt mellette vannak. 

A kórházba kerülésekor a legalapvetőbb önfenntartó ösztöne hagyja cserben 

Virágot, nem tud önállóan enni, inni, tisztálkodni, mintha nem akarna tovább élni, 

vagy azt szeretné, hogy mások gondozzák őt. És apja ekkor mellette van, sőt úgy 

tűnik, olyan szülővé válik, akire Virág mindig is vágyott. Mintha az, hogy 

„mindig visszajött a kaja” biztosította volna Virág számára azt, hogy az apja is 

mindig visszajöjjön hozzá a kórházba, gondoskodjon róla, próbálja etetni őt.  

Aztán hirtelen váltás történik elbeszélésében, és kívülről, idegen emberként 

tudósít magáról, az állapotáról Virág. 



   184 

 

„Pedig egy 19 éves fiatal lányról volt szó, aki ott van és nem tud nyelni és nem tud 

magáról és nem tud érthetően beszélni.” 

Mintha ebben az idézetben már nem tudna azonosulni akkori állapotával, akkori 

önmagával Virág, annyira brutális, sokkoló mindez, hiszen nem tud enni, nem tud 

beszélni sem, talán nem is ő maga már. Vagy talán arra utal a szöveg - ahogy azt a 

jelen idő is jelzi - hogy mind a mai napig nem képes egységes elbeszéléssé 

formálni az akkor történteket.  

Virág kórházba kerülése előtt pár napot barátja anyukájánál töltött. Vajon hogyan 

mesél erről az időszakról? Mennyiben tér el ez a kórházi tartózkodásáról szóló 

beszámolójától? 

„Úgy indult a dolog, mert ez már igazán helyén volt, hogy ö egy pár napig még 

ott maradok, volt ennek a barátomnak az édesanyja így vigyázott rám, meg velem 

volt, ő orvos egyébként és nagyon, tehát ő nagyon-nagyon nagyon rendes volt és 

próbált kihozni ebből az állapotból.” 

A legjelentősebb különbség, hogy míg a kórház egy személytelen környezet, nem 

jelennek meg elbeszélésében azok az emberek, akik kezelik őt, itt pontosan 

megnevezi, hogy ki van vele. Mintha egy szeretetteljes, anya-lánya kapcsolatról 

mesélne. Itt nincs altatás, nincs legyógyszerezés, az anya pusztán csak vele van és 

vigyáz rá. Virág is kevésbé passzív szerepben jelenik itt meg, mint a kórházban, 

ahol teljesen kiszolgáltatott állapotban van. Ugyanakkor Virág fontosnak tartja 

megemlíteni, hogy barátja anyukája orvos. Mintha ezzel elismerné az orvosi 

fennhatóság szükségességét. 

Virág a hivatalos diagnózisáról is személytelen módon beszél. Mintha nem 

fogadná el azt, amit ők, mások megállapítottak róla. 

„ Ők állapítottak meg nálam hebefréniát, ami a skizofréniának ugye egy fiatalkori 

talán egy súlyosabb, nem tudom pontosan mennyire súlyos változatát.” 

A múlt idő mintha azt erősítené, hogy ez már elmúlt, véget ért. Az orvosi 

megnevezések és a betegségdefiníciót idéző megfogalmazási mód is ezt a 

távolítást, tárgyiasítást, lezártságot erősíti. Mikor azonban a skizofrénia 

súlyosságáról beszél, mintha kizökkenne eddigi távolságtartó szerepéből Virág, s 
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elbizonytalanodna. Mintha elbeszélésében mind a mai napig ambivalens módon 

viszonyulna a diagnózishoz, önmaga betegként való meghatározásához.  

Vajon hogyan írja fölül, alakítja át, próbálja meg érvényteleníti a későbbiekben 

ezt a véglegesnek tűnő orvosi diagnózist, lassan, lépésről-lépésre?  

Virág egy visszakérdezés alkalmával ismét visszatér diagnózisára. Míg a szöveg 

elején szinte szóról szóra megismétli, sőt ki is egészíti azt, amit a 

főnarratívájában, a fenti idézetben elmondott, ezt követően azt bizonygatja, hogy 

neki nincs skizofréniája, rá ez a definíció nem vonatkozhat. Próbál más olvasatot 

adni az eseményeknek, megkezdi a biztosnak hitt orvosi diagnózis átírását. 

„Ja, és ott állapították meg először, hogy ez a skizofréniának a fiatalkori válfaja, 

a legsúlyosabb, ami fiatal korban jön elő. Valószínűleg genetikus, de hát a 

felmenőim közül senkinek nem volt, tehát hm, nagy kérdőjel és hát hebefrénia 

ennek a neve. Na mindegy, utána már addig jártam a szakorvosokat, amíg ezt a 

véleményt ezt /vissza nem tudtam vonatni ((nevet)). De tényleg. /Muszáj volt, nem 

tudtam evvel a tudattal élni ((nevet)). Hogy lennék én ilyen veszélyes, ne 

szórakozz. Nincs kettős éntudatom. Nincs=nincs semmi, genetikusan se, sehonnan 

se. Mindegy. Végül is a főorvosasszony elmondta nekem egy négyszemközti 

beszélgetés alkalmával, hát ebbe a diagnózisba nagyon nagy szerepet játszott a 

maga életvitele is, az, hogy ilyen sok, hogy is mondta, így ennyi szert fogyasztott, 

meg ez a fiatalkori kicsapongás, ez a kicsit zárkózott életmód. Na mindegy, akkor 

is, zártosztály volt, ott voltam, tök mindegy végül is. Ez volt.” 

Virág a főnarratívával ellentétben itt már nem bizonytalan a hebefrénia 

meghatározásakor, talán mert önmagát ezúttal kihagyta a diagnózisból. Az 

orvosok pusztán csak annyit állapítottak meg, hogy a hebefrénia a skizofrénia 

legsúlyosabb, fiatalkori válfaja. De mi értelme így ennek a mondatnak? Talán 

még amikor belekezdett, azt akarta mondani, hogy nála állapítottak meg 

hebefréniát? Virág folytatja az orvosi előadást arról, hogy mi okozhatja a 

hebefréniát, mintha tudományos, orvosi bizonyítékát akarná adni annak, hogy ő 

nem lehet hebefrén. Bár többször kijelenti, hogy neki mindez nem számít, 

képtelen elszakadni ettől a kérdéstől, újabb és újabb bizonyítékokat sorol fel 

amellett, hogy ő nem hebefrén.  
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A kórházi léttel ellentétben, ahol passzív, kiszolgáltatott, gyenge kisbabaként 

jelent meg, aki magától enni sem tudott, itt aktív, erős, kitartó, magabiztos felnőtt 

nőként jelenik meg Virág a szövegben, aki tudja, hogy mit akar, és el is éri azt. Ő 

az orvosokhoz nem a kezelés miatt jár többé, hanem egyenrangú félként, azért, 

hogy megszerezze tőlük, amire szüksége van. A teljes elutasítása jelenik meg a 

skizofréniának itt, ő, sokakkal ellentétben, nem nyugszik bele a diagnózisba, és 

képes arra, hogy tegyen ellene. 

Ahhoz azonban, hogy meggyőzze magát s másokat is arról, hogy nem beteg, azt 

kell elérnie, hogy az változtassa meg a diagnózist, aki adta, vagyis orvosi 

álláspontra van szüksége. Felkeresi hát a kórházi főorvosát, miközben 

elbeszélésében előrehaladva a diagnózis egyre inkább csak egy véleménnyé válik, 

amit, szemben egy végleges diagnózissal, bármikor át lehet alakítani, felül lehet 

írni. Majd arról számol be, hogy végül valóban megtörténik a lehetetlen, 

visszavonatja a skizofrénia diagnózist. De vajon miért nevet ezen? Talán 

tompítani próbálja a kijelentés merészségét, lehetetlenségét? Hiszen annyira 

abszurdnak hangzik mindez, mintha csak valami vicc, tréfa lenne, miközben 

véresen komoly, hiszen az életéről van szó. Az interjúkészítőnek való kiszólással, 

a feltételes módban feltett költői kérdéssel tovább bizonygatja saját igazát. A 

folyamatos bizonygatása, fokozása és sorolása annak, hogy ő miért nem lehet 

hebefrén, mintha azt jelezné, hogy legbelül talán még mindig bizonytalan benne ő 

maga is. Szüksége van arra, hogy meggyőzze a másikat és önmagát is, hogy ő 

nem skizofrén. A téma lezárásaként, egyfajta végső érvként, a legnagyobb 

tekintélyt, a főorvos asszony szavait próbálja meg felidézni, aki elmondta neki, 

hogy a kábítószeres életmód jelentősen hozzájárult a hebefrénia diagnózishoz.  

Mikor még egyszer visszakérdezzünk - most már konkrétan arra - hogy azt 

mondta, visszavonatta a diagnózisát, Virág már arról beszél, hogy neki 

tulajdonképpen nem skizofréniája, hanem drog okozta pszichózisa volt.  

„Már maga aki kimondta a diagnózist, az is visszavonta egy évvel később. Mert 

kimondta, hogy igazából, persze ezt írásba nem foglalta soha, de hogy 

valószínűleg egy drog indukálta pszichózis volt. Hát figyelj, tök mindegy igazából, 

kurva mindegy, hogy ki mit mond, az a lényeg, hogy te mit érzel, vagy képes vagy 

megcsinálni ezt, vagy azt, vagy amazt, vagy nem vagy rá képes.” 
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Mintha a diagnózis egy végleges, megfellebbezhetetlen dolog lett volna a 

kimondásakor, azonban ez a későbbiekben megváltozott. A visszavonás ebben a 

szövegrészben már egy megtörtént, lezárt esemény, nem oldja nevetéssel a súlyát, 

a valódiságát Virág. Őt egykor skizofrénnek diagnosztizálták, majd visszavonták 

ezt a diagnózist, tehát nem skizofrén. Mintha csak egy új diagnózist, életet kapott 

volna ezzel. A múlt idő azonban azt jelzi, hogy már ez is elmúlt, lezárult 

élettörténetében, Virág mintha azt akarná sugallni, hogy most már túl van az 

egészen, teljesen egészséges.  

A kételyei azonban, a skizofréniával kapcsolatos bizonytalansága, a skizofrénia 

fenyegető árnya mintha még mindig jelen lenne a szövegben, s talán az életében 

is. Hiszen hivatalos visszavonás nem történt, nem történhetett, nem 

érvényteleníthető ilyen formán a diagnózis, hivatalosan ő még mindig skizofrén. 

Úgy tűnik, ez zavarja őt, hiába állítja, hogy mindegy neki, sőt mintha épp azért 

ismételgetné, hogy mindegy, mert egyáltalán nem az. Megint kívülről beszél 

magáról, mintha erősödne a bizonytalansága magában, a tetteiben, abban, hogy ki 

is ő.  

 „Te szeded, mert neked azt mondták, hogy skizofrén vagy és ö az anyukádat is 

nagyon megijesztették. Mert azt mondták neki, hogy soha többé nem fog tudni 

valószínűleg ez a lány rendes életet élni és soha többé nem lesz családja, nem fog 

tudni dolgozni, nem fog tudni a saját lábára állni és soha nem fog tudni olyan 

életet élni, mint bármelyik hétköznapi ember.” 

Virág egyik jellemző elbeszélői eszköze a tagadás, annak meghatározása, hogy mi 

nincs, illetve mit nem tud, mire nem képes. Rendszerint így írja le, határozza meg 

az állapotokat, eseményeket, érzéseket, amik körülveszik őt, sőt, önmagát is. 

Mintha bizonyos értelemben a hiány határozná meg élettörténetét. De vajon ez 

segíti vagy akadályozza őt a betegségtől való elszakadásban, betegsége 

feldolgozásában az elbeszélésében? Mintha a folyamatos tagadás, a hiányok, 

veszteségek megfogalmazása a dolgok távolítására, eltakarására szolgálnának sok 

esetben Virág számára, bizonyos esetekben nem tudna, vagy nem merne 

szembenézni a vele történtekkel. 

Virág elbeszélésének másik jellemzője, hogy általánosságban értékel, magyaráz a 

számára ideális világról és a skizofréniáról, s sok esetben kívülről tudósít, 
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általánosságban mesél saját életeseményeiről (elsősorban kórházi élményeiről) is. 

Így tulajdonképpen ő maga nem jelenik meg ezekben a szövegrészekben, csak egy 

lány az, akivel ezt tették. Általánosságban beszél a skizofrénia kezelési módjairól 

is a különböző kultúrákban, míg végül eljut odáig, hogy itt Magyarországon 

hogyan próbáltak meggyőzni egy lányt arról, hogy hagyja abba az iskolát és 

legyen beteg, hiszen már úgysem tud egészséges, teljes életet élni. Talán így 

akarja hitelessé, érvényessé tenni elbeszélését? Vagy itt is távolítani akarja ezeket 

az eseményeket önmagától? Hiszen elbeszélése alapján ezek az események 

bárkivel megtörténhettek volna. Vagy talán nem képes egységes elbeszélésbe 

foglalni betegségtörténetét, a régi és az új életét? Talán már nem tud azonosulni 

azzal a lánnyal az élettörténetében, aki egykor pszichiátrián volt, régi önmagával, 

aki szedte a gyógyszereket, és belenyugodott abba, hogy skizofrén?  

Virág az elbeszélésében úgy tűnik, többé nem vágyik másra, csak hogy úgy 

élhessen, mint egy hétköznapi ember. Mintha azonban bizonytalan lenne benne, 

hogy vajon képes-e ő önálló, „normális” életet élni. Hiszen akár most is lehetne az 

a lány, aki szedi a gyógyszereket, aki nem fog tudni soha rendes életet élni. 

Mintha azt sugallná a szövegben, hogy bár ő nem skizofrén, de lehetne az. 

Azonban mintha most sikerült volna új élettörténetbe kezdenie, megtalálnia a 

helyét a világban. Ehhez azonban előbb el kellett jutnia az örvény mélyére, és 

kellett valaki, aki mellette, vele volt, és segített neki kiérni a partra. 

 

VI.2. András 

„Sajnos skizofrén lettem” 

(idézet az interjúból) 

 

András 1977. október 13-án születik Budapesten az V. kerületben. Óvodába a VI. 

kerületbe jár, ahol focizik is. Öt éves korában logopédushoz viszik, ekkor 

megtanul olvasni. Iskolába is a VI. kerületbe jár. A matek tanárnő pofozza a 

gyerekeket és káromkodik. Az osztálytársai rendszeresen gúnyolják őt. Tizenkét 

éves korától kezdve gyakran nem megy be az iskolába. Tizennégy éves korában 
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szakmunkásképzőbe jelentkezik, elektroműszerésznek. Itt vannak barátai. Az első 

osztályban megbukik, évet kell ismételnie. Társai itt is csúfolják. Van egy 

ikertestvére, János, aki tizennégy évesen beteg lesz. Kényszerbetegséget 

diagnosztizálnak nála. A kezébe tűket szurkál, gyakran nem megy iskolába, és 

veszekszik a többiekkel.  

András mandulaműtétjekor találkozik egy fiúval, Lajossal, aki elviszi őt egy 

gyülekezetbe, ahová tizenhét évesen 1994-ben belép. A gyülekezetben káromló 

szavakat hall, azt mondják neki a hangok, hogy legyen öngyilkos, és rémálmai 

vannak, ahol üldözik őt. A háziorvos pszichológushoz küldi, aki megállapítja, 

hogy személyiségzavara van. Háziorvosa beutalót ad neki az ideggondozóba, ahol 

gyógyszereket adnak neki. Néha eljár horgászni a haverjával, vagy diszkóba 

mennek. Testvére, János is belép a gyülekezetbe s abbahagyja a gyógyszerszedést.  

1998-ban András sem szed többé gyógyszert. 1999-ben, huszonkét évesen kerül 

először pszichiátriára, ahol gyógyszereket adnak neki és injekciózzák. Skizofrénia 

diagnózist állapítanak meg nála. A kórházban összeismerkedik egy lánnyal, 

Judittal. Gyakran sétálnak a kórház udvarán, és András vele csókolózik először. 

Még a kórházban szakítanak. András a kórházi kezelése alatt részt vesz egy 

irodalmi csoportban és egy meditációs tanfolyamon is. A kezelőorvosa 

gyógyszereket ad neki. Három hónap után hazaengedik a kórházból. Nem megy 

többet a gyülekezetbe, és félbehagyja az iskolát is. Néha visszamegy kontrollra a 

kórházba, és ideggondozói szakrendelőbe jár a gyógyszereiért. Ekkoriban 

megpróbál a McDonalds-nál munkát vállalni, de nem veszik fel. Két hétig anyja 

munkahelyén dolgozik biztonsági őrként Jánossal együtt reggel kilenctől este 

hatig.  

Ezt követően Andrást és Jánost is leszázalékolják. Mindketten a szüleiknél laknak, 

és egy védett munkahelyen dolgoznak csomagolóként négy órában. Munka után 

András számítógépezik, meditál, zenét hallgat, könyveket olvas és verseket ír. 

  

Vajon mit mondanak nekünk ezek az adatok? Hogyan látjuk kívülről, a biográfia 

alapján Andrást?  
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A biográfiai adatsor legfőbb jellegzetességének a hiány tűnik, a szereplők, és 

legfőképpen a szülők hiánya, úgy tűnik, mintha András tökéletesen egyedül állna 

a világban, ha nem lenne János, az ikertestvére, az egyetlen ember, aki 

rendszeresen megjelenik az élettörténeti adatokban. Mintha a szülei, a felnőttek és 

a kortársai is magára hagyták volna őt, s senkije sem lenne a testvérén kívül. 

Talán mert egy olyan szimbiózis van közte és ikertestvére között, amibe sok 

esetben nem fér bele a külvilág, a barátok, sőt még a szülők sem. Néha úgy tűnik, 

tökéletesen egybefolyik életük, szorosan összefonódnak életeseményeik, néha 

kicsit távolabb kerülnek egymástól, de továbbra is állandó szereplői, kísérői a 

másik életének. Talán ez a rendkívül erős kapocs az, ami miatt képtelenek 

másokkal, beleértve a szüleiket is, igazán szoros kapcsolatot kiépíteni? Vagy talán 

éppen a szülők miatt, amiatt, hogy magukra hagyták őket, alakult ki ez a kapcsolat 

közöttük? Vagy csak a külső körülményekből adódik, hogy élettörténeteik 

összefonódnak? S a biográfia alapján hogyan kapcsolódik össze a betegség és a 

testvéréhez való viszonya? 

András úgy tűnik, hogy már kis korától kezdve más volt, mint a többi gyerek, s ez 

a másság végigkíséri egész gyerekkorát. Öt éves korában logopédushoz viszik, 

valami baj van a beszédével, talán nem értik, amit mond, vagy egyszerűen csak 

nem tud beilleszkedni a gyerekek közé, esetleg a szülei azok, akik túlságosan is 

aggódnak kisfiukért. Vagy talán egy olyan belső, közös nyelvet alakítottak ki 

ketten a testvérével, amit csak ők értenek, mások, a többiek nem.  

Általános iskolában a gyerekek rendszeresen cikizik őt. Magányos, kiközösített 

gyerekként jelenik meg az adatokban, aki képtelen beilleszkedni a kortárs 

közösségbe, és rosszul érzi magát az iskolában. Úgy tűnik, a felnőttekhez sem 

fordulhat, az egyik tanárnő veri a gyerekeket, a szülei pedig talán túl sokat 

dolgoznak, vagy csak nem értik meg őt, nem foglalkoznak a problémáival. Egy 

szorongó, visszahúzódó, félénk gyerek képe bontakozik ki előttünk, aki 

megpróbál elmenekülni a támadások elől egy félelmetes, agresszív, érthetetlen 

világban, ahol mindenki bántja őt. A külvilágnak ez a reakciója talán még inkább 

azt eredményezi, hogy testvérével közösen visszavonulnak saját bolygójukra, 

amiből megpróbálják tökéletesen kizárni a külvilágot, mindenki mást. 
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András gyakran kimaradozik az iskolából, és a tanulást is elhanyagolja. Az 

általános iskolát követően szakmunkásképzőben folytatja a tanulmányait, talán a 

rossz tanulmányi eredményei miatt, talán mert a gépek világában nagyobb 

biztonságban érzi magát, mint az emberek között, vagy talán minél előbb dolgozni 

akar, pénzt keresni, hogy elköltözhessen a szüleitől, a maga urává váljon. Eleinte 

úgy tűnik, hogy itt végre menedékre, társakra lel. Az első év végén azonban 

megbukik, évet kell ismételnie. Ezzel úgy tűnik, ismét pária helyzetbe kerül, 

mindenki megveti, megalázza őt. Testvérével, Jánossal osztozik a számkivetettek 

sorsában is, akinek mintha szintén problémát okozna az iskolába, a közösségbe 

való beilleszkedés. Talán mindez azért van, mert túl szoros közöttük a kapocs, 

nem képesek nyitni mások felé. Míg azonban András mintha igyekezne 

láthatatlanná válni, János úgy tűnik, inkább megpróbálja felhívni magára a 

figyelmet, verekszik, tűket szurkál magába, próbál segítséget kérni. Talán épp a 

köztük lévő szimbiózisból szeretne külső segítséggel kimászni, míg András fél, 

retteg attól, hogy testvére magára hagyja őt. András János betegségével még 

magányosabbá válhat. Mintha próbálna menekülni ebből a helyzetből ő is, és 

keresni egy biztos, védett helyet, egy közösséget, ahova tartozhat.  

Egy véletlen találkozás folytán egy gyülekezetbe kerül. Talán a hit, a vallási 

közösség egyfajta végső mentsvár lehet András számára, egy olyan hely, ahol a 

magány, a kiközösítés, a meg nem értettség után végre el és befogadják őt. Ám 

úgy tűnik, András itt sem lel menedékre. Ekkoriban kezd el hangokat hallani, fél 

éven keresztül rémálmai vannak, üldözik őt. Vajon mi lehet az oka ezeknek a 

drasztikus tüneteknek? Talán a gyülekezeti közösség, vagy talán az újabb 

elutasítás billentheti ki Andrást a már megszokott, stabil, láthatatlanságra 

berendezkedett világából? Talán eddig elnyomott, elfojtott indulatai, érzelmei 

törnek most felszínre intenzív, ijesztő indulatok, képek, hangok formájában? Vagy 

János eltávolodása az, ami ehhez vezet? Mintha elbizonytalanodna mindenben és 

mindenkiben, s nem tudja többé, hogyan éljen, viselkedjen, létezzen. Rosszul érzi 

magát a világban, s nem tud már hova menekülni, kilátástalannak érzi az életét. 

Végül a pszichiátriai ellátórendszerbe kerül.  

Első diagnózisa személyiségzavar, majd később skizofrénia. Mintha csak követni 

akarná ikertestvérét, Jánost, fenntartani a köztük lévő erős köteléket, s osztozna 

vele a betegségben is.  
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András betegségének kezelését eleinte a háziorvos irányítja, aki pszichológushoz 

küldi, majd a helyi ideggondozóba utalja őt. De vajon a szülei miért nem jelennek 

meg még ekkor sem a biográfiájában? Talán képtelenek megérteni, hogy mi 

történik a gyerekekkel, vagy nem érdekli őket, talán csak tanácstalanok, meg 

vannak rémülve, nem tudják, mit csináljanak, hogyan segíthetnének, és inkább a 

szakemberekre hagynak mindent. Hiányuk mintha azt jelezné, hogy a két fiúnak 

nincsen szerető, biztonságot nyújtó családi háttere, maguknak kell szembenézniük 

a világgal és a betegségükkel is. Vagy talán csak András az, aki nem képes őket 

beengedni saját történetébe.  

András mintha csak Jánost követte volna a betegségbe, s úgy tűnik, most 

megpróbálja követni őt a gyógyulás útján is. Testvéréhez hasonlóan ő is 

abbahagyja a gyógyszerszedést. Őt azonban úgy tűnik, nem ereszti a rendszer, 

pszichiátriára kerül.  

Bár csak három hónapot tölt kórházban, mégis úgy tűnik, hogy ez a 

legmozgalmasabb, legeseménydúsabb időszak életében. A kórházban sorstársakra 

talál, akik nem közösítik ki, elfogadják őt olyannak, amilyen. Csoportokra és 

tanfolyamokra jár, sőt még barátnője is lesz egy rövid időre. Úgy tűnik a 

beteglétben, a kórházban önmagára talál, képes a testvérén kívül mással is szoros 

viszonyt kialakítani. A zárt osztályon szinte már-már mintha „normális” életet 

élne, bolondként végre nem áldozatként néznek rá a többiek, s kitör a 

láthatatlanságából is, olyan figyelmet kap, amit úgy tűnik otthon és az iskolában 

soha azelőtt. Még az orvos is, bár soha nem beszélget vele, rendszeresen speciális 

gyógyszereket ír fel neki, a betegségére. 

Három hónap után azonban Andrásnak vissza kell térnie saját életébe, otthonába. 

Azonban úgy tűnik, a betegléttől nem tud elszakadni a kórházat követően sem, 

otthagyja a gyülekezetet és az iskolát is, s „főállású beteg” lesz. Innentől kezdve 

szinte kizárólag a betegség tölti ki életét, mindennapjait. Orvosokhoz jár, 

gyógyszert szed, sőt néha még a kórházba is visszalátogat. Mintha azonban 

mégsem lenne képes teljes mértékben elfogadni ezt az életformát sem. Talán 

vágyik egy „normálisabb” életre, vagy talán a szülei azok, akik szeretnék, ha 

kicsit önállóbbá válnának gyermekeik.  
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András és János tehát megpróbál dolgozni, úgy, mint mások, ám a kinti világban 

úgy tűnik, továbbra is elutasítják őket. Jelenleg a szüleikkel laknak együtt, más 

betegek társaságában dolgoznak, munka után jellemzően otthon vannak, és 

állandóan gyógyszereket szednek. Bár András vélhetően szeretné, ha környezete, 

a külvilág megértené őt, mégsem tudja senkivel sem megosztani érzéseit, 

gondolatait. Mintha a betegség egyfajta menedék lenne számára a világból, ami 

elutasítja őt, egy biztonságosabb, békésebb hely, ugyanakkor egyfajta börtön is, 

ami kizárja őt az „egészségesek” közül. 

 

András elbeszélt élettörténetének legfőbb jellegzetessége, hogy folyamatosan 

negatívan értékeli, kommentálja életeseményeit. Elbeszélése születésével 

kezdődik, pontosan meghatározza születésének idejét és helyét, sőt még a 

kerületet is megadja, akárcsak az óvodája és később az iskolája koordinátáit is.  

„1977 október 133-án születtem Budapesten, az V. kerületben, bölcsödébe nem 

jártam, óvodába a VI. kerületbe jártam, nagyon jó gyerek voltam, szerettem 

focizni és szerelmes voltam egy Franciskába hívták, nagyon aranyos volt, de ő 

nem viszonozta a szerelmemet, mert akkor még nagyon félénk voltam, óvodás 

koromban. Iskolába ide jártam a VI. kerület K.…..meg a B. utcába” 

Az életút intézményes állomásait, helyszíneit sorolja. Fontosnak tartja kiemelni, 

hogy kiskorában jó gyerek volt, szeretett focizni, és szerelmes volt egy lányba, 

Franciskába.  

Mindezzel mintha azt jelezné, hogy vele semmi baj nem volt, nem ő, hanem a 

környezete tehet arról, hogy kiközösítette, elutasította őt. Ez az elutasítás már az 

óvodában elkezdődik, Franciska visszautasítja a szerelmét, András túl félénk volt.  

Bár már öt éves korában - a logopédusnál - megtanul olvasni, ami azt sejteti, hogy 

az iskolában nem lesznek problémái, mégis arról tudósít a későbbiekben, hogy 

nem szeret tanulni, nem szereti az iskolát.  

„Iskolába voltak barátaim teljesen normálisan voltak, kivéve amikor engem 

cikiztek, akkor nem szerettem őket, nem verekedtem, hanem tűrtem álltam a sarat. 

Komolyan. Nyolcadikban nagyon nehezen tudtam tanulni, de aztán ment is. 
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Hatodikban nagyon nem szerettem a matek tanáromat és azért nem jártam 

iskolába. Pedig a matek tanárnőnket úgy hívtuk hogy „Csaszi”, olyan volt hogy 

majdnem mindenkivel verekedni akart, pofozgatott mindenkit, káromkodott 

nagyon csúnyán beszélt, nem szeretem , és ezrét hatokdikban abba akartam 

hagyni az iskolát” 

Azonban tűr mindent szótlanul, soha nem verekszik, soha nem szól vissza 

senkinek. Nem hívja fel magára a figyelmet, láthatóan magába fojt mindent. 

Hatodik osztályos, amikor nem bírja ezt tovább. Úgy tűnik sem a gyerekek közé, 

sem az iskolarendszerbe nem tud beilleszkedni, nincs helye a „normális” 

gyerekek, a „normális” barátai közt, a „normális” iskolában, a „normális” 

világban.  

Az általános iskola után szakmunkásképzőbe kerül. Talán a szülők nyomására, 

talán egy tanár hatására, esetleg András maga választja ezt. Úgy tűnik a 

szakmunkásképzőben tovább folytatódnak szenvedései, az első osztályban 

megbukik, csúfolják a többiek, majd harmadikban pszichiátriai beteg lesz.  

Ezzel zárul az intézményi (óvoda, iskolák) keretek között elmesélt gyermekkora, 

hogy átadja a helyét betegségtörténetének. Betegségének részletes leírásával ér 

véget főnarratívája, melynek középpontjában végig ő maga áll, ő, aki félénk volt, 

aki nem szeretett iskolába járni, aki nem szeretett tanulni, aki nem szerette, ha 

csúfolták, akinek rosszul estek a bántások. Úgy tűnik, őt mindig mindenki 

bántotta, megalázta, vagy egész egyszerűen csak nem szerette. Összességében 

még magányosabban jelenik meg főnarratívájában, mint a biográfiai adatokban, 

most már nem csak a szülők hiányoznak, de a testvérét sem említi elbeszélésében, 

csak a visszakérdezések során. Miért fontos számára, hogy úgy jelenjen meg 

narratívájában, mint akit nem ért meg senki? Talán ő maga az, aki képtelen emberi 

kapcsolatokat kialakítani, aki képtelen kitörni a maga által épített 

elefántcsonttoronyból?  

Egy magányos, elutasított, kiközösített, meg nem értett ember jelenik itt meg, akit 

mindenki bánt, vagy csak keresztülnéznek rajta, s aki mintha egy védett helyet 

keresve a betegszerepben ragadna, s nem tudna többé szabadulni tőle. Vajon mit 

mutat a finomelemzés? 



   195 

 

„14 éves koromban szakmunkásképzőbe felvettek, hogy ott tanuljak tovább, 

nagyon rosszul ment a tanulás, elsőben buktam, de aztán sikerült a harmadikig 

majdnem befejeztem, de akkor beteg lettem. Sajnos skrizofén lettem és beléptem a 

(…)gyülekezetbe, és az kihozta nekem, téveszméim, hallucinációim lettek, hogy 

mondjam nehezen tudtam társaságba járni, cikiztek a barátaim, a 

szakmunkásképzőben is és ez nagyon rosszul esett. Nem akartam iskolába menni, 

de jött a betegségem és nem fejeztem be a szakmunkásképzőt, a mechanikai 

műszerészséget.” 

András ebben a szövegrészben mesél először a betegségéről, a skizofréniájáról. A 

skizofrénia itt mintha úgy jelenne meg, mint ami egyfajta egérutat jelent számára 

az iskolával, a kegyetlen külvilággal folytatott küzdelemben, ahova anélkül 

vonulhat vissza, hogy bárki őt okolhatná a történetekért.  

András pontosan meghatározza az idézet elején, hány éves ekkor, úgy tűnik, 

fontos, a további életére jelentős befolyással bíró dologról fog most beszélni. 

Pedig eleinte csak arról tudósít, hogy szakmunkásképzőben folytatja 

tanulmányait. Valamiért mégis különlegesnek tekinti ezt az eseményt. Azzal, 

hogy elmeséli, már elsőben megbukik, mintha világossá akarná tenni mindenki 

számára a szövegben, hogy ő nem bírta, nem tudta, nem akarhatta tovább folytatni 

a tanulmányait. De aztán mégis úgy mutatja magát, mint akinek nincs más 

választása, aki számára egyelőre nincs menekvés, nem hagyhatja el az iskolát. 

Mintha büszke is lenne rá, hogy sikerül több mint egy évig még az iskolában 

maradnia. Büszke magára, talán mert kibírta idáig, hiszen óriási erőfeszítés, 

küzdelem lehetett ez számára. Vagy talán nem is erről beszél? Lehet, hogy éppen 

azzal ilyen elégedett, hogy végül harmadikban mégis sikerült otthagynia az 

iskolát?  

Úgy tűnik az elbeszéléséből, hogy a betegség a legjobbkor jött számára. Bár ő be 

akarta fejezni az iskolát, de sajnos beteg lett, ezért nem tudta. Ő úgy élte meg a 

betegséget, mint ami egyik pillanatról a másikra, váratlanul, mintha a semmiből 

jött volna, s ami mindenki számára elfogadható, világos magyarázatát adta az 

iskola elhagyásának. Talán a külvilág, talán a szülei azok, akik számára nagyon 

fontos lett volna, hogy András elvégezze az iskolát, s végül talán emiatt vált 

elbeszélésében a skizofrénia az egyetlen lehetőséggé az iskolából való kitörésre. 
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Talán ezért fogadja el a szövegben elsőre olyan könnyen a betegséget, ami kiutat 

biztosít számára a fenyegetően fölé tornyosuló iskolai elvárások rengetegéből, 

ahol mindig eltévelyedik, nem találja a megfelelő ösvényt, nem érti az útjelző 

táblákat, s útitársai folytonosan magára hagyják, sőt elbuktatják őt. Azzal, hogy 

nevén nevezi a betegséget, és kijelenti, hogy skizofrén lett, mintha még jobban 

nyomatékosítani akarná, megkérdőjelezhetetlenné tenné a betegségét, és az iskola 

befejezésének jogosságát. Egyúttal mintha fel is mentené magát, ő nem tehet róla, 

hogy így alakult, hogy nem tudta befejezni az iskolát. András próbálja 

szakszerűen leírni betegsége tüneteit, ami egyrészt segíti, hogy kívülállóként, 

tárgyilagosan tudjon beszélni az állapotáról, másrészt szavakat ad arra, hogy 

egyáltalán beszélni tudjon róla. Ő nem tehet semmiről, passzív szenvedője csak az 

eseményeknek, a betegség egyik pillanatról a másikra, a semmiből jött, úgy, 

ahogy a halál szokott néha.  

Mintha megpróbálná a magányt, a meg nem értettséget is bizonyos esetekben a 

betegség számlájára írni, mintha a betegség miatt nem járt volna társaságba, 

amiatt csúfolták volna az úgynevezett barátai, és közösítették volna ki őt. Talán a 

betegség András számára magyarázat, mentség minden rosszra élettörténetében. 

De vajon valóban a betegség az oka mindennek, vagy inkább csak a 

következmény, ami magyarázatul szolgálhat? Hiszen András biográfiájából és 

elbeszélt élettörténetéből tudjuk, hogy már kiskorától fogva sehol sem találta a 

helyét, mindig számkivetett, kiközösített volt. Vajon már akkor beteg volt, vagy 

épp emiatt vált beteggé elbeszélésében? Vagy talán mindez az ikerlétből eredt, 

abból, hogy túlságosan szoros volt a testvérével való kapcsolata? A szöveg 

alapján a betegsége előtt András iskolába járt és „normális” életet élt, de jött a 

betegség, ami miatt nem tudta elvégezni az iskolát, s többé már nem tud az 

egészségesek világában élni. Innentől kezdve a betegség, a skizofrénia határozza 

meg elbeszélését.  

Ahogy fentebb láttuk, a betegség az iskola folytatásának és félbehagyásának 

keretei közt jelenik meg András élettörténetében. Úgy tűnik, eleinte úgy mutatja a 

betegséget, mint ami pozitív szerepet tölt be az életében, védelmet biztosít az 

iskola, a külvilág elől. A betegség nélkül soha nem sikerült volna otthagynia az 

iskolát, s egész életében számkivetettként, páriaként kellett volna élnie. De vajon 

végig ilyen pozitív a skizofrénia megítélése András elbeszélésében, s 
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skizofrénként nem a párialét folytatódik? András a későbbiekben csak nehezen 

tud beszélni a betegségéről, s úgy tűnik, a skizofrénia pozitív, megmentő szerepe, 

megítélése összetettebbé, ellentmondásosabbá válik narratívájában. Talán fél, 

hogy nem értik meg őt, talán szégyelli magát a betegsége miatt, amiről beszélni is 

nehéz, hiszen nincsenek rá megfelelő szavak. 

„A betegségem az olyan, hogy különböző hangokat hallucinálok vannak, a 

különböző téveszményeim pedig hogy lefigyelnek különböző titkosszolgálatok, 

cégek , mobiltelefonos cégek, különféle hangokat hallok itt hallom a fülemen kívül 

itt hallom a levegőben. Nagyon nehéz elképzelni, de nagyon rossz össze vannak 

keveredve és az nagyon rossz érzés nehezen tudok erről beszélni.” 

Bár ebben az idézetben az orvosi olvasat az elsődleges (a hallucinációk, a 

téveszmék hangsúlyozása), azonban ezeket a kifejezéseket hamar felváltják 

András szavai, leírásai élményeiről, tapasztalásairól. Annak ellenére, hogy András 

úgy tűnik, elfogadja az orvosi meghatározásokat saját élményeinek 

értelmezésekor, amikor belemerül a mesélésbe, mintha felbukkanna saját olvasata, 

amiben valóságossá válnak az orvosok által elutasítottak. Úgy tűnik ő maga is 

bizonytalan élményei értelmezésében.  

Az idézet elején András mintha valami kinyilatkoztatást tenne a betegségéről, és 

fel sem merülne benne semmiféle kétely, elutasítás ezzel kapcsolatban. Ő teljes 

mértékben elfogadja azt, hogy beteg, és megpróbálja ezt megosztani, megértetni 

másokkal is. Mintha kicsit még büszke is lenne rá, a betegség által nyert 

szakértelmére, ami különlegessé teszi őt, őt, akin idáig mindig mindenki 

keresztülnézett.  

Az orvosi leírás segítségével talán képes távolságot tartani az eseményektől, 

hiszen így nem magáról, hanem a betegségről beszél. De „betegségét” mégsem 

tudja sokáig elválasztani magától, elbeszélésében egyik pillanatról a másikra saját 

élményei hatása alá kerül, ahol az orvosi olvasat megszűnik. A hangok, amiket az 

orvosok hallucinációnak hívnak, tényleg vannak, András hallja, érzékeli őket 

elbeszélésében. Saját élményei, tapasztalásai alapján ő egy fontos ember, nem 

láthatatlan, vagy olyan, akit bárki megalázhat, kicsúfolhat. Őt titkosszolgálatok, 

mobiltelefonos cégek tartják megfigyelés alatt, követik minden lépését. Mintha 

valami kalandfilm főszereplője, hőse lenne itt András. Igyekszik mindent 
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tényszerűen leírni, törekszik a hitelességre, az elfogadhatóságra. Hisz benne, hogy 

ez így van, és szeretné, ha ezt mások is elfogadnák végre, s megértenék őt, a soha 

meg nem értettet. Pontosan próbálja meghatározni hát, bizonyítani azt, hol és 

hogyan hallja a hangokat.  

De vajon mi bántja leginkább Andrást, mi a legfőbb rossz számára elbeszélése 

szerint? Az, hogy szerinte nem hisznek neki, nem értik meg őt, vagy maga a 

skizofréniának hívott állapot? A meg nem értettségtől, a hangoktól vagy a 

betegségtől szenved elsősorban? És vajon kik vagy mik vannak összekeveredve? 

Az emberek, akik nem értik meg őt, vagy a hangok, akik beszélnek hozzá? Mintha 

András teljesen elveszett volna elbeszélésében a kint és a bent közt, össze van 

zavarodva, nem tudja, kire hallgasson, a hangokra, akik szerint ő egy fontos 

ember, vagy az orvosokra, akik szerint pszichiátriai beteg. Nem tudja, ki mond 

igazat, és mi történik benne és körülötte. András élettörténetében eleinte mintha a 

betegségben többé-kevésbé megtalálta volna a helyét a világban, vagy talán csak 

egyszerűbb volt beteggé válnia, betegként élnie, mint egyedül lennie a világban. 

Úgy tűnik, elfogadja a beteg szerepet, legalábbis nem tiltakozik ez ellen sem, 

összességében azonban ellentmondásos a viszonya a szövegben a skizofréniához. 

A betegség egyrészt mintha kényszer lenne számára, végleg elzárná a világtól, az 

emberektől, az értetlenség zárkájába száműzné őt mindörökre, másrészt mintha 

egy végső menedék lenne, amire a gonosz világból menekülve lelt. Mintha 

szüksége is lenne rá, ugyanakkor el is utasítaná azt. András már „egészségesen” 

sem találta a helyét a világban, száműzött volt, s most „betegként” az 

egészségesek világából való száműzöttség talán még jobban megviseli őt. 

 

VI.3. Károly 

„Nem én vagyok az” 

(idézet az interjúból) 

 

Károly szülei kertészek. Anyja Zsuzsa Pálmonostorán születik, és Kecskeméten 

jár gimnáziumba. Két fiatalabb testvére van. Apja Kálmán Borsfán születik, 
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gyermekkora óta asztmás. Kálmánnak öt testvére van. Az egyikük még 

csecsemőkorában meghal tüdőgyulladásban. Zsuzsa és Kálmán a mezőgazdasági 

szakiskolában ismerkednek meg. Összeházasodnak, és Pálmonostorára költöznek 

Zsuzsa szüleihez. 1974 március 30-án Kecskeméten megszületik Károly. Apja a 

születésekor bátyja lakodalmán van. Még aznap hazajön. Károly pár hónapos, 

amikor Borsfára költöznek. Kálmán átveszi a családi gazdaságot. Új házat épít 

nekik a család a birtokon. Szülei minden nap korán kelnek és estig dolgoznak. 

Zsuzsa veszekedik Kálmán rokonaival. Kálmánnak több barátnője is van. Kálmán 

anyja főz mindenkire, közös családi étkezések vannak. Amikor Kálmán és Zsuzsa 

otthon vannak, akkor az anyós nem megy át hozzájuk. Zsuzsa ápolja Kálmán 

beteg családtagjait, akik hosszabb-rövidebb ideig náluk laknak. Zsuzsa 

családjának Balatonon van szőlője, annak művelésében is segítenek.  

Károlynak két testvére van, húga, Mária, és öccse, János, aki öt évvel fiatalabb 

nála.  

Károly az általános iskolában ötös tanuló. Focizik, kapus poszton. Vendéglátói 

szakközépiskolába Szombathelyre jár, pincérnek tanul. Az unokatestvérével, 

Péterrel kerül egy osztályba. Minden órájuk közös, és a kollégiumban is együtt 

laknak. Van, hogy nem mennek iskolába, hanem más fiúkkal zenei koncertekre 

mennek. Károlynak a szakközépiskola alatt egy fiú osztálytársával van viszonya. 

1992-ben, az érettségi után, tizennyolc évesen, nagybátyja László, Péter apja 

szerzi neki az első munkáját, és viszi első nap a munkahelyére. Balatonfüreden 

pincérként dolgozik. Károly első munkanapján egy terített asztalra kávét önt. 

Egyedül lakik egy munkásszállón. Három hónap után Károlyt elbocsátják a 

munkahelyéről. László jön érte és elviszi Balatonkenesére. Károly konyhafiú lesz 

abban az étteremben, ahol Péter pincér. Újra együtt laknak egy munkásszállón. 

Eljárnak diszkóba bulizni. Unokatestvérének egy pincérnő a barátnője. 

Összeházasodnak, gyerekük születik és egy családi éttermet nyitnak.  

1992 telén Károly hazaköltözik szüleihez. 1993. február 29-én tizenkilenc éves, 

amikor elviszik katonának Szombathelyre. Majd a Balatonra kerül egy tiszti 

üdülőbe, a konyhára. Katonatársaival strandra, moziba jár, nem viselnek katonai 

egyenruhát. A katonaságnál Károly nem cigarettázik.  
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1994-ben, húsz évesen, leszerel. Lászlóhoz költözik, aki két lányával és 

feleségével Szombathelyen lakik. László vesz neki fekete nadrágokat és elintéz 

neki egy pincér munkát egy étteremben. Károlynak a kollégái szereznek egy lányt, 

Barbarát, és lakást is, ahol együtt lehetnek. Egész nap iszik, mielőtt Barbarával 

tölti az éjszakát.  

Károly a szülei lakásába költözik Szombathelyen, egyedül él. Lászlóékat nem 

látogatja. Még párszor lefekszik Barbarával. Összejön egy másik lánnyal, Lilivel 

is, de szexuális kapcsolat nincs közöttük, bár többször együtt alszanak.  

Huszonegy évesen Károlyt ismét elküldik a munkahelyéről. Hazaköltözik a 

szüleihez. 1995 karácsonya előtt 3 hetet tölt a vasvári kórház pszichiátriáján. 

Beszállításakor szüleit üvöltve szidja. A kórházban injekciókat kap, altatják, és 

gyógyszereket adnak neki. Lili meglátogatja őt a kórházban. Károly nem beszél 

vele. Lászlóék és anyja is látogatja. Meghízik odabent. Mikor kijön a kórházból, 

egy búcsúban újra találkozik Lilivel. Elfut, meztelenre vetkőzik, majd elindul 

gyalog hazafele. Ismét kórházba kerül. Többször is kiengedik a pszichiátriáról, de 

mindig visszakerül. Leszázalékolják skizofrénia diagnózissal, rokkantnyugdíjat 

kap, és gondnokság alá helyezik. 1998-ban huszonnégy évesen Budapesten, 

Tündérhegyen pszichoterápiás kezelést kap, gyógyszert nem adnak neki. Három 

hét után az orvosok üzennek a szüleinek, hogy nem maradhat ott tovább, jöjjenek 

érte. 

Károly Pesthidegkútra kerül kórházba. Viszonyba kezd egy férjes asszonnyal. 

Családterápián is részt vesz a szüleivel és testvéreivel. Anyukájával vonattal 

járnak Budapestre, magánrendelésekre. Van olyan, hogy két orvoshoz is 

elmennek, az egyikhez délelőtt, a másikhoz délután. Hipnózisba is elviszi őt a 

család. 2001-ben Károly huszonhét évesen visszakerül a vasvári kórházba. 2005-

ig az otthona és a vasvári kórház között ingázik. Harmincegy évesen pszichiátriai 

betegek otthonába kerül egy Borsfa melletti településre, Bázakerettyére. Minden 

hétvégén hazamegy a szüleihez. Húga, Mária már nem lakik otthon, tanítónő, és 

Pesten él a férjével. János még a szülőknél lakik, és a szomszéd faluban vezet egy 

vendéglőt. 

Károly az otthonban kiköpdösi a gyógyszereit és öngyilkosságról beszél. Két 

alkalommal is a vasvári kórházba viszik gyógyszerbeállításra. Van barátnője az 
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intézetben, és egy fiúval is kapcsolatba kerül, aki tizenöt évvel idősebb nála. 

Együtt fürdenek, pálinkáznak. Húga, Mária látogatja őt. 2007-ben Károly 

harminchárom éves, amikor Mária Budapestre hozza. A Nyéki úti klinikára kerül, 

Mária anyósának, Krisztának a segítségével. Károlynak itt is van barátnője. 

Kezelőorvosa folyamatosan növeli a gyógyszeradagját.  

Pár hónappal később Károlyt a budakalászi intézetbe viszik. Három-négy hét 

múlva Mária onnan is kihozza. 2008 óta Károly Pestszentlőrincen él Mária 

férjének a családjával, Krisztával, Gyulával, legkisebb fiúkkal, Mátéval, és a 

másik fiuk egyik barátjával, Andrissal, aki homoszexuális és pánikbeteg. Mária a 

férjével már elköltözött innen.  

Károly 2009-ben elmegy egy pszichiátriai betegek számára létrehozott nappali 

klubba. Kriszta minden nap érte jön, és együtt mennek haza. Pár hónap múlva 

kitiltják onnan, mert gyógyszereket cserél másokkal. Egyszer Debrecenben 

elmennek egy ajurvédikus pszichológushoz. Károly mindeközben orvoshoz jár 

receptért, és gyógyszert szed. Az interjú készítése alatt is hangok szólnak a 

fejében.  

Az interjú készítését követően, Károly 2010-ben a családdal megegyezve egy 

Budapest környéki pszichiátriai otthonba kerül. Családja néha meglátogatja, 

ünnepekkor hazaviszi őt. 

 

Vajon miről árulkodnak Károly életeseményei? 

Gyerekként Károly mintha egyfajta mintagyerekként jelenne meg, jól tanul, 

sportol, vannak barátai, nem kell sokat foglalkozni vele. Feltehetően azonban igen 

feszült, ellentmondásos légkör veszi őt körül már kora gyermekkorától kezdve. Az 

adatok alapján Károly pár hónapos még csak, amikor elköltöznek anyja szüleitől 

apja családjához. Vajon miért? Családi konfliktusok miatt? Vagy mert a gazdaság, 

a munka ezt kívánja tőlük? S vajon hogyan hathat mindez a család életére az 

adatok alapján? A pár hónapos Károlyra, s az anyjára, aki hirtelen egy idegen 

családba került egy kisbabával?  
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Az élet látszólag a megszokott kerékvágásban zajlik. Szüleinek innentől kezdve 

úgy tűnik, a munka tölti ki az életét, miközben - többnyire a tökéletes felszín alatt 

- a családi viszonyok meglehetősen zavarosak. 

A gazdaság, a munka miatt azonban úgy tűnik, szorosan együttműködnek, együtt 

élnek a család tagjai, a személyes ellentétek, konfliktusok ellenére elviselik, sőt, 

segítik a másikat. S a szigorú családi előírást, hogy mindig minden körülmények 

között a család az első, látszólag mindenki betartja. Mindez mintha elleplezné a 

családtagok közötti konfliktusokat, ellentéteket, ugyanakkor az érzelmi kötődések 

kialakulását is akadályozná a családban.  

Kálmán, bár vannak más nők az életében, nem hagyja el a családot, Zsuzsi is tűri 

anyósa és férje viselkedését, sőt, ápolja Kálmán rokonait, szül még két gyereket, 

eszi az anyós főztjét, és éjt-nappallá téve dolgozik a családi gazdaságban. Úgy 

tűnik, szüleinek soha nem lehet magánéletük, hiszen a család mindig velük van. S 

Károlynak, mint legidősebb fiúnak, minden bizonnyal már korán el kell kezdenie 

segítenie otthon, s dolgoznia a családi gazdaságban. Vagy talán, mint első fiút, 

taníttatni akarják, hogy legalább ő ki tudjon törni ebből az életből, s ilyen formán 

nem vesz részt a család mindennapi életében, a munkában, egyfajta kivételezett 

helyzetben van a családon belül. Ez okozhat egyfajta távolságtartást Károly és a 

többi családtag között, talán többen irigykednek rá közülük, nem tekintik a család 

részének, vagy épp hogy büszkék rá. 

Károly 14 éves, amikor elköltözik otthonról, és egy városi középiskolába kerül. 

Kollégista lesz, ami egyfajta önállósodást, felnőtté válást sejtet. Ez azonban lehet 

egyfajta kényszer is, kötelező elvárás a család részéről, hogy továbbtanuljon, hogy 

a családban elsőként diplomát szerezzen, s kitörjön a vidéki gazdálkodó létből. 

Óriási lehet ilyenformán a nyomás rajta. A család azonban nem hagyja teljesen 

magára, ott van vele Péter, az unokatestvére, akivel egy osztályba jár, és együtt is 

lakik. Ez óriási segítség lehetett mindkettejük számára, nem voltak egyedül, 

megoszthatták valakivel életük apró-cseprő ügyeit. Károly átesik első kapcsolatán 

és leérettségizik. A partnere egy fiú osztálytársa. Úgy tűnik, ez az élmény 

jelentősen befolyásolja Károly későbbi szexuális életét. Talán megrémült ettől a 

kapcsolattól, mert ezt mások szerint nem illik. Mindenesetre sokáig képtelen intim 

kapcsolatot kialakítani nőkkel, s mintha folyamatosan jelen lenne egyfajta 
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bizonytalanság az adatokban, hogy melyik nemhez is vonzódik ő igazából. Talán 

a férfiakhoz, csak a környezete, a családja, az elvárások miatt nem vállalhatja ezt 

fel, és csak totális bolondként egy elfekvő intézetben alakíthat ki tartósabb 

kapcsolatot férfiakkal. Vagy talán a nőkhöz, de első élménye miatt sokáig nem 

képes közeledni hozzájuk. Talán ő maga sem tudja, s részben ez az, ami 

akadályozza őt a későbbiekben, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelve, 

felnőtt férfiként viselkedjen.  

Kollégái segítsége, s egy egész napos alkoholizálás kell végül ahhoz, hogy Károly 

szexuális kapcsolatot alakítson ki egy nővel. Ezután váratlanul elköltözik a 

családjától. Talán össze van zavarodva, nem tudja, mit is akar, vagy szégyelli 

előttük a történteket, vagy talán úgy érzi, hogy végre felnőtt férfi vált belőle. Míg 

eddig mindig ott volt Károly mellett a család, akik ellátták őt, akik etették, itatták, 

ruházták, munkát szereztek neki, és ha kudarcot vallott, kihúzták őt a bajból, most 

családját elhagyva egyedül marad. Úgy tűnik azonban, nem bírja sokáig az 

önállóságot, és hazaköltözik szüleihez.  

Károlynak nem csak a szexualitással vannak problémái, a munka világában sem 

tud helyt állni, munkahelyeiről hosszabb-rövidebb idő múlva elbocsátják. Úgy 

tűnik a felnőtt lét két alapvető elemével nem boldogul. Érettségi után nagybátyja 

segítségével kezd el dolgozni, aki nem csak munkát szerez neki, de el is kíséri őt a 

munkahelyére az első napon. Innentől kezdve azonban már egyedül kellene 

teljesítenie, nincs mellette a család, szülei, nagybátyja, unokatestvére. Károly már 

az első nap hibázik, aztán három hónap múlva elbocsátják. Ismét nagybátyja siet 

segítségére, s Péter támogatására bízza Károlyt. Ám Péter hamarosan megnősül és 

családot alapít, Károly pedig ismét magára marad. Hazaköltözik a szüleihez, majd 

elviszik katonának. Meglepő módon a katonaságnál nincsenek különösebb 

problémái, itt úgy tűnik, a család nélkül is remekül boldogul. Talán mert a 

katonaság védett világ, egy olyan, mesterségesen kialakított közösség, ahol 

világos szabályok és férfiak veszik őt körül, így Károly minden felelősség nélkül 

könnyen bele tud szokni ebbe a rendbe.  

A katonaság után Károly ismét mintha egyfajta gyerek szerepbe kerülne. Míg a 

nála fiatalabb családtagjai, unokahúgai is szépen lassan felnőnek mellette, ő úgy 

tűnik, képtelen önállóan élni. Vajon mi lehet ennek az oka? Talán túlságosan 
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erősen kötődik a családhoz, ami megad neki mindent, amire szüksége van, talán 

úgy érzi, túl sok kudarc érte őt, s ezért húzódik újra és újra a család védőszárnyai 

alá? 

Huszonegy éves, amikor először pszichiátriára viszik. Úgy tűnik, otthon, a 

szüleinél nem élhet túlkoros gyerekként, dologtalanul tovább, s nincs hova 

mennie. A betegség feloldozást, menedéket adhat neki, legitimálhatja gyermeki 

pozícióját. Nem kell saját családot alapítania és dolgoznia sem, mégis 

foglalkoznak vele, és továbbra is segíti, támogatja őt a család, az anyja, aki Károly 

gyerekkorában talán több időt töltött a beteg rokonok ápolásával, mint saját 

gyerekeivel. Talán Károly úgy érezheti, sokkal több figyelmet kaphat a családjától 

betegként, mint felnőtt, dolgozó férfiként. 

Innentől kezdve élete a kórház és az otthona közötti körforgássá válik, melynek 

„várható” végállomása egy pszichiátriai otthon lehet, ahol pszichiátriai betegként 

élete végéig gondoskodnak róla, teljes ellátást nyújtanak neki. Az adatok alapján a 

„megfelelő” úton halad, hiszen leszázalékolásával hivatalos elismerést nyer, hogy 

nem képes önállóan gondoskodni magáról.  

A családja azonban, miután pár év múlva világossá válik számukra, hogy ha nem 

tesznek semmit, Károly soha nem fog meggyógyulni, úgy tűnik, megpróbálja őt 

ebből a körforgásból - energiát, pénzt, időt nem sajnálva - kiszakítani. Károly az 

adatok alapján mindezt passzívan tűri, talán nincs beleszólása, vagy talán nem is 

akar beavatkozni az őt érintő eseményekbe. Talán élvezi is, hogy végre 

foglalkoznak vele, a családi élet középpontjába került. 

Bázakerettye, a szülőfalujával szomszédos település pszichiátriai szociális otthona 

tűnik az utolsó megállónak életútjában. Ez mindenkinek jó megoldás lehet, Károly 

minden hétvégén hazamehet, így a család sem hagyja magára őt, ugyanakkor 

ebben az intézményben gondoskodnak róla, anélkül, hogy elvárnák tőle, hogy 

felnőtt férfiként éljen. A húga, Mária azonban úgy tűnik, továbbra sem képes 

beletörődni ebbe, nem képes elengedni a bátyját. Felhozza Pestre, és anyósa 

Kriszta segítségével próbál meg tenni valamit. A kórházi kezelések, intézetek után 

és mellett megpróbálják visszasegíteni őt a családba, a közösségbe, az életbe. 

Egyfelől Károly úgy érezheti, hogy ő is a családhoz tartozik, figyelnek rá, 

törődnek vele, másfelől azonban rettentő félelmetes lehet számára több mint egy 
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évtized után ismét a kinti világban való léttel szembesülni. Óriási szorongással, 

rettegéssel töltheti el őt, hogy tán visszatérhet egy olyan élethez, amit még fiatalon 

elhagyott. 

Összességében úgy tűnik, Károly biográfiájának legfőbb jellegzetessége, hogy ő 

maga többnyire passzív szereplőként jelenik meg benne, az adatok alapján mintha 

egyfajta örökös gyerek szerepben ragadna, amitől képtelen lenne elszakadni. 

Ezzel párhuzamosan nagyon erős a család jelenléte az élettörténeti adatokban, míg 

ő passzív résztvevője életeseményeinek, a család az, aki cselekszik, dönt helyette, 

aki mindig mellette áll, és soha nem hagyja magára. A harmadik fontos elem a 

biográfiában a munka. Mintha ez lenne a család összetartó ereje, ezen keresztül 

ismerjük meg Károly élettörténetének szereplőit, szüleit, testvéreit, családtagjait, s 

a később felbukkanókat is. Csak ő maga az, aki betegsége miatt nem képes 

dolgozni. 

 

Vajon hogyan meséli el Károly az élettörténetét? Annyira passzívan jelenik meg 

saját elbeszélésében is, ahogy ez a biográfiai adatokból tükröződik? Egy kisfiú 

történetét halljuk, aki képtelen felnőni, vagy talán egy súlyos pszichiátriai 

betegét? Vajon Károly hogyan viszonyul a szövegben saját életeseményeihez? 

Szeretne a közösségben, családban élni, vagy a betegszerepet elfogadva az intézeti 

létet választja? 

K.: Történt mos valami baj? * Nem, ugye?  

Károly: Nem. 

K.: Hm? Változott valami? 

Károly: Nem.  

K.: Na, szeretném, hogyha elmesélnéd az élettörténetedet. Bármit mondhatsz, azt 

mondasz, amit akarsz. 

Károly: Azzal kezdem is. Kecskeméten születtem,  asz ezerkilencszázhetvennégybe. 

Március harmincadikán. * Öh: (3) és * nem szeretek- (7) Pálmonostorán lakunk, 

* laktunk- (3) 
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K.: Mért mutatsz a gyógyszerre? 

Károly: Ne- nem tudom. Nem. És- 

 K.: Akkor folytassuk. 

Az interjú elején az interjúkészítőnek hosszan kell bátorítania Károlyt, hogy 

belevágjon elbeszélésébe. Megerősítésre van szüksége a másiktól ahhoz, hogy 

egyáltalán beszélni tudjon. Talán nem tudja, hogy mit mondjon, és nem tudja, 

hogyan mondja, fél, szorong a beszédtől. Talán nem képes feldolgozni, ami vele 

történt, vagy talán már teljesen hozzászokott ahhoz, hogy az ő szava nem számít, 

nem figyelnek arra, hogy mit mond, vagy hogy mond-e valamit egyáltalán.  

Végül mégis csak belekezd élettörténete mesélésébe, s mintha megpróbálná 

kontrollálni az elmondottakat, az érzelmeket kizárva, csak a száraz, formális, 

tényszerű dolgokra fókuszál.  

„Ja és ezt a: betegséget ezt nem nem nem tu- látom be. (4) Ezt olyannak képzelem, 

>hogy (4) mint egy< (17) Hm. Jó. (4) (Jó………..) (8) Lekapcsolhatom, ugye?” 

És mintha sokszor épp akkor szakítaná meg az interjút, az elbeszélést, amikor 

valami túl mélyen érinti őt, valami olyan következne, ami kizökkentené őt 

passzív, tudósítói szerepköréből.  

Elbeszélése két nagyobb, az intézményes élettörténeti formák által meghatározott 

részre bontható, egy kezdődő karriertörténetre az iskolák és a munkahelyek 

bemutatásával, ami végül betegségtörténetbe fordul.  

Károly élettörténetét születési helyének és idejének elmondásával kezdi, majd 

egyből meg is szakítja elbeszélését egy látszólag oda nem illő kiszólással, hogy 

aztán beszámoljon az iskoláiról, és arról, hogy érettségi után Balatonon kezdett el 

dolgozni, pincérként.  

„Szüleim * révén * iskolába jártam, majd (7) Sopronba kerültem a vendéglátó 

szakközépbe. * Pincér szakmám lett, és utána elkerültem Balatonra, illetve 

érettségi után. * Gyermekkoromról ennyit, és * és kész.” 
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Ezzel Károly le is zárja gyermekkorát, közli, hogy ennyit mond róla. A kötelező, 

intézményesen előírt iskoláin kívül nem tudunk meg semmit ifjúságáról, szüleiről, 

barátairól, testvéreiről.  

A gyerekkor után a karriertörténet ismertetése következik, amit szintén 

rendszeresen megszakít kiszólásaival. A munkahelyek után a katonaságról tudósít, 

majd ismét visszatér a munkahelyek ismertetéséhez. Karriertörténetében, ami 

szüleihez való hazaköltözésével zárul, arról tudósít, hogy mikor, hol, kivel és mit 

dolgozik.     

„Aztán megint nagybátyám vett kezel- öh: a nagybátyám, apunak a testvére révén 

odaköltöztem hozzájuk, és ott szerzett munkahelyet. (3) És ott öh kezdtem el 

dolgozni, és * mint pincér, ismét, utánna (4) mentem * dolgozni, (3) a lakás öh ba, 

saját lakásukba laktam. Hugicáimmal laktunk meg * nénémmel, és onnan 

járogattam dolgozni, * sörözőbe, az étterembe, aztán (4) öh egy lakásba 

költöztem, * szüleim lakásába.” 

A munkának - talán a családnak való megfelelés kényszere miatt -, ahogy azt már 

a biográfiában is láttuk, nagyon fontos szerep jut szövegében. És míg arról alig 

beszél, hogy mik okozhatják a munkahelyi kudarcait, az hangsúlyosan szerepel 

elbeszélésében, hogy mások szerint ő alkalmatlan a munkára.  

„Nem sikerült * dolgoznom velük. (3) Emiatt anyu azt mondta, hogy menjek haza, 

* és ezzel- (3) Ők kertészek voltak, és hogy majd ott jobban fogom érezni magam. 

* Fő- a főnök a Kaktusz étterem vezetőjével megbeszélték úgy, hogy úgy vagy 

hogy nem ajánlja, hogy vendéglátózzak, öh és akkor * otthon voltam. (4)” 

Úgy tűnik, mindezzel azt üzeni, nem az ő hibája, hogy nem tud dolgozni, hogy 

beteg, ő mindent megpróbált annak érdekében, hogy a család kedvére tegyen, 

mindhiába. Karriertörténetének másik fontos eleme a család állandó és folyamatos 

jelenléte. A családtagjai, a szülei, a nagybátyja a munkához kapcsolódóan 

szerepelnek elbeszélésében, karriertörténetének legfőbb irányítói ők. A család a 

biográfiához hasonlóan elbeszélésében is segítő, támogató szerepben jelenik meg, 

a családtagjai mindent elintéznek, megoldanak helyette.  

Károly főnarratívájának befejező részét a betegségtörténet, betegségkarrier 

alkotja. Károly arról tudósít, hogy otthon, a szüleinél él, és nem dolgozik. 
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Kórházba kerül, három hetet tölt a zárt osztályon. Tizenkét éve beteg. Ezzel a 

kijelentéssel úgy tűnik, rövid úton le is zárja betegéletútját, ezt a tizenkét évet, s 

átvált a jelenbe. Húga segítségével most Pestszentlőrincen lakik.  

„Éss az volt, hogy (3) nem sikerült dolgoznom, apuék mellett. * Kórházba 

kötöttem ki. * A kórházba Vasváron, ezerkilencszáz.. öh karácsonya előtt ott 

töltöttem a zárt osztályon három hetet. (3) És utána tizenkét éve vagyok ily- ebbe 

a betegségbe. >(Nem tudom.)< És akkor kerültem ide Pestszentlőrincre. * A 

hugom révén. Kihozott az intézetből, az elfekvőben voltam két évet. (4) És m- és 

m- másfél éve lakom itt * Pestszentlőrincen. A Hugi közbe elköltözött innen.” 

De vajon miért nem beszél Károly a betegség éveiről? Talán meg nem történtté 

akarja tenni ezt a tizenkét évet? Vagy talán nem történt semmi említésre méltó?  

Valószínűleg gyökeresen megváltozott Károly élete, amikor skizofrénné 

nyilvánították, ugyanakkor mintha a betegség megállapításával megállt volna az 

idő számára, s ő ma is pont ugyanolyan beteg lenne, mint akkor, tizenkét évvel 

ezelőtt. Betegként tudósít magáról, s a hiányzó évekkel mintha azt sugallná, hogy 

ez egy megváltoztathatatlan, állandó állapot, ami ellen semmit sem lehet tenni. 

Talán már nem is emlékszik rá, hogy milyen volt azelőtt, az „egészséges” élete.  

A betegségtörténetéhez kapcsolódik a barátnők megjelenése is élettörténetében.  

„Megzakkanásom előtt is tudott volt ez. (3) Jöttek utánam, mászkáltak a lányok is, 

(3) és akkor más barátnőm volt (4) >(…………….)<. * És akkor végülis lett ez a 

kapcsolat. (6) >(…………………………….) * kórházban.< (4) Meg mégegy is.” 

A biográfiai adatoktól eltérően a főnarratívában eleinte semmiféle szexuális 

bizonytalanság sincs, elsősorban a barátnők azok, akik végigkísérik a különböző 

intézményekben és helyszíneken Károly betegéletútját.   

A betegségtörténetben is fontos számára a pontos időmeghatározás, ez az egyetlen 

információ, amit a kórházi tartózkodásáról, illetve a betegségéről megtudunk. 

Mintha azt akarná erősíteni önmaga és mások számára is, hogy bele kell törődni, 

el kell fogadni a betegségét, ezen már nem lehet változtatni, ez egy örök dolog. De 

vajon miért olyan fontos számára a betegséghez való ragaszkodás hangsúlyozása, 

a gyógyulás reményének kizárása elbeszélésében?  



   209 

 

Talán mert az, hogy húga kihozta őt az intézetből, ahol élete végéig teljes ellátást 

kaphatna skizofrénként, és most egy családban él, épp ezt kérdőjelezi meg, 

merénylet ez betegidentitása, beteg léte ellen. Bebizonyosodhat, hogy képes lehet 

még akár Károly is a pszichiátriai ellátórendszeren kívül élni, fenyegetően közel 

kerül annak lehetősége, hogy „normális” életet éljen. Itt meg is szakad Károly 

elbeszélése, egy jó darabig nem tudja folytatni az interjút, ahogy ő fogalmaz, sok 

mindent akar mondani, de nem tudja, hogyan.  

Úgy tűnik, megijedt, fél, szorong, nem tudja, mit tegyen és mit mondjon, hiszen 

ez a helyzet átírhatja egész további életét, élettörténetét, sorsfordító eseménnyé 

válhat számára. Károly válaszút elé ér, s úgy tűnik, most valóban elkerülhetetlen, 

hogy döntsön arról, hogyan folytatja: betegként egy intézetbe költözve él tovább, 

vagy a normálisok között a kinti világban folytatja életét. Főnarratívája egésze 

úgy tűnik, eköré a sorseseményként is felfogható történés köré épül. Mintha 

betegségtörténete és a kudarcba fulladt karriertörténete is tanúságtétel, bizonyíték 

lenne számára arra, hogy gyógyíthatatlan beteg, aki képtelen bármilyen 

közösségben élni, akinek gyógyszereket kell szednie és rendszeres orvosi 

felügyeletre szorul.  

Az első történetszerű, hosszabb, összefüggő szöveg Károly elbeszélésében arról 

szól, hogyan kerül Budapestre, ahol jelenleg is él.  

„Tehát öh * először öh csak úgy jöttem ide * Pestszentlőrincre, hogy koncent- öh: 

hétvégére, és a augusztus * huszonhetedikén, (20) ((rágyújt)) jöttem itt augusztis 

huszonkilencedikén és harmadikán (3) illetve másik hónap másodikán már, egy 

keddi napon haza is szöktem vagyis haza is vittek innen, mert nem voltam jól, és 

akkor (4) szerdán meg * öh bejelentették harmadikán, szerdán, hogy kiírtak az 

intézetből, és ez azzt jelentette, hogy akkor itt kell keresni orvost, és akkor * 

felvettük a klinikával, a K. úti klinikával a kapcsolatot, és * akkor újra 

visszajöttem ide Pestre. (4) Ötödikén találkoztunk, az L. professzor fölvett volna 

oda, hogy maradjak benn már péntekenn, és akkor csak nyolcadikán val kezdtem 

el ott lenni. Szeptember nyolcadikán, kétezerhétben és * ott ((sóhaj)) 

gyógyszereztek, Xanaxot szedtem először, nem sikerült nekik * javulást, aztán 

akko- emeltek a gyógyszer adagonn, és a végén nem tudtak kezdeni velem semmit, 

* ide ez a főorvos, az a vasvári pszichiáter megsértődött, tehát kiírt, és hát itt 
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Pesten se tudtak kezdeni velem semmit. S akkor Buda- öh: intézetbe kerültem 

megin. És mást (3) október öh közepén. * Errü külön szeretnék a ezekről (a) * 

>(….)<, (3) mer itt a hugom meg a- kitalálta azt, hogy az intézet nem jó, nem lesz 

jó, mer azt má megcsiná- csináltuk, nem segített, és akkor (3) elhoztak onnan 

három-négy hét után. * És az szeptemb- öh: október, november, öh azóta itt lakom 

most, most meg. (3) Csak orvoshoz járok receptér. (7)  

Ez betegségútjának szaggatott, ámde száraz, tömör, dátumokkal és helyekkel 

jelölt elbeszélésével kezdődik, ami egy felsorolás arról, hogy mikor, hol és milyen 

intézetekben volt az elmúlt 12 évben, és mennyire hatástalanok voltak az ott 

kapott kezelések. És most, több év intézeti lét után egy családnál él. Úgy tűnik, 

nagyon felkavarja őt ez a helyzet elbeszélésében. Bár orvoshoz jár most is, 

gyógyszert szed, tehát változatlanul beteg, mindez mégis azt jelezheti, hogy van 

még kiút számára az intézetek, a betegség világából. 

„S tudod, hogy hol? Öh gyógyszereket szedek azóta. És (5) próbáltunk * 

gyermekmegőrzőbe, egy ilyen a T. utcába van egy P., öh egy alapítvány 

pszichiátriai betegek számára, ilyen most a ci- nevét nem tudom, öh: P. 

Alapítvány, és oda szoktam jár- járogatni beszélgetni * sorstársaimmal, csak 

aztán * megmondták, hogy nem mehetek oda többet, mer gyógyszerér járok be, s 

így semmi értelme nincs.” 

Egy kiszólást követően folytatja betegségkarrierje állomásainak és eseményeinek 

sorolását Károly. Volt kórházban, pszichiátriai otthonban, és járt egy pszichiátriai 

nappali klubba is Budapesten, ahonnan kitiltották, mert gyógyszereket cserélt 

másokkal. Mintha mindvégig arról tudósítana, hogy sehol sem találja a helyét, 

sem az intézményekben betegként, sem a kinti világban, normálisként. Az 

egyetlen dolog, ami mindig, minden körülmények között biztos pont az életében, 

az a család, akit gyakran még a kezelésekbe is bevontak.  

„Ez az élet (nekem). És most öh orvoshoz öh járok, szakértőhöz, amit mondtam 

neked is.. Holnap is megyünk. * Hogy valahova tartozni kell, meg * hát amíg al- 

itt voltam egy (az ott) így a Lőrincen, addig sokminden történt. * Voltam a 

klinikán is, a P. úti klinikánn is. Onnan (3) el- Annyi mindent akarok elmondani, 

csak nem tudok.” 
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A második hosszabb összefüggő szövegrészben Károly ismét azt boncolgatja, 

hogyan került az intézetből a kinti világba, miért kellett elhagynia az intézetet. 

Narratívájának legfőbb sajátosságának tűnik, hogy képtelen folyamatos, 

összefüggő szöveget alkotni, mintha menekülne a szituációból, miközben 

megpróbál az intézményes életrajz elemeire támaszkodva pontos dátumokat, 

helyeket és neveket sorolva egy koherens elbeszélést létrehozni.  

„Nem, nem. * Nem. * Most a Papa  ugye megérkezett, azt gondolta, hogy a Kata 

vagy ám, mer közbe öh még a ((nevetés)) P.  útról volt az a öh Kata nevezetű * öh 

lány. Képzeld el, az meg olyan volt a, (3) nem evett, nem ivott, mer annyira 

szeretett engem/(et csak)((nevetve))- (3) Volt a Judit. Az ott a P. úton a Juci, a 

Kata és a /(…) Krisztina((nevetve). (Háromszög.) Öh ennyi volt és k- öh hát 

mondom, most abból meg senki nem maradt. Má Krisztához öh * egyedül én. * 

>Ez a háromszög ez az-< Meg még ki- (……… ), hogy * hát akkor engem áldoz 

fel, akkor ő is * szögbe van. (3) Öh (4) na, ugyanilyen (……..) kedves szemek 

voltak * >Katának<. (6) Ő nekem azt mondta, hogy ezerből * egy. * Ő az a aki (3) 

akinek tünete, nincsenek tünetei. Tü- nem tünetei, nem beteg. (3) Ráfogták a 

Kriszta, hogy- Kriszta, akinél lakom Lőrincen,: hogy anorexiás, be kell (……..). 

(5) Nőklapjáztunk vele.” 

Az elbeszélés rendszeres megszakítása kiszólásokkal, a szövegkörnyezetbe nem 

ill ő szavakkal és szófordulatokkal, mindenféle cselekvésekbe kezdés az interjú 

alatt (pl. tévé bekapcsolása, dohányzás, ivás, gyógyszerekre mutogatás) a 

bizonytalanság, hogy egyáltalán képes-e élettörténete elbeszélésére, mintha mind-

mind azt a domináns társadalmi olvasatot sugallnák, hogy skizofrénként nem lehet 

értelmes, összefüggő, valós, a közösség által is elfogadható narratívát alkotni, 

amit Károly mond, az csupán a betegség megnyilvánulása. Ugyanakkor az 

intézményes életrajzi forma következetes követése, a pontos dátum és 

helymeghatározások Károly elbeszélésében mintha azt a törekvését jeleznék, hogy 

ezzel a domináns olvasattal szembeszállva, igyekszik egy társadalmilag is 

elfogadható élettörténetet elmesélni.  

Talán ahhoz, hogy képes legyen elmesélni az élettörténetét, muszáj foggal-

körömmel ragaszkodnia az intézményes, társadalmilag elfogadott elbeszélési 

formákhoz, ugyanakkor szorong, fél az önmagával való szembenézéstől, ezért a 
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folyamatos megszakításokkal próbálja kontrollálni elbeszélését, védeni önmagát? 

Vagy talán a skizofrén, beteg identitás elfogadása vagy elutasítása jelenik meg 

ilyen módon élettörténete elbeszélésekor? 

„És ezel lassú öngyilkossági folyamat, ezt nekem ez, hogy itt lebegek, teveled, 

kutyával, ölva a családdal, a kutyájuk vagyok, és ez segít * majd. (8) (…………..) 

Ezt az egy orát sajnálom tőled, hogy elvettem * lehetőségét. (4) Hogy itt mi történt 

velem, arról akartam mondani * ez alatt az egy év- (5) Tekintsük családtagnak, ez 

a jelszó. ((nevetés)) /Tekintsük családtagnak őket((nevetve)). (6) Hm. * És annak 

is tekintettek e. (10) ((sóhaj)) Tizen- (3) Egyre jobban. * >Ugye.< 

K.:(…………) 

Károly: Cselezzünk? 

K.:Na:, na:, na mos mér akarsz tévézni? 

Károly: (3) Oké. (12) Nem tudom. Hallottál már arról, hogy valakit így (3) 

hülyének néznek? (14) Ezt a tiszteletedre vettem fel. Indiánok.  

K.: Szép. 

Károly: Mintás. 

K.: Szép, szép, szép. Szerintem (…..) szép. 

Úgy tűnik, nem találja a helyét az interjúszituációban, bizonytalan, nem akar, 

vagy nem tud elmerülni élettörténetének elbeszélésében, menekülne, ha tehetné. 

Ehelyett azonban folyamatosan kiszól az interjúból, így elbeszélése töredezetté, 

csapongóvá válik, ami könnyen értelmetlenné nyilvánítható. Ez lehet egyfajta 

védekezés a részéről, így maradva a skizofrén szerepében, aki minden felelősség 

nélkül bármit mondhat, úgysincs súlya neki. Talán azért annyira nehéz 

élettörténete szavakba öntése, azért menekül, mert életéből is elmenekült egykor, 

és skizofrén lett? De hogyan lehet mindezt elmondani? Talán ebben segítheti őt a 

társadalmilag meghatározott életrajzi formákhoz való ragaszkodás, a karrier- majd 

a betegút intézményes bemutatása, s az életeseményeitől való távolságtartás. Ha 

áttörne ezen a külső szemlélőként való mesélési módon, ha nem lennének ezek a 

keretek, amikbe erősen kapaszkodik, talán nem tudná elmesélni élettörténetét sem.  
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Károly főnarratívájának legnagyobb részében tudósít, szinte egyáltalán nem 

értékeli, magyarázza életeseményeit. A szenvtelen, tárgyilagos közlésekkel, a 

rengeteg, ömlesztve tálalt információval, a távolságtartással saját történetétől, 

semmibe sem túlságosan beleveszve, külső szemlélőként, pusztán a tényekre 

szorítkozva beszél. Károly így egyfajta passzív, tudósító szerepet vesz fel 

elbeszélőként is, amivel tovább erősíti azt a biográfiai adatok alapján kialakult 

képet magáról, hogy nem vesz részt saját élettörténetének alakításában.  

Vajon miről árulkodnak azok a szövegrészletek, amikor az életét felbolygató 

eseményekről mesél?  

Károly jellegzetes módon beszél, ami roppant mód megnehezíti elbeszélésének 

követését és megértését. Többször is elismétel bizonyos szavakat, szófordulatokat, 

gyakran nem használ egyértelmű, konkrét kifejezéseket, s a már elmondottakra 

utal vissza, megszakítva éppen aktuális gondolatmenetét. Ezek az ismétlések talán 

a bizonytalanságát jelzik, szüksége van arra, hogy megerősítse, nyomatékosítsa az 

addig elmondottakat. Ezáltal azonban még jobban szétesik, összefüggéstelenné és 

csapongóvá válik elbeszélése. Mintha más esetben meg egy az egyben, változtatás 

nélkül kimondaná, ami épp az eszébe jut. Ezt a hatást erősítik a gyakori nyelvtani 

hibák is (nem a megfelelő ragokat használja, nincs egyeztetve egyes szám, többes 

szám, rendszeres betűtévesztések stb.). Mindennek következtében azonban még 

jobban szétesik, összefüggéstelenné és csapongóvá válik elbeszélése. Úgy tűnik, 

mintha nem foglalkozna a hallgatósággal, azzal, hogy mennyire érthető, követhető 

belső monológja. A legminimálisabb magyarázatot sem fűzi mondanivalójához, 

természetesnek veszi, hogy mindenki érti, amit mond.  

„Oké. (3) Azt tudod ho-, azt mondtam, hogy énnekem papírom van róla, a 

többinek nincs, az a differencia, hülye vagyok, aztán még (5) még pénzt is kapok. 

Leggazdagabb vagyok köztük. >Hát ez van.< (25) Azt mondtam nekik, hogy ne 

tanítsátok a disznót énekelni tanítani, * úgyse fog sikerülni, és mint az 

állatok(is..……………..). 

K.:Hm. ((nevetés) 

Károly:* Ezt beolvashatom? 

K.: Persze. 
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Károly: >(Jó. * …………)< (17) 

K.: Mondtad, hogy indián vagyok. Ez? 

Károly:(6) Apacs. Barátom volt. * >Az< származásom (tudod 

>………………………..,jó.<) A szüleimmel (……) (Kinyitom ……..). Na jó. * S őt 

szek- szekálták az intézetbe.” 

Az interjúszöveg további jellemzője, hogy eleinte a különböző szituációkban, 

helyzetekben Károly megpróbál aktív, cselekvő személyként megjelenni, ám az 

elbeszélés előrehaladásával egyre inkább úgy mutatja magát, mint egy passzív, 

tehetetlen szereplő, akinek nincs beleszólása a dolgok menetébe, jellemzően 

többnyire róla, de nélküle döntenek. És ilyen maga a szöveg is: a homályos 

megfogalmazásokkal, visszautalásokkal, ismétlésekkel mintha bujkálna benne, el 

is mondja meg nem is, amit akar. Mintha nem merné teljes meztelenségében 

megmutatni magát, annak ellenére, hogy a biográfiai adatokból tudjuk, hogy volt 

olyan, amikor meztelenül szaladgált egy vásárban. Mintha nem mondaná ki 

egyértelműen, amit gondol, fél világosan, érthetően beszélni. Talán így próbálja 

kontrollálni magát, hallgat arról, amiről nem lehet beszélni, amik megbolygatnák 

az állandónak, nyugodtnak tűnő felszínt, a beteglétét.  

Ebben a részletben Károly arról beszél, hogyan kerül a kórház pszichiátriai zárt 

osztályáról a pszichiátriai otthonba. Vajon mit mutat a finomelemzés? 

„Ugye mer anyu, anyunak is azt mondták, hogy az a jó, ha fiatalon kerül valaki az 

intézetbe. Csak én bejelentettem, azt is nélkülem beszélték meg, csak egy kis 

haladékot kaptam, mert egy * még e- még nehezebb …. még öh öh olyan betegek 

közé, akik beszélni se tudnak, olyan helyre akartak vinni eredetileg Vasvárról. 

Csak aztán azt valami miatt, * kijelentéseim miatt, meg hogy gyógyszereket 

kiköpdöstem meg * kezelhetetlen voltam, beszéltem a szuicé- szuicid öh: öh szoa 

öngyilkosságról is, öh aztán akkor azt nem merték Kardéltec  főorvos a * nem oda 

* irányított, hanem inkább egy kis idővel még próbáltak gyógyszerekkel segíteni, 

és akkor * ez a m- még erősebb intézetet választották, Bázakerettyét. Anyut 

meggyőzték, hogy az lesz a jó.” 

Három szereplő jelenik meg az idézetben név szerint is, anyukája, Károly maga és 

Kardéltec főorvos. Ám az idézet tulajdonképpeni főszereplőit, az események 
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tényleges irányítóit úgy tűnik, nem nevezi meg, többes szám harmadik 

személyben beszél róluk. Pedig feltehetőleg ők azok, akik meggyőzik az anyját, 

hogy intézetbe kerüljön, akik gyógyszert adnak neki, akik aztán mégsem merik 

intézetbe küldeni, akik végül mégiscsak kiválasztják neki Bázakerettyét, és 

meggyőzik édesanyját arról, hogy az lesz a legjobb hely számára. Vajon miért 

nem lehet megnevezni őket, azokat az orvosokat, akik kezelték őt? Talán annyira 

fél tőlük? Vagy nem ismeri őket, valójában nem tudja, hogy kik ők, név és arc 

nélküli idegenek? Vagy talán nem akar emlékezni rájuk? Vagy így akarja 

Kardéltec főorvos felelősségét csökkenteni az események menetében? Úgy állítja 

be, hogy nem ő, hanem mások döntöttek a sorsáról? Némileg ellentmondásos 

ezeknek a másoknak a megjelenése, hiszen míg sokáig úgy tűnik az idézetből, 

hogy mindenható, megnevezhetetlen, felsőbbrendű lények ők, akik 

megcáfolhatatlan ítéleteket hoznak, életekről döntenek, látva Károly hősies 

ellenállását, vagy talán Kardéltec főorvos tekintélyét, megrémülnek, és végül 

megváltoztatják szándékukat. Kardéltec főorvos viszont, aki feltehetőleg 

kimondja a végső szót Károly ügyében, dönt a sorsáról, alig szerepel az idézetben. 

Talán mert Károly nem akar, nem mer róla rosszat mondani.  

Anyja megjelenése a szövegben mintha Károly gyermeki szerepét erősítené, 

anyukájával tárgyalnak róla, őt azonban nem vonják be ezekbe a 

megbeszélésekbe. Ugyanakkor anyja is kizárólag passzívan jelenik meg az 

idézetben, mint akit bármiről meg lehet győzni, aki könnyen félrevezethető, és aki 

mindig az orvosok útmutatása alapján cselekszik.  

Károly szerepe is ellentmondásos. Kezdetben aktív, ellenálló, mintha egyfajta 

magányos hősként küzdene, szembeszállva a megnevezhetetlen hatalmakkal is. 

Azonban mintha rövid időn belül ez a hősi lázadás egy akaratos, dacos, 

kezelhetetlen kisfiú hisztijévé válna, aki gyógyszereket köpdös, és aki nem akar a 

felnőttekre hallgatni. Talán úgy érzi, nem győzhet, nem veszik számításba őt, 

kicsi, erőtlen bábként jelenik meg az idézet végére elbeszélésében.  

Károly mintha eleinte még nem érezné magát a betegek közé tartozónak, a 

betegek közé, akik beszélni sem tudnak, mintha nem is emberek lennének, vagy 

talán már nem is élnének. Később azonban már felsejlik egy gyógyíthatatlan beteg 
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képe a szövegben, akire nem hat semmilyen kezelés sem, aki egy magatehetetlen, 

passzív, döntésképtelen baba, akiről tudta és beleegyezése nélkül dönthetnek.  

A pszichiátriai otthon borzalmas helyként jelenik meg az idézetben, rosszabb még 

annál is, mint ahol nem tudnak beszélni az emberek. A kis haladék, amit kapott a 

megfellebbezhetetlen döntés megkezdése előtt, mintha elbeszélése szerint a 

halálos ítélet végrehajtása előtti kegyelmi időszak lenne számára. A szöveg 

alapján nehezen tud csak beszélni magáról az intézetről, mintha leírhatatlan, 

szavakkal el nem mondható szörnyűség lenne, vagy mintha megalázónak tartaná, 

hogy oda került. A halállal fenyegetőzik, hiszen ami itt vár rá, az élve eltemetés, 

talán még a halálnál is rosszabb lehet. 

„És hát azért jöttem föl, hogy a legrosszabb elfekvőből a legjobb helyre kerültem, 

és nyilván a * családoknak ez olyan …. áldozatokat hozott, hoztak értem, hogy 

ami lyen nem tudok hálás lenni, és emmiatt * egyszerűen nem tudok * létezni öh * 

tő- függetlenül tőlük. (6) Nem akarok mást erről beszélni. Hogy itt mi folyik, de 

annak örülök, hogy öh hogy * nincsen Bázakerettye, mer az olyan hely volt. * Ha 

leírhatnám is, akkor könnyebb lenne. (…) * Megtudták tulajképpen az, hogy 

Bázakerettyén én öh nem csak fiu nőkkel, fiúkkal i- barátnőm is volt, és mindent 

ott hagytam. Szennyes alsógatyákat, mindent, és én mos meg itt egy úri 

környezetbe kerültem. Éss nem tudok amiatt (……………)”  

Ebben az idézetben Károly arról a helyzetről mesél, amikor húga kihozta őt a 

pszichiátriai otthonból és anyósa családjához költöztette. Vajon hogyan meséli el 

Károly a pszichiátriai otthonból a családba kerülését?  

Károly itt is aktív, cselekvő személyként jelenik meg az idézet elején, mint aki 

önállóan döntött úgy, hogy elhagyja az intézetet, aki egyedül képes volt kitörni 

onnan. Majd folyamatosan alakul át passzív szereplővé, aki nem tud cselekedni, 

nem tud beszélni, sőt létezni sem. Rajta kívül más konkrét szereplő nem jelenik 

meg a szövegben. Egyszer említ családokat, egyébként többes szám harmadik 

személyben beszél másokról. Mintha ő lenne egyedül, magában, a többiekkel, a 

családjával szemben. Így fejezi ki talán azt, hogy ő nem tartozik a családhoz, mint 

ahogy nem tartozott az intézetiek közé sem. Míg az intézetet a legrosszabb 

elfekvőként említi, mostani lakhelyét a legjobb helyként, úri környezetként. 

Megcáfolhatatlan tényként közli Károly mindezt. Az intézetből, a legrosszabb 
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elfekvőből többnyire már nincs más kiút, csak a halál, ő csodálatos módon mégis 

a legjobb helyre került. Mintha egy mesébe csöppent volna, ami nem is lehet igaz, 

valóságos.  

Azonban a távolító elnevezések egyfajta kívülállást jeleznek, úgy tűnik, egyik 

hely sem jelenti az otthont Károly számára. Hiába a családi környezet, a legjobb 

hely, mégsem tud létezni ott sem. Vajon mi lehet ennek az oka? Károly 

áldozatokról beszél. De vajon mit vagy kit ért áldozatok alatt elbeszélésében? 

Miért használja ezt a kifejezést? Úgy érzi talán, hogy őérte hozott a család 

áldozatot, hogy velük élhessen? Vagy ő hozott áldozatot a családért? Esetleg a 

család maga az áldozat miatta? Vagy ő az áldozat? A későbbiekből mintha úgy 

tűnne, hogy elbeszélésében a család az, aki meg akarja váltani, ki akarja ragadni 

őt a betegségből, ám ez mindenki számára szenvedéssel jár. Ráadásul Károly 

mintha arról beszélne, hogy ő nem tudja azt nyújtani ezért a szenvedésért, amit 

várnak tőle, nem képes meggyógyulni, nem érdemli meg az áldozatokat. Ez a 

helyzet úgy tűnik, mintha egyfajta kényszer lenne Károly számára, amiben 

kiszolgáltatottá válik. Az idézetben mintha egyre nőne cselekvőképtelensége, 

bizonytalansága, amit a nem tudom ismételgetése csak tovább fokoz. Károly nem 

tud így, itt élni, a családban. Mintha elbeszélése szerint épp a családi áldozatok 

akadályoznák őt legfőképpen a létezésben, a családja fojtja őt meg azzal, hogy 

állandóan áldozatokat hoz érte, ők nem hagyják élni, betegként lenni, az 

áldozatokkal magukhoz kötik őt. Károly ilyenformán csak a család által létezik, 

nem egy önálló, független, felnőtt ember. Ki is mondja szövegében, hogy nem tud 

hálás lenni nekik ezért, ugyanakkor úgy tűnik, létezni sem tud nélkülük. 

És vajon hogy jelenik meg a pszichiátriai otthon az elbeszélésében? Az intézetet 

mintha Károly végleg el akarná felejteni, ki akarná törölni az emlékeiből, 

megszűnt számára, nem akar róla többet beszélni. Talán fél, hogy megbüntetik, ha 

beszél róla, vagy olyan traumák érték őt ott, amiket nem tud feldolgozni, nem tud 

szavakba önteni. Talán van valami szörnyű titok, ami ott történt vele. Zavaros, 

nyelvtanilag hibás, látszólag értelmetlen szavak egymásutánja következik. Mi az, 

amit el akar mondani, de annyira nehéz, hogy képtelen értelmes szavakba önteni? 

Mintha a fiúkkal és nőkkel lenne kapcsolatos mindez. Talán, hogy az intézetben 

mindkét nemmel volt kapcsolata? Hogy talán több fiúval is volt kapcsolata, 

miközben barátnője volt? A fiúkkal való kapcsolat az, ami tiltott, amiről nem lehet 
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beszélni, ami megengedhetetlen és elmondhatatlan mind az intézetben, mind a 

kinti világban? Hogy a barátnő csak az elvárásoknak való megfelelést jelenti? És 

miért mondja itt el mindezt, amikor arról van szó, hogy se kint, se bent, az 

intézetben nem találja a helyét? Talán elbeszélése szerint ez az, ami miatt nem 

érzi magát képesnek arra, hogy felnőtt férfiként jelenjen meg, vagy ez az, ami 

miatt nehezen szakad el az intézettől? Károly nem ad választ, annyit mond csak, 

hogy ott hagyott mindent, a szennyes alsógatyákat is, az intézetben. Mintha ezzel 

azt üzenné, lezárja a szégyenletes múltat, mindent, ami kapcsolatairól árulkodik, 

hátrahagy, és megpróbál tiszta lappal új életet kezdeni. A szennyes alsónemű 

mosásával mintha arra utalna, hogy a múltat nem hagyhatja maga mögött az 

ember, megpróbálhatja kimosni, de a folt megmaradhat.  

Bár a családnál nincsenek szennyes alsói, ő, elbeszélése szerint, mégsem illik ide, 

nem találja a helyét itt, és úgy tűnik, nem képes elfelejteni a múltat sem. Itt 

elbeszélése szerint viselkedni kell, nem lehet futóbolond, és talán a fiúkkal való 

kapcsolatai is véget érnének. Károly ekkor kijelenti, hogy nem bírja tovább ezeket 

a kinti élettel járó korlátozásokat, szabályokat, bizonytalan, nem tudja, hogy mit 

akar, hol jó neki, nem tudja, ki is ő.  

„Mer kétezeregybe kerültem oda, és az al- azalatt má egyszer ki voltam írva. Öh: 

gyógyszer beállításra be kellett feküdnöm Vasvárra, hozzá, főorvos úrhoz, és hát * 

elfogyott a türelme is. Most ebből a hugomat okolom, hogy * onnan elkerültem, 

mer ott szerettem azér lenni. Emiatt, hogy közel voltam, mindig haza tudtam 

menni.” 

Károly ebben az idézetben arról tudósít, hogy a húgát okolja azért, hogy el kellett 

hagynia a pszichiátriai otthont, ahol minden rossz dolog ellenére is szeretett lenni. 

Mintha a betegidentitása kerekedne felül itt a szövegben, aminek eredményeként 

az eddig elutasított intézet a kinti világhoz képest felértékelődik, szerethetővé 

válik. A betegszerepnek megfelelően Károlynak itt már az elejétől kezdve 

semmilyen beleszólása sincs abba, hogy hol van, intézetben, kórházban vagy 

éppen a kinti világban. A betegidentitás úgy tűnik, felmentést adhat a 

felelősségteljes döntés meghozatala, a kinti világban zajló küzdelmek, az élet 

élése alól elbeszélésében. Betegéletútjában jellemzően arról tudósít, hogy van 

valahol, de soha nem csinál semmit sem, a beteg lét mintha kizárólag a valahol 
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létből állna számára. Nem ő az, aki dönt, aki éli az életét, ő már nincs jelen ebben 

a világban, elmenekült, visszahúzódott betegségébe.  

 

VI.4. László 

„Minden jóban van valami rossz” 

(idézet az interjúból) 

 

László apai nagyszülei Csepelen élnek. Itt vannak földjeik, amin nagyapja szőlőt 

termel és bort készít. Nagymamája háztartásbeli, disznót, kacsát és tyúkot is tart. 

Szülei György és Éva a nagyszülők házában laknak egy kis szobában. Apja 

géplakatos a Csepel Műveknél. László 1964 március 14-én születik. Szülei 

minden nap veszekednek. Anyja többször is elköltözik tőlük. 1967-ben, amikor 

László három éves, Éva ismét elköltözik, és Lászlót is magával viszi. Rövid idő 

múlva visszaköltöznek Györgyhöz. Lászlónak testvére születik, Tibor. Szülei a 

kertben kezdik el építeni saját házukat. 1969-ben László öt éves, amikor elválnak. 

Lászlótól megkérdezik, hogy melyik szülővel szeretne élni. Ő az apjával marad.  

Az új házba már csak László és György költözik be. Néha Tibor is ott alszik. Apja 

elkezd inni. László gyerekkorában sportol és autó, hajó és repülőmodelleket 

készít. 1978-től ipari tanuló a Csepel Művekben. A tanulás mellett dolgozik is a 

gyárban. Egy hétig iskolába jár, egy hétig munkába. 1979-ban László 

megismerkedik egy tizennégy éves lánnyal, Gizellával. 1980-ban tizenhat éves 

korában László elköltözik otthonról. Az iskola elvégzése után még két évig a 

Csepel Műveknél dolgozik. 1983-tól egy magyar-német kisvállalkozásban 

foglalkoztatják. Még ebben az évben összeházasodnak Gizellával. 1985-ben 

László huszonegy éves, amikor fiuk születik. 1986-ben Lászlót elviszik 

katonának. Gizella megcsalja őt. Mikor leszerel, elválnak.  

1988. szeptember 5-én huszonnégy évesen László kimegy Ausztriába, ahol 

menedékjogot kér. Menekülttáborba kerül, ahol tárgyak adás-vételéből él. Három 

hónap után visszautasítják a kérelmét. Átszökik Svájcba, Genfbe, ahol megkapja 

az ideiglenes tartózkodási engedélyt. Adnak neki szállást és pénzt, de munkát nem 
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vállalhat. Másfél év után, 1990-ben visszavonják tartózkodási engedélyét. László 

Franciaországba megy, ahol jelentkezik az idegenlégióba. Havonta 2300 frank 

fizetést kap. 1991-ben hét hónap légióskodás után engedélyt kap arra, hogy 

leszereljen. Elhagyja Franciaországot, Spanyolországba, Madridba megy. Másfél 

évig él Madridban, ahol spanyolul tanul. Először az utcán alszik egy árkád alatt 

több társával együtt. Majd kartonpapírból épít egy házat magának, és koldulásból 

él. Heti 50-60 ezer forintnak megfelelő összeget keres. Összetalálkozik Józseffel, 

egy magyar fiúval, és építenek egy faházat. Van, hogy heten laknak a házban. 

Józsefet egy nap holtan találják, valaki agyonütötte. László Valenciába költözik, 

ahol alkalmi munkákból tartja fenn magát. Megtanul gipszkartonozni, amiért 10 

ezer forintnak megfelelő órabért kap. Emellett aluljárókban gitározik. Öt nyelven 

beszél, magyarul, angolul, németül, franciául, spanyolul. Van kocsija, motorja, és 

egy bérelt lakásban lakik.  

1997 tájékán hazajön Magyarországra. Anyjához költözik. Éva három sikertelen 

házasság után egyedül él. Míg László külföldön van, testvére, Tibor két egyetemet 

is elvégez, és önálló egzisztenciát teremt. László egy műhelyben helyezkedik el 

esztergályosként, ahol 250 forintos órabérért dolgozik. Később 600 forintot kap 

óránként, 120-140 ezer forintot keres egy hónapban. László több barátnőjét is 

bemutatja anyjának.  

Apja eltartási szerződést köt a házára idegenekkel, majd rá két hétre meghal 

rákban. Sem László, sem Tibor nem örököl apjuk után semmit. Az örökösök 

életveszélyesen megfenyegetik őket.  

2000-ben harminchat éves, amikor feltalál egy logikai játéksorozatot. Mikor 

egyszer ezzel a találmánnyal foglalkozik, veszekedni kezdenek az anyjával. Kijön 

a rendőrség és a mentő. Lászlót pszichiátriára viszik. Egy hónapot zárt osztályon 

tölt, ahol injekciózzák, gyógyszerezik. Egyszer pizsamában megszökik, de 

visszaviszik az osztályra. A kórházban összejön egy lánnyal, akivel fél évig együtt 

van. A kórházi kezelés után is az anyjához költözik. Az üzemi orvos 

leszázalékolja. Feketén vállal munkát, napi tíz-tizenkét órában gipszkartonozik. 

Egy újabb vitát követően László elköltözik édesanyjától. Egy sertéstelepen bérel 

egy helységet.  
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2002-ben a harmincnyolc éves Lászlót beutalják a szentgotthárdi pszichiátriai 

otthonba. Tibor költözteti le autóval. Megérkezésekor két hétig egy zárt 

helységben vizsgálatokat végeznek rajta. Egy hat ágyas szobába kerül. Az intézet 

területén működő vállalatnál kezd el dolgozni, munkájáért 36 ezer forintot kap 

havonta. Az intézetben megszabják neki, mikor és milyen feltételekkel mehet ki a 

városba. László még a bekerülése évében megismerkedik Katalinnal. Katalin több 

mint húsz éve a szentgotthárdi intézetben él.  

2003-ban Katalinnal megszöknek az intézetből. A nőnek van egy házrésze 

Budapesten, oda költöznek. László megtervezi és elkezdi átépíteni új otthonukat. 

Elfogy a pénzük. Visszamennek Szentgotthárdra. László egy évig nem dolgozik 

az intézetben. Bár egy játékon nyer autót és készpénzt is, de egyiket sem kapja 

meg.  

2004-ben újra dolgozni kezd az otthon foglalkoztatójában. Az első két hónapban 

havi 10 ezer forintot adnak neki. 2006 óta az intézeten belül működő kézműipari 

vállalatnál alkalmazzák szövőként, varrógépen szalagokat varr össze. Bruttó 46 

ezer forint a fizetése, amiből 33 ezer forintot kap kézhez egy hónapban. Egy nap 

hat órát dolgozik. A bank nem ad hitelt neki. 2007-ben feleségül veszi Katalint. 

Lászlót rendszeresen gyógyszerezik, egy hónapban négyszer injekciózzák, és egy 

nap 13 szem gyógyszert kap. Felesége egy hónapban nyolc injekciót kap. László 

30 kilót hízott az otthonban. Semmilyen étel nem marad meg benne, rendszeresen 

hány az étkezések után. Néha főz az intézetben. A többi lakónak 200 forintért adja 

a főztjét, és cigarettát és kávét is árul nekik. Lászlónak öccse Tibor a gondnoka, 

anyjával és gyermekével nem tartja a kapcsolatot.  

László és felesége pár hónappal az interjú készítését követően megszöktek az 

intézetből és Spanyolországba mentek. Katalint pár hónap múlva a hatóságok 

visszahozták az intézetbe. László egy év múlva önként visszatért oda. 

 

László biográfiájának fő motívuma az adatok alapján az otthontalanság, a 

folyamatos vándorlás, csavargás. Élete nagy részében úton van, úgy tűnik, nincs 

hazája, hiányzik az adatokból az a hely, ahova megérkezhetne, ahol 

megpihenhetne, ahol legalább kis időre otthon lehetne. 
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Gyermekkora rövid és zaklatott. Születésekor a család, mint láttuk, a 

nagyszülőkkel él egy háztartásban, ami úgy tűnik, sok-sok feszültséget okoz a 

családban. Szüleinek mintha nem lenne magánéletük, a nagyszülők, László, a 

család mindig ott vannak velük, körülöttük. Az apa György géplakatosként 

kemény fizikai munkát végez, feltehetőleg keveset van otthon, s a gyermeket, 

Lászlót nevelő Éva úgy tűnik, több időt tölt György szüleivel, mint a férjével. Sok 

a veszekedés, s Éva többször is megpróbál elmenekülni, elhagyni Györgyöt, a 

családot. Mi lehet ennek az oka? Talán nem tudja elviselni, hogy ilyen zsúfoltan 

kell élniük? Vagy nem jön ki György szüleivel? Vagy nem tud anyaként, 

feleségként élni?  

László első emlékei az állandó viták, az anyja hiánya, a családtagok között 

húzódó feszültségek, a kiszámíthatatlan, felfoghatatlan emberi kapcsolatok, s az 

otthon elvesztése (ekkor még csak egy rövid időre) lehet. Talán a nagyszülők az 

egyedüliek akkoriban, akik biztonságot, állandóságot jelenthetnek életében, 

jóllehet az adatok alapján a nagyszülők László gyerekkorában még meglehetősen 

aktív életet élnek, sokat dolgoznak a gazdaságban és az állatok körül. Úgy tűnik, a 

későbbiekben is meghatározóak ezek a gyerekkori élmények, vissza-visszaköszön 

az önálló, tevékeny élet, a munka központi szerepe és a szülők hiánya az 

adatokban.  

Amikor a nagyszülők telkén elkezdik építeni saját házukat, György és Éva se vele 

se nélküle kapcsolata az utolsó felvonásához ér. Talán nincs lehetőségük 

elköltözni a nagyszülőktől, nem tudnak önálló lakást szerezni, vagy talán György 

nem akarja elhagyni a szüleit. Mindenesetre továbbra sem tudnak saját, független 

életet kezdeni. Az építkezések, és hogy megszületik László kistestvére, Tibor, úgy 

tűnik, végleg elmérgesítik az ellentéteket Éva és György között.  

László öt éves, amikor elválnak a szülei, kettészakad a család, s anyja hosszú 

időre eltűnik az életéből. Mintha ezzel azonban nem csak az anyját, hanem a 

családját és az otthonát is elveszítené. Apja, akivel közben beköltöznek az új 

házba, elkezd inni, saját bánatát siratva ő is magára hagyja Lászlót, s a költözéssel 

mintha a nagyszülőkkel is megszűnt volna a kapcsolat. László még kisgyerek, 

mikor az adatok alapján úgy tűnik, gyakorlatilag egyedül marad, gyermekkora 

véget ér. Mintha apja egyre rosszabb állapotba kerülne, s végül már önmagáról 
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sem tud megfelelően gondoskodni, nemhogy Lászlóról. Ijesztő lehet egy gyermek 

számára, egyedül, minden segítség nélkül egy kiszámíthatatlanul viselkedő, 

önmagát és másokat is elhagyó emberrel élni. Úgy érezheti, szülei magára hagyták 

őt. Ezt követően talán soha többé nem lesz képes megbízni másokban, úgy 

érezheti, csak magára számíthat, s megpróbál majd mindent maga megoldani. 

Mintha már igen fiatalon válaszút elé kerülne, vagy apjához hasonlóan, a valóság 

elől menekülve önpusztító életbe kezd, nem törődve senkivel és semmivel (ahogy 

talán vele sem törődött senki), vagy korán felnőtté válva megpróbál egyedül 

boldogulni a nagyvilágban. László, talán a nagyszülei példáját követve, úgy tűnik, 

ez utóbbit választja. Az adatok alapján 14 éves korától kezdve az iskola mellett 

dolgozni kezd, kemény fizikai munkát végez, miközben valószínűleg otthon is 

helyt kell állnia. Mintha nem lenne gyerekkora, fiatalsága, nincs ideje szórakozni, 

mint a többi fiatalnak, élete úgy tűnik, a munkáról, a túlélésről szól. Vagy talán 

szégyelli az apját, a helyzetet, amibe szülei hozták őt, s ezért zárkózik el 

kortársaitól. Mindenesetre más életet él, mint a vele egykorúak. Magányos harcos, 

akinek mintha nem lenne igazán lehetősége gyereknek lenni. 

László tizenhat évesen elköltözik otthonról, úgy tűnik, ahogy lehet, menekül 

alkoholista apjától. Ekkortól hivatalosan is önálló, felnőtt férfivá válik, aki 

egyedül gondoskodik magáról. Ő azonban mintha többre vágyna. Saját családot, 

otthont akar, ahol soha többé nem kell egyedül lennie. Tizenöt éves, amikor 

megismerkedik az akkor tizennégy éves Gizellával, és mindössze tizenkilenc éves, 

amikor elveszi feleségül. Huszonegy évesen már apává válik, s úgy tűnik, ezzel 

teljesül az álma, otthont és családot teremt magának. De vajon ez nem csak egy 

menekülési kísérlet a saját, otthontalan, családtalan életéből?  

Mikor elviszik katonának, Gizella megcsalja őt. Úgy tűnik, ezzel darabokra törik 

Lászlónak a családról, otthonról szőtt elképzelése, s mindenét elveszti. Úgy 

érezheti, felesége – akárcsak egykor az anyja –, elárulja, magára hagyja őt, 

kiforgatva mindenből, ami fontos neki. Bár talán ő maga sem tud apaként, férjként 

viselkedni. Mindenesetre nagyon megviseli, hogy újra elveszt egy családot, s 

mintha visszajutna ahhoz a válaszúthoz, amikor - még gyerekként - mindenki 

magára hagyta őt. Akkor a felnőtt, „normális” élet mellett döntött, most azonban – 

egy kudarcot követően - menekültként elhagyja az országot.  
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Új életet kezd, csavargóként bejárja fél Európát. Mintha egy új, eddig ismeretlen 

László jelenne meg itt az adatok szerint. Míg eddig egy felelősségteljes, felnőtt, a 

családjáról, önmagáról gondoskodó, keményen dolgozó emberként ismertük meg 

őt, akinek élete a munkáról szólt, aki a társadalom hasznos tagjaként feltehetően 

törvénytisztelő állampolgár volt, innentől kezdve egy a társadalom peremén, 

gyakran illegalitásban élő emberrel találkozunk, akinek nem okoz problémát a 

törvények megszegése, és aki számára úgy tűnik, a legfőbb érték a szabadság, a 

kötöttségek nélküliség, a sehova se tartozás. Az egyetlen dolog, ami nem változik, 

hogy egyedül is képes boldogulni a Föld bármely pontján, úgy tűnik, a jég hátán is 

megél. De vajon mi okozza ezt az óriási változást életútjában? Talán az, hogy 

álma a boldog életről, a családról, az otthonról véget ért? A további kudarcok, a 

valóság elől menekülve inkább elhagyja Magyarországot? Talán fél újra 

elkötelezni magát, bárkit is újra közel engedni magához, ezért inkább idegenek 

közt él idegenként?   

László először Ausztriába megy, majd tovább szökik Svájcba. Másfél évig él itt, 

de nem derül ki, hogy mit csinál, mivel telnek a napjai. Talán csak teng-leng 

céltalanul. Talán szórakozik, először életében élvezi az életet, vagy feketén 

dolgozik, vagy talán szenved, rágódik kudarcba fulladt élete miatt. Mikor innen is 

kiutasítják, továbbáll, s elszegődik Franciaországba, a légióba. Nincs otthona, 

hazája, nincs hova tartoznia. Talán úgy érzi, semmi sem számít neki többé, 

semmitől és senkitől sem fél. A légióban élete minden percét szabályozzák, 

extrém környezetben él együtt idegenekkel, a halál árnyékában, parancsokat 

követve. Megterhelő fizikai és lelki kiképzést kap, hogy bármit kibírjon, a halállal 

is képes legyen szemrebbenés nélkül farkasszemet nézni. A légióban végleg 

elszakadva addigi életétől, irreális helyeken és irreális körülmények között az 

életben maradásért küzd. Hét hónap múlva László a légiót is elhagyja, nem tud 

megmaradni, beilleszkedni ide sem. Talán túl nagy a kötöttség, túl sok a szabály, 

vagy csak félti az életét, esetleg képtelen az emberölésre.  

László Franciaországból Spanyolországba vándorol. Mióta elhagyta 

Magyarországot, folyamatosan úton van, rengeteg helyre eljut, de mindenhonnan 

kiutasítják, mennie kell, vagy önként áll tovább, szökik meg. Úgy tűnik, egy űzött, 

magányos vad ő, aki sehol sem találja a helyét, vagy egy öntörvényű csavargó, aki 

nem tartja be a szabályokat, nem tudja elviselni a társadalmi kötöttségeket, akinek 
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nincsenek szoros emberi kapcsolatai, nem akar, vagy nem tud senkiért sem 

felelősséget vállalni. Mintha ekkoriban nem számítana neki, hogy milyen 

környezetben él, a legfontosabb, hogy a maga ura legyen, hogy ne kelljen 

lekötnie, elköteleznie magát. Míg Magyarországon keményen dolgozott a 

megélhetésért, most úgy keresi a pénzt, hogy nincs munkája és nem beszéli a 

nyelvet sem. Egyre jobban megy sora, s úgy tűnik az adatok alapján, hogy egyre 

nagyobb jelentősége van számára a pénznek, büszke a földi javaira, az autóra és a 

házra, amit egy ismerősével ketten építettek. A házban soha nincs egyedül, 

egyfajta átjáró ház ez, ahol mindig cserélődnek az emberek, ahol idegenek 

találkoznak egy rövid időre, s válnak el mindenféle különösebb kapcsolat, 

kötődések, érzések nélkül. Úgy tűnik, ideális hely ez számára. Mikor a társát, 

Józsefet megölik, s a rendőrség elkezd vizsgálódni az ügyben, László megint 

továbbáll, Valenciába költözik. Úgy érezheti, az utolsó olyan ember hagyta el őt, 

akihez kötődött, s soha többet nem fog tudni igazán közel engedni magához 

senkit. Talán bűntudata van, hogy nem tudott segíteni társának, magát okolja a 

történtekért. Vagy talán attól fél, hogy bűnösnek találják, vagy tán tényleg bűnös.  

Mintha Valenciában elkezdené feladni a társadalmon kívüliségét, talán megunja, 

belefárad, hogy otthontalanul éljen, egy nyugodtabb, békésebb életre vágyik, 

ugyanakkor fél feladni a kötöttségektől mentes életet is. Dolgozni kezd, bár csak 

alkalmi munkákat vállal, s a hajléktalan életformát sem hagyja el teljesen. Az 

adatok alapján azonban továbbra is egyedül van, mintha félne, rettegne az 

elköteleződéstől, bár talán vágyik is egy otthonra, társra, családra. 

Talán épp emiatt tér haza Magyarországra, úgy tűnik, nem akar már menekülni 

többé. Bár édesanyja öt éves korában elhagyta őt, László most mégis hozzá 

költözik. Apjával talán annyira megromlott a kapcsolata, hogy hozzá nem mehet, 

s nem tud többé egyedül, magányosan élni. Talán kényszermegoldás ez, nincs 

pénze máshova költözni, vagy talán elveszett, soha nem volt gyermekkorát 

próbálja meg visszahozni, fellelni László az anyja mellett. 

László és Éva, immár mindketten felnőttként, - két magányos, sértett idegen - 

számtalan kudarcot követően próbálnak meg ismét egy családként élni. Úgy tűnik 

azonban, hogy ami akkor nem sikerült, az most sem működik, sőt, drasztikus 

véget ér, László zárt osztályra kerül.  
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László hazaérkezésekor mintha megpróbálná ott folytatni az életét, ahol külföldi 

kalandozásai előtt félbehagyta, egy műhelyben helyezkedik el esztergályosként. 

Úgy tűnik, élete középpontjába ismét a munkát s a pénzt helyezi, a biográfiai 

adatok alapján pontosan követhető, hogy mikor, milyen munkáért mennyi pénzt 

keres. Talán ez az egyetlen dolog, amiben úgy érzi, sikeres, amihez ért, amire 

büszke lehet. Magányából azonban továbbra sem tud kitörni. Míg külföldön, 

csavargóként a biográfiai adatok alapján egy barátnője sem volt (bár elképzelhető, 

hogy akkor is voltak futó kalandjai), most több is akad, de mintha egyikhez sem 

tudna igazán közel kerülni.  

Úgy tűnik, szüleivel sem képes rendezni a kapcsolatát, apja idegenek közt hal 

meg, s anyjával sem tud együtt élni. Talán haragszik az apjára, hogy kisemmizte 

őt az örökségéből, ugyanakkor tán bűntudata is van, amiért nem tartotta a 

kapcsolatot vele.  

Sok a veszekedés, súrlódás László és az anyja között, s az egyik ilyen veszekedés 

– ahogy azt már fentebb említettem - odáig fajul, hogy Lászlót pszichiátriára 

szállítják. Talán agresszíven viselkedik az anyjával, a köztük lévő lappangó 

feszültség most, egy csapásra, felszínre tör. Az adatok alapján úgy tűnik, László 

visszatérése Magyarországra, a „normális” életbe, kudarcot vall, s többé már 

menekülnie sincs hova. 

László mintha nem értené, hogy miért kerül pszichiátriára, miért tartják egy 

hónapig bezárva. Talán az anyját hibáztatja, hogy ide juttatta őt. Mindenesetre úgy 

tűnik, nem tud bezárva, kötöttségek között élni, megpróbál megszökni, de a 

pszichiátriáról nincs kiút. Mikor végül kiengedik a kórházból és folytatni akarja 

félbeszakított életét, az üzemorvos leszázalékolja, hivatalosan megerősítve ezzel 

beteg státuszát. Úgy tűnik, Lászlót - hiába tiltakozik a rá ruházott betegszerep 

ellen - környezete nem hagyja, hogy az egészségesek világában éljen tovább. 

Most mintha nem lenne választása, mások döntenek sorsáról, egy olyan szerepet 

kényszerítve rá, ami kötöttségekkel, szabályozottsággal, és szabadságmegvonással 

jár. Vajon mit tesz ebben a helyzetben? Mintha ismét az illegalitás világában 

próbálna menedéket találni, feketén dolgozik tíz-tizenkét órákat, igyekezve a 

rendszert kijátszva, az önálló életet, a munkát választani. Talán így akarja 
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bizonyítani a társadalomnak, önmagának, hogy ő nem beteg, képes gondoskodni 

magáról.  

Hogyan kerül László végül mégis pszichiátriai otthonba? Anyját elhagyva egy 

sertéstelepen bérel helységet. Nincsen elég pénze, nincsen semmije és senkije. 

Rossz körülmények között él, s csak egy hajszál választja el a hajléktalanságtól. 

Talán megint külföldre menekülhetne, folytathatná csavargó életmódját, de 

mintha belefáradt volna az örökös menekülésbe, otthontalanságba. Végül 

reménytelennek tűnő helyzetéből testvére, Tibor menti ki, akinek segítségével a 

szentgotthárdi pszichiátriai otthonba kerül. Az adatok alapján úgy tűnik, képtelen 

hosszútávon egyedül szembeszállni a világgal, s mikor elfogy az ereje, az 

energiája, s teljesen kilátástalan helyzetbe kerül, a pszichiátriai otthon igazi 

megváltásnak tűnhet számára. Az embertelen körülményeket, az egyedüllétet 

felcserélheti a biztos fedélre, a teljes ellátásra és emberek társaságára. Ennek 

azonban úgy tűnik, ára van, el kell fogadnia a beteg szerepet, s - amiből már 

kapott egy kis ízelítőt a zárt osztályon - az ezzel együtt járó bezártságot, a nap 

minden percét beosztó napirendet, az önállótlan, gyakran tétlen létet, és a 

magánélet szinte teljes hiányát.  

Vajon képes lesz-e László egy ilyen intézetbe beilleszkedni? Hiszen az otthon a 

légióhoz hasonlóan egyfajta túlszabályozott, extrém környezet. Eleinte úgy tűnik, 

megtalálja a számításait itt, párra lel, sőt az intézet falain belül munkát is vállal. 

Katalin, aki már több mint húsz éve él az otthonban, sokat segíthet neki a 

beilleszkedésben, az eligazodásban az otthon világában.  

László azonban hosszútávon mintha mégsem lenne képes az intézetben élni. 

Elutasítva a betegségét, a betegszerepet, az intézeti, önállótlan létet, megszökik, s 

magával viszi az őslakosnak számító Katalint is. Már nincs egyedül, és ketten 

talán új életet kezdhetnek a kinti világban. Talán most teljesülhet a vágya, 

családot alapíthat és otthonra lelhet. Úgy tűnik azonban az adatok alapján, hogy 

hamar belátják, mindez csak egy álom, és önként visszatérnek Szentgotthárdra. 

De vajon mi lehet az oka, hogy László, aki nehezen viseli a szabályokat, a 

bezártságot, s aki a jég hátán is megél, kudarcot vall a kinti világban, s önként 

visszatér a pszichiátriai otthonba? Talán Katalint nem akarja magára hagyni, aki 

20 év bent lét után már nem tud meglenni az intézet, a gyógyszerek, az ellátás 
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nélkül? Vagy talán egyikük sem képes többé már a kinti világban, önállóan 

boldogulni, nem találnak munkát, nem tudják fenntartani a lakást, nem tudnak 

tájékozódni, nem értik a kinti világot, ha senki sem segít nekik? Vagy talán együtt 

nem tudnak boldogulni? 

Úgy tűnik, a senki földjére kerültek, nem találják a helyüket sem a kinti, sem az 

intézeti világban többé. Visszatérésük után László egy évig nem vállalhat munkát, 

talán a szökésért büntetik így, talán próbálják megakadályozni őt abban, hogy 

túlságosan önállóvá váljon, hogy ismét szökni próbáljon. László szenved a 

bezártságtól és a semmittevéstől. Talán a gyógyszerek mellékhatásaként, talán a 

bezártság és a mozgásnélküliség miatt, elhízik.  

2004-ben újra munkába állhat, ami úgy tűnik, sokat jelent számára. Mintha ez 

lenne az egyetlen értelmes elfoglaltság az otthonban, ember mivoltának egyetlen 

jele, amivel kitűnhet a többiek közül. Mintha a munka, a pénzkereset strukturálná 

László idejét, napjait, életét innentől kezdve az intézetben is. Azt azonban úgy 

tűnik, továbbra sem képes elfogadni, hogy ő beteg ember, aki nem dönthet, 

dolgozhat, és nem kezelheti a pénzét önállóan. Mintha nem értené, a bank miért 

nem ad hitelt neki, nem értené a körülötte lévő embereket, azt a világot, ami őt 

betegnek nyilvánítja, annak ellenére, hogy ő képes dolgozni, gondoskodni 

magáról.  

A biográfiai adatok - a pénz, a munka, a nyelvtudás, a főzés és a különböző 

dolgok adás-vétele alapján egy önálló, felnőtt férfiként jelenik meg, aki képes 

ellátni magát, aki bárhol képes élni, aki feltalálja magát még egy pszichiátriai 

otthonban is. Ő nem magatehetetlen, munkaképtelen beteg, akit ápolni és 

gondozni kell, nem ide való, különb, mint a többiek, akik itt élnek. Az intézetben 

azonban súlyos betegként kezelik őt, folyamatosan gyógyszereket adnak neki. 

Lászlónak úgy tűnik, nincs többé választási lehetősége, nem dönthet szabadon 

arról, hogy hol éljen. Egyetlen lehetősége a távozásra, ha ismét menekül, újra 

elszökik az otthonból, ám ezzel egyszer már kudarcot vallott. De vajon miért tartja 

őt a környezete betegnek, miért zárták pszichiátriai otthonba? Az erre vonatkozó 

biográfiai adatok teljes mértékben hiányoznak elbeszéléséből. Vajon mire utalhat 

mindez? Talán László számára egyáltalán nem is létezik a betegsége? Talán ő 
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nem érti, miért történt mindez vele? Talán szégyelli, hogy pszichiátriai otthonba 

került, hogy magatehetetlen, önállótlan bábbá vált?  

 

Vajon hogyan meséli el László az élettörténetét, miről árulkodik főnarratívája? 

„1964-ben születtem március 14-én, szerintem egy szerencsés csillagjegy alatt 

születtem.” 

Élettörténetének elbeszélését születésének pontos dátumával kezdi, amit azonban 

egy értékeléssel folytat arról, hogy szerencsés csillagzat alatt született. Vajon 

miért tartja szerencsésnek, különlegesnek, kiválasztottnak magát? Talán ezzel 

fejezi ki meg nem értettségét, azt, hogy egy magányos zseni ő, akit bár a 

kegyetlen világ bolondnak nyilvánított, mégis képes kiállni magáért, a jég hátán is 

megélve a végén győzedelmeskedni, ha kell, az egész világ ellenében is.  

Gyermekkoráról, családjáról nagyon keveset mesél, a legmeghatározóbb esemény 

ebből az időszakból elbeszélésében családja szétesése.  

„Anyámék azok elváltak már 5 éves voltam amikor külön mentek, én apámnál 

maradtam, mert az öcsém még egész kicsi volt, engem apám nevelt egész 16 éves 

koromig, közben jártam általános iskolába, sportoltam, a tanulmányi eredményem 

nem volt hú de szuper, de  a kezem az elég ügyes és sok minden dolgot 

megcsináltam ami jóra való. Én feltaláló szerettem volna lenni, szerintem most be 

is jött.” 

Ő az apjával él 16 éves koráig, de az öccse még kicsi ekkoriban, indoklása szerint 

ezért az anyjával marad. Ezzel gyakorlatilag be is fejezi a családról való 

tudósítást, mintha anyja távozásával megszűnt volna körülötte a család. 

Önmagán kívül mások csak villanásnyi epizódszerepeket kapnak innentől kezdve 

történetében. Elbeszélésében is egy magányos harcosként mutatja be magát, aki 

kénytelen egyedül, család, barátok nélkül küzdeni, élni. A gyermek Lászlóról 

annyit mesél még, hogy járt általános iskolába, sportolt, és sok mindent meg 

tudott csinálni már egész kiskorától kezdve. A gyermekkori emlékek, a család, az 

otthon azonban hiányzik az elbeszéléséből.  
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Vajon miért épp ezeket az elemeket emeli ki gyermekkorából? Mintha mindez azt 

a képet sugallná róla, hogy már gyermekkorában is egy talpraesett, erős, önálló 

ember volt, aki nincs rászorulva senki segítségére sem. Mintha már akkoriban is a 

mostani, felnőtt László képe jelenne meg az elbeszélésben. A család hiánya, a 

család utáni vágy, ami végigkíséri egész életét, a magányos harcos szerepe, aki a 

jég hátán is megél (ami különösen fontossá válik számára a későbbiekben a beteg 

szerep elleni küzdelemben), a találmányai, a zsenialitása, az ehhez kapcsolódó 

meg nem értettség és elutasítás, mind-mind jelen vannak már gyermekkoráról 

való elbeszélésében is, sőt, ezek jellemzik már a gyermek László életét is a szöveg 

szerint.  

László elbeszélése szerint hamar felnő, s felnőttként dolgozik, dolgozik és 

dolgozik. Kétkezi, fizikai munkát végez, egy önálló, önellátó, erős férfiként 

jelenik meg. Elbeszélésében az emberek helyett a munkának és helyszíneknek van 

központi szerepe, úgy tűnik, az alkotja elbeszélése keretét, hogy hol és mit 

dolgozik, a későbbiekben kiegészítve ezt azzal, hogy mennyit keres a munkájával.  

„Három iparit végeztem és 10 évet forgácsoltam különböző gépen dolgoztam, 

fűrészgépen, maró gépen, esztergapadon, fúrógépen ami csak  forgácsolással 

kapcsolatos. Aztán kimentem Ausztriába menedékjogot kértem, csak megváltozott 

itthon a politikai helyzet és eltanácsoltak mindenkit, akkor haza kellet volna jönni 

Magyarországra, de átmentem Németországba, és ott kaptam fél évig 

menedékjogot és utána felülbírálták és onnan is el kellett jönni és akkor mentem 

Franciaországba, ott beálltam az idegen légióba, ott lehúztam 7 hónapot.” 

Ám még mielőtt végleg átfordulna élettörténete karriertörténetté, hirtelen, éles 

váltás történik, a karriertörténet félbeszakad, s kalandtörténetbe vált. Hosszan, 

tárgyilagos stílusban, egyfajta kívülállóként tudósít László a külföldi kalandjairól, 

mintha mindezt nem is ő élte volna át. Mintha már nem tudná beilleszteni ezeket 

az eseményeket az élettörténetébe, a külföldi időszak lényegtelen, átmeneti 

időszak lett volna csak élettörténetében. Ekkor még inkább hiányoznak az 

emberek az elbeszélésből, csak a földrajzi helyeket és a tevékenységeit 

ismerhetjük meg. Arról egyáltalán nem mesél, hogy mi okozhatta elbeszélésében 

ezt a váratlan változást. A biográfiából (későbbi visszakérdezésekből) tudjuk, 

hogy közvetlenül Ausztriába való távozása előtt elvált a feleségétől, aki megcsalta 
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őt, erről azonban főnarratívájában nem beszél. Talán egyfajta menekülés volt 

számára a külföldi kaland, menekülés a kudarcok elől. 

„És elmentem Valenciába ott újra kellett kezdeni mert olyan dialektus van, hogy 

abszolút nem tudtam beszélni. Egy ember adott munkát és utána folyamatosan 

sikerült munkát szereznem és akkor ott éltem két évet. Ott tanultam meg 

gipszkartonozni. Jól is kerestünk. Mindenem meg volt.” 

De vajon miért ért véget elbeszélésében ugyanolyan hirtelen, mint ahogy 

elkezdődött a külföldi kalandtúra?  

„Aztán jött egy rossz érzésem hogy haza kell jönni és rá egy évre meg halt az 

apám, azóta padlón vagyok teljesen.” 

Elbeszélése alapján hazatérését apja halálához köti. Főnarratívájában apja 

pozitívan jelenik meg, egy szerethető apa képe bontakozik ki előttünk, míg a 

biográfiában egy alkoholista emberként jelenik meg, akivel nem volt túl jó 

viszonya Lászlónak. De vajon mit jelenthet ez az ellentmondás megélt és elbeszélt 

élettörténet között? Talán az anyjával való jelenlegi rossz viszonya miatt 

értékelődik fel apjával való kapcsolata? Talán nem képes belenyugodni abba, 

hogy neki soha nem volt igazi családja, apja és anyja magára hagyta őt? Vagy 

egész egyszerűen megpróbálja apja halálával magyarázni mostani helyzetét, 

állapotát?  

Vajon hogyan mesél apjával való viszonyáról a későbbiekben, a 

visszakérdezéskor, s mit árul el a finomelemzés? 

„Jól megvoltunk egyszer meg akart nősülni az öreg még egyszer, volt egy 

kétcsaládos asszony, de nem vette el feleségül, mert nem akart nekem mostohát, 

de jobb lett volna, ha együtt nevelnek föl, még hogyha féltestvéreim lettek volna is. 

Aztán apám elkezdett inni, volt egy 10 év amikor szörnyen ivott, goromba volt 

agresszív, folyton mondta a magáét a sérelmeit ami a munkahelyén volt mert 

mindig kihasználták, volt 10 ember amikor meg dolgozni kellett akkor csak 2, nem 

kapott pénzt, végül utána egy kicsit megnyugodott az öreg, elment nyugdíjba és 

végül meghalt rákban. Nem tudom most melyik rák vitte el áttételes volt, ha ezt 

tudom kivittem volna Barcelonába és ott helyrepofozták volna, de csak egyik 

napról a másikra jött és mondták, hogy meghalt.” 
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Mintha nem lenne képes Györgyre elbeszélésében apaként tekinteni László, végig 

az öreg szót használja. Talán mindezzel azt mutatja, hogy már igen korán neki 

kellett felnőttként viselkednie otthon, ápolnia, ellátnia magatehetetlen öregapját, 

aki kemény alkoholistaként mintha egyfajta gyermeki pozícióba süllyedt volna. 

Az idézet elején úgy tűnik, még jó a kapcsolata az apjával, ám ez nem sokáig tart. 

Gyermekkora tíz évét elbeszélése szerint apja alkoholizmusa uralta, s László 

kiszolgáltatottnak, tehetetlennek mutatja magát, akinek nincs hova mennie, együtt 

kell élnie vele. S bár egy fedél alatt éltek, László elbeszélése alapján mégis mintha 

csak magára számíthatott volna. Mintha innentől kezdve nemcsak anyja, de apja 

sem lett volna. Elbeszélésében talán ezért próbálja meg a kívülálló, kimért, 

távolságtartó mesélő szerepét felvenni, mikor apjáról van szó.  

György, akárcsak később László, az elbeszélés szerint próbált új családot 

teremteni magának és a fiának, de nem sikerült neki. László mintha azt 

hangsúlyozná a szövegben, hogy ő ebben nem vett részt, ez nem az ő élete volt. 

Talán saját kudarcát látja apjáéban. László elbeszélésében mintha azt sugallná, 

hogyha György újraházasodott volna, akkor talán ő is családot, otthont kaphatott 

volna. Apja viszont mintha éppen hogy őt hibáztatná a szövegben azért, mert 

meghiúsult az újabb családalapítás. Ellentmondásos történet ez arról, hogy vajon 

ki miatt vallott kudarcot a dolog. László úgy tűnik, elbeszélésében már 

egyértelműen bánja a történteket, a család nélküli életet, talán ezért mondja, hogy 

apjának is inkább nősülnie kellett volna. S László, története szerint, azóta is 

képtelen családot alapítani, egyedül, magányosan harcol az érthetetlen világgal 

szemben. Mintha azt szeretné mondani ezzel az idézettel, hogy fiatalkorában 

szüksége lett volna valakire, aki fölneveli őt, s aki mellett gyerek lehetett volna. S 

mintha mind a mai napig vágyna erre a családra, papára, mamára, testvérekre.  

Elbeszélésében később úgy mutatja apját, mint aki a család hiánya, a kudarc miatt 

menekült végül az italba, a magány, az elhagyatottság elől. Egy magányos, 

megbántott, elégedetlen emberként jelenik meg ekkor az apja, akit senki nem ért, 

akit senki nem becsül, akit gyengének néztek, akibe mindenki belerúghatott, akit 

mindenki átvert, becsapott. Mintha László ekkor már mentegetné az apját, nem ő 

tehet az alkoholizmusáról, hogy magára hagyta őt, apja jó ember volt. Vagy talán 

nem is az apját, hanem magát próbálja védeni az elbeszélésében, önmagát, aki 

szintén elhagyta a gyerekét, s akit szintén gyenge, önállótlan, beteg embernek 
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tartanak. A munka, akárcsak apjának, Lászlónak is kiemelkedően fontos, mintha 

egyfajta kötelező természeti törvény lenne ez a szövegben, ami az emberek 

legfőbb jellemzője, meghatározója.  

Az idézet végén mintha újra megváltozna az apjáról alkotott kép, már nem annyira 

agresszív, ellenséges mindennel és mindenkivel szemben az öreg, talán feladta a 

harcot. Míg mintha a munka a harc és a küzdelem terepe lenne a szövegben, addig 

a nyugdíjas kor a megnyugvás, a munka vége, a béke ideje. A békéé, vagy talán a 

végső megnyugvásé, a halálé, hiszen a nem dolgozás mintha a halál, a vég maga 

lenne. Míg a halál, apja halála mintha egyáltalán nem rázná meg Lászlót, a 

betegségével kapcsolatos szavakat (betegség, gyógyítás, kezelés, kórház) apja 

esetében sem képes kimondani, helyrepofozásról beszél, kemény, személytelen 

módszerről. Tárgyilagosan beszél a rákról is, szakszavakat használva. Mintha 

ezzel kicsinyítené, távolítaná a betegséget, a problémát. Talán így próbál kibújni a 

szembenézés alól, a kudarcokkal, a család, az otthon hiányával való szembesülés 

alól. Majd hirtelen feltételes módba vált, másként is történhetett volna mindez, ha 

ő az apja mellett van, hiszen ő az erős, minden problémát megoldó, korán felnőtt 

fiúként jelenik meg többnyire elbeszélésében, aki képes segíteni akár a 

magatehetetlen, halálos beteg apján is. Mintha elbeszélésében László apja életét, 

sorsát ismételné meg, s apja megmentésének elmesélésekor sokkal inkább saját 

maga megmentéséről beszélne. A halál valami megfoghatatlan, felfoghatatlan 

dologként jelenik meg a szövegben, ami megakadályozhatatlanul, 

feltartóztathatatlanul jött. Vajon ő maga az elbeszélésében képes lesz kitörni apja 

árnyékából, életének újrajátszásából, s kiszabadulva a betegség rabságából, valóra 

váltani apja s önmaga álmait az otthonról és a családról, még mielőtt a halál 

utolérné? 

László elbeszélésében Magyarországra visszatérve folytatja jó pár évvel ezelőtt 

félbehagyott karriertörténetét. Élete megint a munka és a pénz körül forog. Majd 

hirtelen megjelenik élettörténetében a betegség. László azonban úgy tűnik, a 

kényszerítő környezet ellenére sem hajlandó betegségtörténetté alakítani 

elbeszélését, a karriertörténet keretei között maradva mesél betegségéről is. 

Mintha karriertörténete így egyfajta ellenállássá válna, aminek segítségével 

próbálná meg elutasítani a betegséget, a skizofréniát. Élettörténete továbbra is a 

munka köré szerveződik, ami ellentmond a betegéletútnak, hiszen egy 
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pszichiátriai beteg többnyire nem képes egyedül ellátni sem magát, nem hogy 

dolgozni, pénzt keresni. A betegség László számára mintha elsősorban azt 

jelentené, hogy nem dolgozhat többé, munkaképtelenné válik, amibe képtelen 

belenyugodni. 

László főnarratívájának legnagyobb része beteggé nyilvánításához kötődik, arról 

szól, hogyan lett cselekvésképtelen, a munkától eltiltott ember. Ez az, ami teljesen 

átalakította, megváltoztatta életét, élettörténetét. Vajon hogyan mesél László zárt 

osztályra kerüléséről és beteggé nyilvánításáról?  

„Aztán felszámolták az egész műhelyt, áttelepítették a gépeket és ott már lehetett 

dolgozni. És akkor úgy lettem leszázalékolva hogy nem engedtek dolgozni. Aztán 

egy hónapra bezártak össze-vissza injekcióztak és akkor nem engedett az orvos 

dolgozni, és akkor mondom, hogy százalékoljanak le, és akkor így lettem 

leszázalékolva. Attól függetlenül dolgoztam, elmentem gipszkartonozni napi 10 

órákat dolgoztam, meg 12 órákat.” 

László elbeszélésének jellegzetessége, hogy bár az interjúkészítő pszichiátriai 

betegnek diagnosztizáltként kereste meg, ő a skizofrén, sőt a beteg szót sem említi 

beteggé nyilvánításának elmesélésekor. A szöveg alapján úgy tűnik, nem tartja 

magát betegnek, és számára a pszichiátriai betegség diagnózisa pusztán csak a 

munkától való eltiltást, a leszázalékolást jelenti. Leszázalékolásának történetét a 

munkával kezdi és azzal is fejezi be, mintegy keretet adva ezzel 

mondanivalójának. Úgy tűnik, a munkáról tud beszélni, a betegségéről azonban 

nem. Ugyanakkor az idézet mintha mégis csak a betegségről szólna. A műhely 

felszámolása, áttelepítése mintha a magatehetetlen, kiszolgáltatott, beteg 

emberekre utalna, a munkagépek mintha önmaga s többi betegtársa sorsát idézné. 

Felszámolták, megszűntették a műhelyt, ahogy a betegnek diagnosztizált emberek 

addigi életét is, egyik-pillanatról a másikra, rajtuk kívül álló, hatalmas, 

megnevezhetetlen erők. Kemény, drasztikus vég ez, ami ellen semmit sem lehet 

tenni, ami megváltoztathatatlan és visszafordíthatatlan. Ez történik Lászlóval is 

élettörténetében, először gyermekkorában, majd később már felnőttként, a 

skizofrénia diagnózissal, felszámolják, véget ér addigi élete, majd áttelepítik 

máshova, s minden megváltozik körülötte.  
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Visszatérő motívum a szövegben, hogy nem engedik dolgozni, mintha ez lenne 

számára a legnagyobb trauma mind közül. A dolgozás ellehetetlenítése, a 

leszázalékolás is ugyanolyan személytelen, embertelen folyamat elbeszélésében, 

mint a gépek felszámolása és áttelepítése, vagy a kórházi lét. Vajon miért nem 

beszél arról, mi volt az oka annak, hogy leszázalékolták, hogy bezárták egy 

pszichiátriára, hogy skizofrénné nyilvánították? Talán azért nem, mert ő maga 

sem tudja, érti, hogy mi történik vele, körülötte? Vagy talán fél szembenézni 

azzal, hogy a környezete betegnek, skizofrénnek tartja őt? És vajon a munka 

hangsúlyozása a szövegben valóban a betegség tagadásának, elutasításának 

eszköze László számára?  

A kórházban László passzív, beteg, önállótlan, cselekvésképtelen szerepben 

jelenik meg. Míg az egyikre az áttelepítés, a másikra az ő aktív szerepe a 

megoldás a szövegben, ami furcsa mód mintha azzal a döntésével kezdődne, hogy 

leszázalékoltatja magát. És bár nem engedi az orvos, hogy dolgozzon, László 

mégis csak munkába áll. Így nem csak azt képes bizonyítani, hogy nem beteg, 

hanem hogy független, önálló, erős, egészséges személy. Mintha szinte 

dicsekedne, kérkedne azzal elbeszélésében, hogy milyen sokat dolgozott és 

milyen kemény fizikai munkát végzett, többet, mint amit akár egy egészséges 

ember bírna. Tévedés tehát, hogy nem engedik dolgozni őt, tévedtek, akik 

bezárták, akik injekciózták, akik betegnek tartják.  

A pszichiátriai otthonban elvárt ideális betegkép mintha éppen az ellentéte lenne 

annak, ahogy László saját elbeszélésében megjelenik. Míg az otthonban az ideális 

lakó passzív, önállótlan, gondozásra, segítségre szoruló, a betegszerepet elfogadó 

vagy legalábbis abba beletörődő, többnyire munkaképtelen személy, László aktív, 

önálló és önellátó, dolgozni akaró és tudó férfiként jelenik meg az elbeszélésben. 

Mintha épp ezzel a betegképpel szemben határozná meg önmagát, mintha egész 

élettörténete a betegszerep, a pszichiátriai otthon elutasításáról szólna. 

Élettörténete a bizonyíték arra, hogy ő képes önállóan élni, nem beteg, tehát nem 

kell az otthonban laknia. László végül azonban önként költözik Szentgotthárdra. 

De vajon mi lehet ennek az oka?  

„Egyszer otthon rajzolgattam terveztem a saját lakásomat, mert nekem arra 

nincsen pénzem, hogy külön mérnököt fogadjak, megrajzoltam ezt a kockát amit 
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szeretnék kivitelezni, aztán anyámnak nem tudom mért fájt, hogy rajzolgattam, 

nagy galiba lett belőle, csúnyán összevesztünk és akkor elköltöztem otthonról és 

egy disznóólszerű helyiséget béreltem egy sertéstelepen és akkor kaptam a 

beutalót, hogy jöjjek ide Szentgotthárdra. Öcsém lehozott, az orvos azt mondta, 

aki engem ide leutalt, hogy át lehet járni innen Ausztriába és Németországba 

dolgozni, és ennek a fele nem igaz becsapott, hazudott.” 

Az idézet elején László mintha egy mesébe vagy álomba kezdene. Otthon van, 

védett, biztonságos helyen, ahol az ember úgy érezheti, semmi rossz nem 

történhet vele, semmi baj nem érheti, nyugodtan álmodozhat, tervezheti a jövőjét. 

Idilli kép ez, ami drasztikus ellentétben áll a később következőkkel. Elbeszélése 

elején aktív, hozzáértő szerepben jelenik meg László, akinek egy ház 

megtervezése és kivitelezése nem okozhat problémát, egy olyan feladat ez, amit 

meg akar és meg is tud valósítani. Aztán hirtelen megjelenik a szövegben az 

anyja, Éva, aki megzavarja ezt az idillt, a saját lakásról, otthonról szőtt álmot. A 

mese folytatódik, a bevezető után jön a nagy galiba, ami váratlanul megváltoztatja 

a történet menetét. Csúnyán veszekszik László és Éva, de nem tudjuk meg, hogy 

miért. Erről mintha nem akarna beszélni László, talán ő maga sem érti, hogy mi 

történt. Vagy talán itt a betegségéről kéne beszélni, amiről nem hajlandó tudomást 

venni. Csak annyit tudunk meg, hogy László végül elköltözött az anyjától. Végleg 

el kellett hagynia otthonát. László egy sertéstelepre, egy állatoknak való helyre 

kerül, a szöveg szerint teljesen magányosan, egyedül. Ebben a kilátástalan, 

szörnyű, embertelen helyzetben érkezett a pszichiátriai otthonba szóló beutaló 

elbeszélésében. Mintha csak egy gyógyszállóba, egy üdülőhelyre érkezett volna 

meghívás, ahol László kipihenheti megpróbáltatásait, megmenekül kilátástalan 

helyzetéből. Míg a települést konkrétan megnevezi, arról, hogy milyen 

intézménybe, hova és miért utalják be, hallgat. Bár betegségről továbbra sem 

beszél, de a bekerülése, a passzív, kiszolgáltatott szerep, elbeszélési mód arról 

árulkodik, hogy elbeszélésében ekkor talán valamelyest belenyugodott a 

helyzetébe. A későbbiekben azonban már arról mesél, hogy úgy érzi, becsapták őt, 

az orvos hazudott neki. László eleinte mintha egyfajta szállóként képzelné el az 

otthont a szövegben, ahol teljes ellátást, fedelet biztosítanak számára, és ahonnan 

dolgozni járhat, szabadon élve az életét. Mintha megpróbálná saját képére 

formálva bemutatni az otthont, átalakítani az intézményt igényeinek megfelelően, 
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és csak igen nehezen tudna beletörődni abba elbeszélésében, hogy nem képes erre. 

Ugyanakkor mintha egy végső menedék is lenne ez a hely számára, ahol, ha nincs 

hova mennie, meghúzhatja magát az ember. László elbeszélésében intézeti 

életének középpontjában is a munka áll, egyfajta intézeti karriertörténetet mesél 

el. Részletesen beszámol arról, hogy hol, mit, mennyi ideig, és mennyi pénzért 

dolgozott. Valószínűleg az otthonban még fontosabbá vált számára a munka. 

Elbeszélése szerint arról álmodik, hogy elhagyja az intézetet, ahol megsértik az 

alapvető emberi jogokat, mint amilyen a szabad munkaválasztás joga. Úgy tűnik, 

ez a legnagyobb sérelem László számára, ez az, ami miatt nem képes elfogadni a 

betegszerepet a kényszerítő környezet ellenére sem. A kezeléséről is mindössze 

annyit mond, hogy továbbra sem fogadja el, hogy beteg, és az otthonban kell 

élnie. Talán azért állítja éppen a munkát elbeszélése középpontjába, mert ez a 

legjobb bizonyíték arra, hogy nem beteg?  

Amikor azonban az álmairól beszél, körvonalazódik egy másik, egy sokkal 

személyesebb oka is a betegség elutasításának, a hiányzó otthon, a család utáni 

vágy. Elbeszélésében egy intézeten kívüli, szabad életről álmodik, arról, hogy épít 

egy lakást, ahol feleségével ketten éldegélnének, s ahol már dolgozniuk sem kell 

majd. Főnarratíváját azonban ennek az álomnak a teljes ellehetetlenülésével zárja, 

felesége lakása, a családról, az otthonról szőtt álmok elúszni látszanak. 

 

VI.5. Összefoglalás 

Az élettörténetek arról tanúskodnak, hogy a pszichiátriai ellátórendszerbe kerülve 

kényszerítő elvárás, hogy az egyén elbeszélése betegségtörténetté váljon, az egyén 

- önállótlan, a közösségben egészséges emberként élni nem tudó - betegként 

határozza meg önmagát. Ennek elfogadása azonban úgy tűnik, szinte lehetetlen 

számukra. Így „betegidentitásuk” többnyire széttöredezett, ellentmondásokkal 

teli80.  

László történetében egyáltalán nem jelenik meg annak elmesélése, hogyan és 

miért került pszichiátriai zárt osztályra, majd később pszichiátriai betegek 

otthonába. Az olvasó számára épp az marad rejtve, azért válik bizonyos 

                                                           
80 Ez összhangban van korábbi kutatásaink eredményeivel ld. Fernezely-Légmán 2003 
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szempontból követhetetlenné története, mert nem ad választ rá, hogy miért alakult 

így az élete. Ő az, aki úgy tűnik, megpróbálja teljes mértékben ignorálni a 

betegséget, annak ellenére, hogy pszichiátriai otthonban él, a társadalom 

megítélése szerint tehát önmagát ellátni képtelen pszichiátriai beteg. A többi 

történetben jelen vannak azok az események (hangokat hallanak, meztelenül 

jelennek meg közterületeken stb.), amik az olvasó számára is érthetővé tehetik, 

hogy miért kerültek ők pszichiátriai zárt osztályra. Egyedül Virág az, aki 

elbeszélésében megpróbál egyfajta magyarázatot adni arra, mi okozhatta állapotát. 

Ő, mintha épp ennek a magyarázatnak (a kábítószerek eredményeként lett 

pszichiátriai beteg) a segítségével próbálná meg (több-kevesebb sikerrel) végleg 

lezárni a betegéletutat elbeszélésében. András és Károly élettörténetei 

tekinthetőek a leginkább „betegségtörténetnek”, ők azok, akik elbeszélésükben 

valamilyen mértékben elfogadták a külvilág ítéletét, az orvosok diagnózisát, a 

betegséget. Ám az ő narratíváik is tele vannak bizonytalansággal, 

ellentmondásokkal, mintha egyfajta küzdelemről árulkodnának elbeszéléseik, a 

kinti és a benti világ, a saját tapasztalataik, élményeik és a külvilág megítélése 

között.  

Az élettörténetek elemzésekor egy olyan módszertani problémával találtam 

magam szembe, aminek végiggondolása egyrészt rávilágíthat az élettörténeti 

módszer sajátosságaira, másrészt érthetőbbé teheti az interjúalanyaim 

elbeszéléseit végigkísérő kint-bent problematikát. Ahogy azt már a módszertani 

fejezetben kifejtettem, az élettörténetek elemzése a biográfiai adatok kigyűjtésével 

kezdődik. De mi tekinthető biográfiai adatnak? Az eredeti meghatározás szerint az 

elbeszélő által rendelkezésünkre bocsátott, „ténylegesen megtörtént” életrajzi 

események azok. Vajon ez alapján az, hogy az elbeszélőim közül többen is 

hangokat hallottak vagy hallanak mind a mai napig, biográfiai adat-e? Számukra 

ez valós esemény, tehát biográfiai adat, amit bármikor átélhetnek, bármelyik 

pillanatban megtörténhet velük. A külvilág megítélése szerint azonban ez nem 

valóságos esemény, hallucináció, ami csak az ő fejükben zajlik, a betegség 

elsődleges jele, ismérve, nem biográfiai adat. Ugyanakkor mindegyik általam 

elemzett élettörténetében részben a hangok hallása, a hallucináció az, ami 

drasztikus, „ténylegesen megtörtént, valós eseményekhez” vezetett, elbeszélőim 

pszichiátriai zárt osztályra kerültek, pszichiátriai betegség diagnózist kaptak, 
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amiben nagy szerepet játszott az, hogy hallucináltak. Elemzésemben elbeszélőim 

nézőpontját átvéve mindegyik élettörténetben biográfiai adatként kezeltem a 

hangok megjelenését. De vajon hogyan változott volna az elemzés, ha nem 

tekintettem volna ezt az eseményt az adatok közé tartozónak? Több 

élettörténetben is (András, Virág) hiányzott volna az az elem, ami magyarázatát 

adhatta volna annak, hogyan váltak ők hosszabb-rövidebb időre a pszichiátriák 

lakóivá. Összességében úgy tűnik, ez egy olyan adat, ami a közösség számára 

nem, csak az egyénnek valóságos. S épp ez, a közös valóságból való kilépés, s egy 

saját, más számára nem érzékelhető valóság megtapasztalása az, ami az egyént a 

társadalom ítélete alapján kizárja a közösségből. Ez lenne hát az őrület maga? 

Ténylegesen megtörtént, biográfiai adatként értelmezhető, vagy csak egyesek által 

igaznak tartott esemény, aminek aztán valós következményei vannak? S a 

módszertan felől nézve a kérdést, egyáltalán mennyire tekinthető valóságos 

adatnak az, amit pusztán csak az elbeszélő által kapunk? Hogyan döntjük el, hogy 

mi az, amit elbeszéléséből, mint biográfiai adatot kigyűjtünk? Azt, ami a 

külvilágban történik, s mások számára is érzékelhető? Ami a közös valóságról 

alkotott képünkbe illeszkedik? 

Interjúalanyaim elbeszélt élettörténeteinek jellemzői, hogy nagyon erősen 

ragaszkodnak az intézményes keretekhez (születés, óvoda iskola, munka stb. aztán 

később kórház) amik összetartják, összefogják az élettörténeti narratívákat. 

Mintha csak így próbálnák meg bizonyítani, hogy képesek érthetően, a társadalom 

által felkínált narratív keretek segítségével elmesélni élettörténeteiket. 

Betegségtörténetük azonban nem illeszkedik elbeszélésükbe, nehezen, 

ellentmondásokkal telve tudnak csak beszélni róla. Úgy tűnik, a külvilág 

megítélése és saját élményeik nem mesélhetőek el egy, összefüggő történetként. 

Mintha elbeszélőim sem a külvilágban, sem a pszichiátriai ellátórendszerben nem 

találnák a helyüket. 
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VII  . Befejezés 
 

Vajon mi az „őrület”? És mi az oka annak, hogy az őrületet, mentális 

problémákat, elembetegséget, bolondságot stb. társadalmunkban betegségnek 

tartják? Úgy tűnik, ezek az emberek olyan élményekkel, tapasztalásokkal 

rendelkeznek, amikkel a többség nem, és amik olyan sajátos viselkedésmódokat 

eredményezhetnek, amit a társadalom nagy része nem ért. Nincs olyan kultúra, 

ahol ne lenne jelen valamilyen formában az őrület, s a legtöbb helyen képtelenek 

teljes mértékben tolerálni azt. Talán az értetlenség az, ami kizárásuk, beteggé, 

láthatatlanná nyilvánításuk alapjául szolgál, a félelem az idegentől, az elzárkózás 

mindentől, amit nem tudunk, akarunk megérteni, ami a közös valóságon kívül 

esik. 

 

Magyarországon az őrületet elsősorban betegségként értelmezik. Míg azonban a 

betegséghez jellemzően az elesett, gyámoltalan, segítségre szoruló, kiszolgáltatott 

ember képe kapcsolódik, a pszichiátriai betegekről a közösségben úgy tűnik, egy 

egészen más kép él. Bár a fogalom az orvostudomány közvetítésével került a 

nyilvánosságba, mára – valószínűleg elsősorban a pszichiátriai ellátórendszer és a 

média sajátos működésének köszönhetően – többnyire agresszív, gyilkos, 

ámokfutó szerepekben találkozhatunk az őrültekkel, akikre nem betegként, hanem 

kiszámíthatatlan veszélyforrásként tekintünk, akiktől meg kell védenie magát a 

társadalomnak. Bár mostanra bizonyos enyhébb lefolyású pszichiátriai 

betegségekről folyamatosan tudósítanak a médiában, hozzájárulva ezzel a 

pszichiátriai betegségek hétköznapivá, láthatóvá válásához, jellemzően a súlyos 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak továbbra is láthatatlanok maradnak a 

nyilvánosságban vagy agresszív, kiszámíthatatlan gyilkosokként jelennek meg a 

médián keresztül hétköznapjainkban. Mindez hozzájárulhat egy leegyszerűsített, 

sematikus elmebeteg kép megalkotásához, mely növeli a velük szemben élő 

stigmatizációt, s a társadalmi igényt a közösségből való kizárásukra. Ugyanakkor 

a média olyan lehetőséget nyújt a sokáig tabuként kezelt témák - mint amilyen 
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például az őrület – ábrázolására, aminek segítségével áttörhető a pszichiátriai 

betegségek köré épített évtizedes láthatatlanság. 

 

Az őrültek helye Magyarországon továbbra is a pszichiátriai ellátórendszerben 

van. Többek megállapítása (Harangozó et al. 2002, Bugarszki 2009) szerint a 

pszichiátriai ellátórendszer átalakulásai szoros összefüggésben vannak a 

társadalmi berendezkedéssel és viszonyokkal. Míg a paternalisztikus orvos-beteg 

kapcsolat, a totális intézményekként működő pszichiátriai ellátók tökéletesen 

illeszkedtek Magyarországon a szocializmus ideológiájához és 

működésmódjához, addig az egészségügy szolgáltatásként értelmezése, az 

egyenrangú orvos-beteg kapcsolat a demokrácia jellemzői. Magyarországon 

azonban úgy tűnik, az egészségügyben, különösen a pszichiátriában, az 

egyenlőtlen hatalmi viszonyok továbbélnek az orvos-páciens kapcsolatban. Az 

ellátórendszer szinte egyáltalán nem reagált sem a társadalmi változásokra, sem a 

gyógyszeres kezelések elterjedésére, továbbra is hiányoznak a pszichiátriai 

betegnek diagnosztizáltak életéhez és igényeihez alkalmazkodó ellátások, bár a 

társadalmi, jogi és gazdasági környezet jelentősen átalakult a rendszerváltozást 

követően. A pszichiátriai betegként diagnosztizáltak nagy részét leszázalékolják, 

kizárják a társadalom életből, és a már meglévő intézményrendszerhez kötik őket, 

annak ellenére, hogy sokan közülük képesek lennének dolgozni, szórakozni, élni, 

úgy, mint bármelyikünk. A magyar társadalomban adott dominánsan technokrata, 

medikális viszonyulás, válasz a betegségre, ami a kontroll és a kimért szakértelem 

sajátos elegyét jelenti, úgy tűnik, hogy nem a legoptimálisabb, a leginkább 

eredményes beavatkozási forma. 

A szakemberekre jellemző egyfajta távolítás, sokszor az intimitás bugyraiban 

elmélyedő segítő kapcsolat valójában bántóan egyoldalú, ahol kizárólag a 

rendszerbe kerülő egyén intimitásáról - illetve annak megsértéséről - lehet szó, a 

segítés semmilyen módon nem érinti a szakembert személyesen, ennélfogva nem 

is lehet szakmai munkájukat megragadni olyan módszerrel, ami a személyt és 

annak kontextusát veszi célba (pl. a szakemberek többsége elutasította, hogy 

narratív életútinterjút készítsek vele). Ez a jelenség már önmagában rámutat arra, 

amit aztán a velük készített mélyinterjúk is alátámasztottak, hogy a tárgyiasítás 
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sajátos módon nem csak a klienseket érinti, hanem a szakemberek is úgy 

gondolnak magukra ebben a folyamatban, mint gépszerű, professzionális 

szereplőkre, akiknek a személyisége, élettörténete, háttere, gondolkodásmódja 

irreleváns az általuk kezelt probléma és annak megoldása tekintetében. Úgy tűnik, 

hogy az intézményekben dolgozók egyéni önmeghatározása, narratívája nem 

képes ténylegesen befolyásolni a jelenlegi ellátórendszer normáit, előfeltevéseit, s 

az ebből következő működési gyakorlatokat. A dolgozók és a betegek, beépülve a 

rendszerbe, az intézmények részévé válva elősegítik az adott intézményes 

környezet fennmaradását, továbbélését. Így végső soron az egyén konkrét 

cselekedeteit, viselkedését is az ellátórendszerben dominánsan az intézményes 

struktúrák határozzák meg.  

A dolgozók szemléletmódját elsősorban a hivatalos, orvosi meghatározás uralja, 

sok esetben azonban megjelentek más, alternatív magyarázatok, olvasatok is az 

általam megkérdezettek válaszaiban. A legmeghatározóbb különbség az 

egészségügyi és a szociális szférában dolgozók között volt, míg a szociális 

szakmában dolgozók szövegei az emberről szóltak, addig az egészségügyi 

dolgozóké elsősorban a betegségről (ez alól jellemzően csak a szakmában nem 

régóta dolgozók képeztek kivételt). A pszichiátriai kórházi osztályon, a 

pszichiátriai gondozóban és a pszichiátriai otthonban dolgozók körében volt a 

leggyakoribb, hogy egyetlen, kizárólagos magyarázatként, már-már tényként 

tekintettek a skizofrénia orvosi meghatározására. A közösségi, nappali ellátásban 

dolgozóknak többnyire sokrétűbb, ellentmondásosabb a fogalomhoz való 

viszonyuk. Egy kevésbé egyértelmű, kizárólagos skizofrénia képet adtak ők, 

melynek középpontjában az ember áll, s mely az ember oldaláról, szemszögéből 

határozza meg a fogalmat.  

 

Dolgozatomban kísérletet tettem a magyarországi pszichiátriai ellátórendszer és a 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak viszonyának bemutatására. A kutatás során 

azzal szembesültem, hogy a pszichiátriai ellátórendszer üzemelése és hatása az 

egyén életére társadalmunk működésének bizonyos sajátosságaira is rámutat. A 

félelem, a bizonytalanság és az elzárkózás jellemzi korunkat, s nagyrészt ebből 

eredhet az a társadalmi igény is, ami - többek között - a pszichiátriai betegnek 
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diagnosztizáltak társadalmi kizárását, láthatatlanságát eredményezi, s ezt a 

folyamatot fenntartja. Ezzel a társadalmi igénnyel összhangban működik a 

pszichiátriai ellátórendszer, ami – több évtizede szinte változatlan módon és 

formában - folyamatosan újratermeli azokat a gyakorlatokat, struktúrákat és 

mentalitásokat, amik az intézményekbe kerülő egyént a rendszerben tartják. Az 

intézményi és az egyéni érdekek ellentétben állnak egymással - míg az intézmény 

elsődleges célja a fennmaradás, az egyéné a fizikai és mentális jóllét -, s úgy 

tűnik, szinte minden esetben az adott intézmény szempontjai érvényesülnek.  

Jellemzően a gondozó az első állomása a pszichiátriai betegéletutaknak. Sokszor 

itt dől el, hogy ki milyen pszichiátriai kezelést kap, milyen intézménybe kerül a 

későbbiekben. Ugyanakkor a kórházból, zárt osztályról kiengedett betegek 

többsége is itt bukkan fel újra a rendszerben. A kórházi osztály átmeneti 

elhelyezést nyújt a bekerülők számára, ahol kiszakítva őket addigi környezetükből 

intenzív gyógyszeres kezelést kapnak az emberek. Többnyire kórházi 

környezetben történik pszichiátriai beteggé nyilvánításuk is, a kényszerítő erejű 

elvárás egy állandó betegidentitás kialakítására. Ezzel megkezdődik vagy tovább 

erősödik társadalomból való kizáródásuk, kívülállóvá, stigmatizálttá, páriává 

válásuk. A pszichiátriai ellátórendszer különböző intézményei és az otthonuk 

közötti körforgásban egyre erősödik a nyomás az embereken, hogy egy végleges 

beteg önmeghatározást alakítsanak ki. A pszichiátriai otthon az utolsó helyszíne a 

betegéletutaknak, ahol a betegség, a betegidentitás véglegessé, 

megváltoztathatatlanná válik. Úgy tűnik, hogy a pszichiátriai kórházi osztályok és 

a pszichiátriai otthonok működése jelentősen átalakítja a bekerülő egyének 

énképét. A nappali és közösségi ellátást nyújtó intézmények új elemei a 

pszichiátriai ellátórendszernek Magyarországon. Mind törvényi szinten, mind a 

gyakorlati működésükben jelenleg az egészségügyi megközelítés dominál. Így 

mintha éppen a közösségi ellátási formák egyik alapvető funkciója - az egyének 

közösségben tartása, közösségben történő segítése hiúsulna meg.  

Mintha az elmebetegség, skizofrénia diagnózisa (s a hozzá kapcsolódó képzetek, 

reprezentációk) maga lenne az, ami meghatározná a mai Magyarországon az 

egyén társadalmi helyzetét és helyét. A skizofrénnek diagnosztizáltak többsége –

saját olvasatától, önmeghatározásától függetlenül – a pszichiátriai 

ellátórendszerben ragad.  
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Disszertációm egyik alapvető kérdése volt, hogy vajon lehetséges-e, hogy a 

pszichiátriai betegnek, skizofrénnek diagnosztizáltak élettörténete ne –a 

társadalomból való kizárásuk alapjául szolgáló - betegségtörténet legyen. Az 

általam vizsgált narratívák alapján ez csak akkor elképzelhető, ha az összes 

érintett szereplő (az egyénen kívül a környezete, sőt a pszichiátriai 

ellátórendszerben dolgozók is) belátja, hogy a skizofrénia diagnózis nem 

feltétlenül eredményez hosszúlefolyású, gyógyíthatatlan betegséget, és ha az 

egyén képes olyan helyet, életteret találni magának, ahol elfogadják annak, aki, s 

nem egy diagnózis alapján ítélik meg őt (ld. Virág története). Mindez azonban úgy 

tűnik, a pszichiátriai ellátórendszer „hatékony” működése miatt nehezen 

elképzelhető. Ha valaki megpróbál egymagában szembeszállni a környezetével, a 

rendszerrel (ld. László története), annak élettörténete úgy tűnik, kilátástalan, 

folyamatos, elkeseredett küzdelemmé válik. S ha valaki egyszer már megragadt a 

rendszerben, az úgy tűnik, többé nem kerül ki onnan (ld. Károly története, András 

története). A betegség menedéket, biztonságot, ellátást, felelősség nélküli életet 

kínál a kinti, veszélyes világtól távol (ld. Károly története, András története), 

ugyanakkor az egyén társadalmi kizáródásához, láthatatlanságához vezet (ld. 

Károly története, András története, László története).   

 

Vajon megváltoztatható-e a jelenlegi - a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak 

kizárásán alapuló – ellátórendszer, a pszichiátriai betegségekhez kapcsolódó 

negatív képzetek, és elengedhetetlen-e a rendszerbe kerülők számára egy állandó, 

végleges betegidentitás kialakítása?  

 

A pszichiátriai ellátórendszer és a betegkép átalakításához elengedhetetlen a 

társadalomban domináns őrület reprezentációk megváltoztatása. Ez talán csak a 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltakkal való közvetett (média általi) vagy 

közvetlen találkozások révén valósulhat meg. Egyrészt egy újfajta médiaábrázolás 

megjelenésével, ami túllép a mentális problémával küzdők deviáns szerepekben 

(pszichopata gyilkos, őrjöngő, agresszív, kiszámíthatatlan elmebeteg) való 
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megjelenítésén és megszűnteti láthatatlanságukat, másrészt a pszichiátriai 

ellátórendszer intézményeinek nyitottabbá, láthatóbbá tételével a társadalomban. 

A rendszer nyitottá válása azonban véleményem szerint csak a dolgozók 

mentalitásának megváltoztatásával és az intézményrendszer tényleges 

átalakításával együttesen valósítható meg. Olyan helyekre lenne szükség, amik a 

közösség szerves részeként működnek, amiknek a középpontjában az egyén áll, és 

nem az intézményi szükségletek, amik képesek az egyénnel magával törődni, 

elősegíteni azt, hogy mindenkinek lehetősége legyen a társadalomban, egy 

közösségben élni, ahol nincs szükség egy állandó, végleges betegidentitás 

kialakítására, ahol egy sajátos élményekkel, tapasztalásokkal rendelkező egyén 

élettörténetének sem kell betegségtörténetté válnia.  

 

Talán ha jobban megértenénk ezeket az embereket, ha nem félnénk beengedni 

őket a közösségbe, közelebb kerülhetnénk önmagunkhoz s a másikhoz is, 

könnyebb lenne szembenéznünk saját szorongásainkkal és félelmeinkkel is, amik 

mások elutasításához, kizárásához, elembertelenítéséhez vezethetnek.  
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