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Abstract

Those who teach humanities in a medical setting often find themselves defending the legitimacy 
of the humanities in the medical curriculum. The humanities should not only be a general 
‘background’ knowledge but, more importantly, part of professional education and life. There 
has been a general devaluation of the humanities on a broad cultural level – they are considered 
useless, at best: the humanities have no place in a market-oriented culture, they do not sell, and 
they are not competitive, and calculating the cost-effectivity of the humanities is pointless. 
Biomedicine as a comprehensive framework is theoretically dead, but it is still alive in practice. 
It still fits better into the larger cultural project than a more holistic approach to medicine. 
Humanities courses are simultaneously regarded as mind-opening and superfluous, broadening 
the students’ perspective beyond the duty of maintaining a bare life, but without the technologies 
to support this life maintenance. The ambivalent status of the humanities in medical education 
is an issue of medicine as a subculture of modern Western culture and not a question of purely 
rational (scientific) argumentation.
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„A túlélési hisztéria radikálisan mulandóvá tette az életet. 
Biológiai folyamattá redukálta, amelyet optimalizálni kell. 

Elveszíti minden meta-fizikai vonatkozását. […] 
Az életet minden értelemadó narratívából kivetkőztetik. 

Immár nem elbeszélhető, hanem mérhető és megszámolható.”1

  Byung-Chul Han

„Hatalmas szükség van olyan orvosokra, akik gondolkodnak, 
és nem szeretnék a területet teljesen a tudományos technikusokra hagyni.”2

  Martin Heidegger

A humaniórák ontológiai bizonytalansága az orvosképzésben

A  humaniórák oktatásának állandó kísérő élménye az orvosképzésben, 
hogy az e körbe tartozó tantárgyak létének szükségessége folyamatosan két-
ségesnek bizonyul. A kétségnek ezt a hangulatát meg lehet kísérelni kétségbe 
vonni (hiszen szubjektív) azzal, hogy rámutatnak e diszciplínáknak a tanterv-
ben – Magyarországon főként a magatartástudományok keretében – elfoglalt, 
immár több évtizedes szilárdnak tűnő helyzetére. Arra is lehet hivatkozni to-
vábbá, hogy nemzetközi szinten e tárgyak jelenléte „fokozódik”, illetve hogy 
a medicina a leghumánusabb hivatás: hogy is lehetne, hogy az emberrel mint 
emberrel foglalkozó tudásnak nincs helye az orvoslás művészetének elsajátítá-
sában? Vagyis a „kétségben levés” élménye megértésre szorul, ha a képzés 
kurrikulumában méltányosnak látszó hely jut a humanióráknak. Lehetnek 
viták az élettudományi tárgyak óraszámát illetően is, de szerepük magától 
értetődősége sem a hivatalos, sem a közvélekedésben nem kérdő jeleződik 
meg. A humaniórákat azonban mindig körül lengi az idegenség, a Másik-lét 
identitást próbára tevő jellege. Az élettudományi diszciplínák nélkül nem tű-
nik elképzelhetőnek a jövő orvosának faktuális és szemléleti tudástára, a hu-
maniórák azonban úgynevezett nem szakmai vagy a szakmai periférián elhe-
lyezkedő tárgyakként határozódnak meg, azaz nem tűnnek létfontosságúnak. 

1  Byung-Chul Han, Csillapító társadalom, ford. csordás Gábor (Budapest: Typotex 
 Kiadó, 2021), 29.

2  Martin HeideGGer, Zollikon Seminars, ed. Medard Boss, trans. Franz Mayr and Ri-
chard Askay (Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2001), 103.
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A humaniórák jelentősége melletti kognitív szintű érvelés nem vezet mély 
belátásra – azaz valójában nem meggyőző. Mint amikor a párt nélkülöző fia-
talnak azt mondják, hogy szép is vagy, okos is vagy, gazdag is vagy, megérde-
melnéd, hogy szeressenek – de mégsem akad valaki, akit a racionális érvelés 
átvezetne a szeretetbe. Aligha lehetséges a hivatalosságban sikeresen érvelni a 
humaniórák jelenléte ellen, de az ezt kísérő halvány mosoly arra utal: „Persze, 
persze, belátjuk, hogy szükség van ezekre a diszciplínákra, de nem vagyunk 
képesek ’átélni’ ezt.” A racionális érvelést felülírja a humaniórák szerepét két-
ségbevonó érzület; a szükségesség érveivel a szükségtelenség ellenérzései ke-
verednek, amely a humaniórák kurrikulumba emelését szinte képmutatássá 
hangolja át. Mintha az elfogadásuk valamiféle sznobéria lenne csupán, amely 
az orvosképzésben hangoztatott magasabb rendű, ám nem praktikus eszmé-
nyeknek való megfeleléshez kell.

Ha a humaniórák az orvosi fakultáson nem pusztán valamiféle általános 
háttértudás részei, nem csak az úgynevezett értelmiségi képzés elemei, akkor 
részét kellene hogy képezzék a szakmai oktatásnak is. Ha ez nem vált eddig 
magától értetődővé, ha szakmai szempontból nem nyilvánvaló a humaniórák 
nyújtotta tudás jelentősége, az arra utal, hogy a biomedikális ideológia mint a 
humaniórák legfőbb „ellensége” az orvos praxisban nem „múlt el”, elméleti 
meghaladottsága nem rázta meg a praxisban megnyilvánuló világképet. Ez azt 
jelenti, hogy az úgynevezett humán aspektusok nem tűnnek érdemleges je-
lentőségűnek a modern egészségügyi rendszerben; amikor az orvos medikális 
szubkultúrája uralkodó értékeit és normáit követi, akkor ezek azt írják elő, 
hogy mindenekelőtt a testi folyamatok uralására törekedjen, és ne tulajdonít-
son jelentőséget ezek humán kontextusának.

A humaniórák és a kortárs nyugati kultúra

A humán diszciplínák kortárs kultúrában elfoglalt helyzetét egyre inkább 
a „helyzetvesztés”, a marginalizáció jellemzi. A  „méjnsztrím” tendenciák a 
humaniórák kulturális elértéktelenítésén „dolgoznak”, hiszen

a kultúráról folyó közbeszédet folyamatosan az üzletről folyó diskurzus 
nyeli el. „Mérőszámok” vannak olyan jelenségekre, amelyeket nem le-
het megmérni. Számszerű értékeket ragasztanak olyan dolgokra, ame-
lyeket nem lehet számokkal megragadni. […] Ahol egykor bölcsesség 
volt, most kvantifikáció uralkodik […] Az a felfogás, hogy az élet nem 
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anyagi vonatkozásait materiális dimenziókban kell kifejezni, és hogy a 
nem tudományos megértést tudományos megértésére kell lefordítani, 
ha tudásnak akarjuk minősíteni, egyre népszerűbb az egyetemen belül 
és kívül egyaránt, ahol a humaniórákat puha, nem gyakorlatias és nem 
eléggé új [diszciplínákként] minősítik le. Ezzel ellentétben ragaszkodni 
ahhoz, hogy a művészet és a gondolkodás dicsősége nem evolúciós 
adaptáció, vagy hogy az elme nem egyenlő az aggyal, vagy hogy a sze-
relem nem csupán a biológiai csali a szexhez, ma már egyfajta eretnek-
ségnek számít. De ugyanígy létezik az a nézet is, hogy a bölcsészettu-
dományok legerősebb védelme nem a hasznosságukra való hivatkozásban 
rejlik […], hanem inkább a kihívóan nem-hasznossági jellegükben talál-
ható, abban, hogy az egyének többet tudhassanak annál, mint hogy a 
dolgok hogyan működnek, és fejlesszék belátási és ítélőképességüket, 
kompetenciájukat az igazság, a jóság és a szépség terén, hogy megfele-
lően felkészüljenek a magán- és közélet választásaira és próbatételeire.3

Az oktatásban nagy sebességgel szorítják ki a munkaerőpiacilag versenyké-
pes, többnyire STEM-szakok4 a puha és erélytelen bölcsész diszciplínákat. 

Általában véve is az utóbbi évtizedek neoliberális kapitalizmusának min-
dent a piaci racionalitás alá préselő szemlélete „vad és heves elszántsággal ve-
szi semmibe a szabad művészeteken alapuló oktatást, mivel ideológiailag és 
gazdaságilag is haszontalannak tartja azt”.5 Ez a tendencia meghatározóvá vált 
a felsőoktatásban is: 

A mostani körülmények csak felgyorsítják a szabad művészetek kimú-
lását – a mai egyetemeken már senki sem tudja erős érvekkel megvédeni 
őket. A „hasznosság” és a „fontosság” hangsúlyozása, valamint az egyre 
csökkenő pénzügyi háttér miatt a bölcsésztudományok a perifériára 
szorulnak az intézményeken belül. Egyelőre a „kirakatba” teszik őket, a 
magas szintű oktatás fontosságát illusztrálandó maradhatnak fenn, ám 
egyre kisebb szerepet játszanak a modern egyetemi oktatásban.6

3  Leon Wieseltier, „Among the Disrupted”, NYTimes Book Review, 2015.01.07, https://
www.nytimes.com/2015/01/18/books/review/among-the-disrupted.html.

4  Science, Technology, Engeneering, Mathematics – természettudomány, technológia, 
műszaki tudomány, matematika.

5  Patrick J. Deneen, A liberalizmus kudarca, ford. kisantal Tamás (Budapest: Libri Ki-
adó, 2019), 30.

6  Uo., 150.
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A nyugati kultúra utóbbi évtizedeiben a humaniórák általános leértékelő-
dése azt jelenti, hogy ezeknek a diszciplínáknak a helyét haszontalanságuk, 
azaz nem fontosságuk határozza meg. Hiszen nem képesek vagy legalábbis 
nagyon korlátozottan képesek magukat eladatni, azaz olyan jószággá válni, 
amelyre „széles tömegek” tartanak igényt (minél mélyebbek és alaposabbak, 
annál kevésbé piacképesek, létezésük és befolyásuk költséghatékonyságát ér-
telmetlen számolgatni). Művelőiknek társadalmi-gazdasági folyamatokat be-
folyásoló szerepe még a korábbi, a magas presztízs látszatával vegyített idősza-
kokhoz képest is lehanyatlott. Egyáltalában rosszul illeszkednek a neoliberális, 
fogyasztói kultúrába. Hasznossághiányuk olyan elemi erővel húzza le e disz-
ciplínákat, hogy a képviselőik, illetve a bennük foglalt tudás iránti tisztelet 
egzisztenciájukat illetően erőtlen. 

Ők a technikai-technológiai fejlődést preferáló kultúra öregjei. Mint ma-
napság az öregek esetében, a korukat, életútjukat tisztelet övezi, ám aktuális 
szerepük leértékelődött. Társadalmi haláluk már azelőtt megkezdődik, mi-
előtt a biológiai haláluk bekövetkezne, mert tudásuk elavult egy technikai 
fejlődésre orientált kultúrában, élettapasztalatuk, bölcsességük nem haszno-
sítható egy olyan társadalomban, amely az újabb és újabb skillek (készségek) 
elsajátítását preferálja. Fogyasztóként – talán az egészségügyet leszámítva – 
csekély súlyuk van, azaz szerény helyet foglalnak el az éppen a fogyasztásra 
épülő társadalomban. A bölcsészettudományok a késő modern kultúra megö-
regedett tudásformáját testesítik meg. Nem képesek korszerűek lenni, a kor-
nak megfelelni. Mélységet igényelnek, amikor „a lét könnyűsége” a preferált 
orientáció, az anyagi, hedonista értékek helyett a szellemi, spirituális javakra 
helyezik a hangsúlyt.7 

Minden kultúra beszűkíti, behatárolja az emberi életmód lehetőségek 
amorf végtelenségét. Ha a nyugati kultúra a fentiek szerint „szabályozza” a 
maga érték- és normarendszerével a humaniórák státuszát az általános kultu-
rális tájban, akkor ez a képlet nem lehet radikálisan más az egyik legnagyobb 
presztízsű és befolyású szubkultúrája, a medicina esetében sem. Ha pedig – 
mint a medicina esetében – némiképpen ellentmondásosnak tűnően fő vagy 
emblematikus szubkultúráról beszélünk, az azt jelenti, hogy vezető értékei és 

7  Vö. „Az értelmiségi képzés ( formative education) nem eszköz a célhoz, hanem önma-
gában vett cél. Az értelmiségi képzés révén a szellem önmagához viszonyul és nem rendeli 
magát egy külsődleges cél alá.”

Byung-Chul Han, The Disappearance of Rituals, trans. Daniel steUer (Cambridge: Polity 
Press, 2020), 42, doi: 10.1080/10599231.2021.1905499, https://doi.org/10.1080/10599231.2021. 
1905499.



BÁNFALVI ATTILA / A HUMANIÓRÁK ÖNIGAZOLÁSI KÉNYSZERE AZ ORVOSKÉPZÉSBEN 43

normái kifejezik a kultúra fő sajátosságait, nem gyengítik, hanem működésé-
ben erősítik a késő modern kultúra alapvonásait.

a modern (tUdományos) medicina kUltUrális kontextUsa

A kultúrák olyan szerveződések, amelyek tompítják, enyhíti a halál tudatá-
ból fakadó szorongásokat és védelmet jelentenek az ebből a szorongásból ere-
dő romboló tendenciákkal szemben; élhetővé teszik az életet a fenyegető halál 
jelenlétében. Míg a premodern kultúrák az elvilági halál tudatát egy valami-
képpen transzcendens létezés tételezésével tették elviselhetővé, a modernitás 
„Isten halála után” bezárult az evilági létezésbe. A modern nyugati embernek 
a halállal úgy kell szembenézni, hogy a „megoldást” nem halaszthatja el egy 
másvilági létezés ígérte örökkévalóságba. A halállal való küzdelem immár evi-
lágivá vált. A korábban halhatatlan lélek a test (az agy) funkciójává, testi folya-
matok melléktermékévé vált. Az értelmét vesztett halál pusztán a testi életfo-
lyamatok dezorganizációját, megszűnését jelenti. A  halál-„probléma” 
megoldásává immár a test végtelen életben tartása vált. „A halál megelőzhető 
betegségek sorozata.”8 Azaz a halál megelőzhető, csak féken kell tartani a be-
tegségeket, amelyek ebben a kontextusban végső soron testiek. Így a halál le-
győzéséhez – a halálszorongás megoldásához – a test mint biológiai rendszer 
feletti kontroll szükséges. Aki uralja a testet, az uralkodik a halál felett is. 
A  medicina a nyugati kultúrának az az „elitegysége”, amely a hátország (a 
többi társadalmi intézmény nyújtotta támogatással) az élettudományok nyúj-
totta tudás és a mindig fejlődő technológia révén megharcolja ezt a harcot.

A modern medicina identitásához szorosan hozzátartozik tudományossá-
ga, azaz, hogy az a tudás, amelyre működése alapozódik, a természettudo-
mányok által előállított tudás. Ez a tudásfajta bizonyos nézőpontból kérdezi 
ki a természetet, éppen abból, amelyre a modern kultúrának szüksége van: 

„Minden természettudomány arra ad választ, hogy mit tegyünk, ha az 
életen technikailag úrrá akarunk lenni. De hogy technikailag úrrá le-
gyünk-e felette, hogy akarjuk-e ezt, s hogy végül van-e ennek egyálta-

  8  William Haseltine-t idézi Lawrence M. Fisher, „The Race to Cash in on the Gene-
tic Code”, New York Times, 1999.08.29, https://www.nytimes.com/1999/08/29/business/the- 
race-to-cash-in-on-the-genetic-code.html. 
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lán értelme, attól vagy teljesen eltekintenek, vagy az igenlő választ saját 
céljaik előfeltételének te kintik.”9

A természet feletti uralom egyik fő megnyilvánulása a folyamatok predik-
ciójának képessége, ami viszont a természet törvényszerűségek által való leí-
rását írja elő. Amikor a tudomány a törvényszerűségek, fő tendenciák megál-
lapításához szükséges tényeket állítja elő, akkor azt úgy teszi, hogy az emberi 
célokat, vágyakat, érzelmeket, eszméket és ideálokat szisztematikusan kizár-
ja.10 A  tudományos kutatásműködésének éppen az a „misztikus” ugrás az 
egyik döntő sajátossága, hogy az egész folyamatot beindító, kérdező, kísérle-
tező, mérő szubjektumok kimaradnak a végeredményből, mintegy önmaguk-
tól és általában az emberi tényezőktől sterilizálják a kutatás kimenetét. „A tu-
domány […] az emberi természet stratégiai elfojtását követeli meg.”11 „Egy 
tudományos érvelésben minden szubjektívet ki kell küszöbölni.”12 A  saját 
passzivitását aktívan akaró tudósi attitűd szükséges annak a tudásnak az elő-
állításához, amely adekvát alapot nyújt arra, hogy kielégüljön „a modernitás 
szüntelen vágya, hogy a világot minden szempontból előállíthatóvá (engeneer-
able), kiszámíthatóvá, elérhetővé, hozzáférhetővé, rendelkezésre állóvá te-
gye.”13 Ennek a folyamatnak az az igazi ellentmondása, hogy az emberi 
sajátos ságoktól megfosztott tudás és az erre épülő kontrollprojektum megva-
lósulásában már nem képes az egyszer kidobott humán vonásokat visszaemel-
ni az alkalmazás műveleteibe. Így a projektum szempontjából kiebrudalt mi-
nőségek, noha jelen vannak, de mint a fősodortól elidegenült elemek – hiszen 
a technikai fősodor eleve az emberi vonások elidegenítésén alapul. Az emberi 
sajátosságok elidegenedésének fokozatos kibontakozása leginkább abba az el-
lentmondásba torkollik, hogy „mégis csak az uralhatatlannal való találkozás 
során tapasztaljuk meg igazán a világot. Csak akkor érezzük magunkat meg-
érintve, megindítva, élőnek. Egy teljesen ismert világ, amelyben mindent 
megterveztek és elsajátítottak, halott világ lenne.”14 A humaniórák éppen az-
zal a nem mérhető, predikálhatatlan és éppen ezért uralhatatlan emberivel 
foglalkoznak, ami nem képes kiszámíthatóan gépiessé válni. Ezen alkati sajá-

  9  Max Weber, „A tudomány mint hivatás”, ford. Glavina Zsuzsa, in Max Weber, Tanul-
mányok, Osiris Könyvtár – Szociológia, 127–155 (Budapest: Osiris Kiadó, 1998), 143.

10  Vö. John Dewey, „Social Science and Social Control”, New Republic 67 (1931): 276–277.
11  Michael Strevens, The Knowledge Machine: How Irrationality Created Modern Science 

(New York–London: Liverlight Publishing Corporation, 2020), 8.
12  Uo., 160.
13  Hartmut Rose, The Uncontrollability of the World (Cambridge: Polity Press, 2020), viii.
14  Uo., 2.
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tosságuk miatt nem képesek hatásosan beépülni a természet feletti kontroll 
programjába.

Ezért a modernitásban egy kétarcú konstellációban találják magukat: a tu-
dományos projektumban nem játszhatnak szerepet, mert egyrészt olyan kér-
désekkel foglalkoznak és olyan irányultsággal, módszerekkel, amelyek nem 
teszik lehetővé a világ technikai kontrolljának fejlesztésében való részvételü-
ket, másrészt szükség van rájuk a szubjektív, a nem-gépszerűen élettelen, a 
humán aspektusok magas intellektuális szintű megragadására, leírására és 
kultiválására. A kulturális fő sodorból kiszorított humán aspektusok úgy vi-
selkednek, mint a tudattalan a mélylélektanban – hiányukban, elnyomottsá-
gukban olyan erőt jelentenek, amelyek búvó patakként törnek újra és újra elő, 
amint a technicizált életnyilvánítások értelem hiányt teremtenek és így 
frusztrációt okoznak. 

Az élet végtelen meghosszabbításának programja15 az emberi test technikai 
uralása révén – paradox módon az élet nevében – az embert gépszerűvé és 
ekképpen élettelenné, egzisztencia nélkülivé változtatja (lélek nélküli bio-
mechanikus szerkezetté). Így a modern medicinának adott kulturális megren-
delés egyszerre foglalja magában az egyén szakadatlan életben tartását és  
 az ilyen élet értelmétől, azaz igazi humán aspektusaitól való megfosztását. 
A modern medicina kulturális helyzetének sajátszerűsége akkor lesz nyilván-
való, ha premodern medicinákhoz kötődő hagyományokkal vetjük össze.   
Ez utóbbi medicina 

[e]lőször is magyarázatot nyújt arra, hogy a testi egészség miként kap-
csolódik az élet céljaihoz, milyen mértékű egészség szükséges ezen cé-
lok eléréséhez, és miként segíti vagy akadályoz valakit a szenvedés ab-
ban, hogy elérje ezeket a célokat. Másodszor, amikor a technológia a 
testi élet új területeit hozza be a medicina felségterületére, akkor önma-
gukban ezek a célok és bizonyos normák és tiltások korlátokat szabnak 
az egészségre irányuló törekvéseknek és az ezt célzó eszközöknek.16

15  Vö. Francis Bacon [1561–1626]: „Az orvostudomány harmadik része, amelyet megál-
lapítottam, az az Élet Meghosszabbítására vonatkozik, amely új és hiányos; és mind közül a 
legnemesebb.” Darrel W. AmUndsen, „The Physician’s Obligation to Prolong Life: A Medi-
cal Duty without Classical Roots”, The Hastings Center Report 8, no. 4 (1978): 23–30. (Az első 
két rész: az egészség megőrzése és betegségek gyógyítása.)

16  Gerald P. Mckenny, To Relieve the Human Condition (New York: State University of 
 New York Press, 1997), 17, doi: 10.1177/004057369805500321, 
https://doi.org/10.1177/004057369805500321.
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Az egészség nem célként jelenik meg, hanem eszközként, amely csak olyan 
mértékben jogosult, amennyiben nem akadályozza vagy éppen elősegíti a cé-
lok megvalósulását. G. K. Chesterton érzékelve a modern tendenciákat, az 
aggályoskodással és elővigyázatossággal szemben az élet fontos dolgaiban ép-
pen óvatlanságot ajánl, mert ha a testi folyamatainkra (a testi egészségre) ki-
tüntetett figyelmet fordítunk, akkor éppen a megélni érdemes élet forrása 
apad el.17 E hagyományos cél–eszköz viszony fokozatosan megfordul:

Az egészség határai megismerésének és a test halandósága elfogadásá-
nak medikális bölcsességét Baconnak az a figyelmeztetése töri meg, 
hogy nincs gyógyíthatatlan betegég, és még előbbre látóan, az orvosi 
tudást az élet meghosszabbítása felé orientálja. […] az egészség önmagá-
ban vett céllá vált ahelyett, hogy az erényes élet feltétele vagy összete-
vője volna.18

A baconi fordulat – amely természetesen csak egy átfogó kulturális „föld-
rengés” kifejeződése – azt jelzi, hogy Isten megkezdte haldoklását, amelyet 
majd a nietzschei „Isten halott” bejelentés végez be. A haldoklás ebben a kons-
tellációban azt jelenti, hogy a betegség és a halál feletti isteni kontroll fokoza-
tosan gyengül. Immár egyre kevésbé Isten a betegségek és a halál ura. 

Az a premodern medicina, amely éppen ezért inkább gondozó, ápoló (ca-
ring) volt, hiszen csak az isteni főhatóság megszabta határokon belül kellett a 
szerepét megtalálnia, azaz elősegíteni az üdvözüléshez megfelelő haldoklás 
folyamatát és enyhíteni a betegségek okozta fájdalmakat és szenvedéseket. 
Mai mértékkel ezt puha medicinának neveznénk, amely nem vállalkozik az 
élet (biológiai szintű) alapproblémáinak megoldására. Az isteni haldoklás fo-
lyamatában azonban a nyugati ember kénytelen az egyre halványabb Isten he-
lyett kezébe venni a végső kérdések megoldását. Ez a kénytelenség a modern 
lelkesültségbe csap át, amely szerint „a tudás hatalom” alapján a „tudjuk, mer-
jük, tesszük” indulata uralja el a 20. század utolsó harmadáig a nyugati kultu-
rális tájképet. A medicina ebben a konstellációban kirajzolódó új helyzete il-
leszkedik a „felforgató” kulturális változásokhoz, melyek új, a korábbinál 
nagyobb társadalmi szereppel és hatalommal ruházzák fel a gyógyító intéz-
ményt. 

17  Vö. G. K. Chesterton, Eretnekek, ford. lUkácsi Huba (Budapest: Szent István Tár-
sulat, 1991), 47.

18  Mckenny, To Relieve…, 19.
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Immár a medicina a testet kontrollálló gyakorlatokon és technikákon alapul 
és a nem a testről szóló bölcseleti hagyományokon. […] A hagyományos erköl-
csi előírások, amelyek korlátozták vagy gátolták azt, hogy a medicina mit tehet 
meg, immár mesterkéltnek tűnnek, nem áll rendelkezésre szélesebb keretrend-
szer ahhoz, hogy a modern medicina kötelezettségeit értékeljük vagy kritizál-
juk. Egy ilyen keretrendszer hiányában az a kötelezettség, hogy minden szen-
vedést meg kell szüntetni az egyén egyedisége megvalósításának parancsával 
összekapcsolva, azokhoz a kulturális elvárásokhoz vezet, hogy a medicinának 
meg kell szüntetnie bármit, amit a végesség terhének lehet tekinteni vagy gon-
doskodnia kell mindarról, amelyre az egyén a saját természetes beteljesüléséhez 
igényt tarthat.19

A medicina és az önképét meghatározó tudásfajta, a tudomány valláspót-
lékká válik. Hiszen úgy tűnik fel, hogy Isten helyett éppen ez az az intézmény, 
amely nem csak az élet–halál problémájának kihordásában, a végesség tudatá-
nak elviselésében játssza Isten helyett a meghatározó szerepet, hanem a tudo-
mány „mindenható” tudás előállításáról is gondoskodik, amely lefedi a világ-
ról szóló lehetséges tudások minden aspektusát, amelyeket pedig nem, azok 
nem is érdemesek az ebbe a világképbe illeszthető megismerésre (szcientiz-
mus). A medicina a modern nyugati ember Istent felváltó hatalmának legfontosabb, 
a kultúra fő vonásait leginkább megtestesítő intézménye. Éppen ebben az intéz-
ményben fejeződik ki a legmarkánsabban, hogy az ember méltó és képes is 
Isten helyébe lépni – legyőzni a halált. 

Azzal foglalkozik (betegség), amellyel kapcsolatban azt hisszük, hogy 
be tudunk avatkozni és végül fel tudjuk számolni. Az eredmény az, hogy 
pontosan azzal az erőfeszítésünkkel, hogy a szükség felett a medicina 
eszközeivel szerezzünk ellenőrzést, ténylegesen határtalan ellenőrzési 
jogot adunk a medicinának az életünk felett. Ennek az ellenőrzésnek két 
formája van […] Először felhatalmazzuk, hogy elszegényítse erkölcsi 
életünket azzal, hogy minden szenvedésünk céltalannak, és így a medi-
cina által megszüntetendőnek határoz meg. Másodszor, minthogy csak 
önkényes elképzeléseink vannak arról, hogy milyen célokat és javakat 
kellene életünknek szolgálnia, ám csak a halálfélelmünk közös, a medi-
cinára támaszkodunk életünk meghosszabbításában, még akkor is, ha 
fogalmunk sincs, hogy az életnek ez a kiterjesztése mire is jó.20

19  Uo., 20.
20  Uo., 154.
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A modern program kettős eredménye: egyrészt a természet, így az embe-
ri test feletti technikai kontroll növekedése (még akkor is, ha e folyamatban 
rejlő arrogancia és hübrisz végső soron a kontroll teljes elveszítéséhez vezet-
het), másrészt a folyamat céltalansága, értelem nélkülisége.21 A hosszabb élet 
és a biotechnikailag egyre uraltabbnak tűnő életfolyamatok humán kontext-
usban egyre üresebbek és egyre értelemnélkülibbek. A „hogyanokra” adott 
válaszok szaporodásával, egyre nyilvánvalóbb, hogy a „miértek” rubrikája 
kitöltetlen marad. Ha a nagy kulturális tájképen a jó és rossz értékeit, a ha-
tékonyság, a versenyképesség, a teljesítmény középfokai váltják fel, akkor 
természetesen nem várható el, hogy az ebben a kultúrában kitüntetett szere-
pet játszó medicina más szabályok mentén funkcionáljon. A kiégés társadal-
mában, ahol

az életnek biológiai, élettani folyamatokra történő lefokozása közvetle-
nül lecsupaszítja az életet, lehánt róla minden narrativitást […] egyedül 
az én teste marad fenn, amit viszont minden áron egészségben kell meg-
tartani. A csupasz élet eltüntet mindenfajta teleológiát, minden olyan 
tettet, aminek a kedvéért egészséges lenne az ember. Az egészség önér-
demmé válik és céltalan célszerűséggé alakul. […] Az egészség lett az új 
istennő. Ezért szent a puszta élet.22

A biomedicina azért is marad – minden „ráolvasás” ellenére (lásd a WHO 
egészségdefiníciója, újabban a spiritualitással kiegészítve, valamint a holiszti-
kus, biopszichoszociális modellek) – az uralkodó praxis, mert a „puszta élet” 
megtartásának hatásos technikáit kínálja. Ami ezen túl van, az tudomá-
nyos-technikai értelemben a bizonytalanság mocsara, és kevésbé járul hozzá 
a test funkcionálásának fenntartásához. A biomedicina mindig elégtelensé-
gérzést és frusztrációt hagy (ezt bizonyítja az alternatív medicinák szárnyaló 
népszerűsége), minthogy ugyan többé-kevésbé sikeres a test biomechanikus 
aspektusainak kontrolljában, de nem képes a betegség és szenvedés „túl a gé-
pezeten”-aspektusaival mit kezdeni. A biomedicina és az élet értelme, célja, 
morális aspektusai, a jó a rossz, a szép és a csúnya stb. nem kompatibilisek 
egymással. 

21  Vö. „A modern technológia, beleértve a biomedicinát, nem mozog semmilyen megva-
lósítandó ideál felé, egyszerűen csak halad előre.” Mckenny, To Relieve…, 49.

22  Byung-Chul Han, A kiégés társadalma, ford. miklódy Dóra (Budapest: Typotex Kiadó, 
2019), 93–94.
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A humaniórák szerepe a modern (bio)medikális projektumban

A fentiekkel összefüggésben a humanióráknak kettős szerepe van ebben a 
kulturális projektumban, egyszerre számítanak dekorációnak és vigasznak:

1. Olyan pozíciót töltenek be, mint Isten a laplace-i univerzumban. Az 
anekdota szerint, amikor Napóleon megkérdezte, hogy hol van Isten az uni-
verzumról szóló könyvében, Laplace azt válaszolta, hogy „Felség, erre a hipo-
tézisre nem volt szükségem.” Éppen így a modern medicina újratermeléshez 
nem szükségesek a test működésének megértésén túli diszciplínák; de ahogy 
a vallásos emberek a társadalomban, díszíthetik a tájképet mint a múlt tiszte-
letre méltó rekvizitumait, valamint ártalmatlanul és erőtlenül őrizgethetik a 
medicina holisztikus(abb) múltjából származó hajlamaiból fakadó emberké-
pét, miután „a betegség és egészség erkölcsileg értékes életben elfoglalt helyé-
ről szóló morális meggyőződéseket […] és a testet mint spirituális és morális 
gyakorlatok tárgyát felváltotta a test mint technológiai kontrol gyakorlatai-
nak tárgya.”23 

Magyar László András példázata az ebből a helyzetből fakadó élményt 
örökít meg:

A  kongresszust, amelyre meghívást kapott, orvosi témáról, orvosok 
rendezték. Neki, mint bölcsésznek, hálátlan szerep jutott: bevezető 
előadást kellett tartania a szakma múltjáról, hogy a szavait udvarias mo-
sollyal hallgató hasznos emberek a nyilvánvalóan haszontalan, ám vala-
mi rejtélyes okból szükségesnek kikiáltott kultúra oltárán is áldozhassa-
nak. Bernáth tisztában volt vele: ez alkalommal nincs más dolga, mint 
minél hamarabb elhadarni mondókáját, majd eltűnni a ködben, mégis 
határozottan megalázónak érezte helyzetét.24

A bölcsész jelenléte a múlt jelenléte (és talán a jövőé), de semmiképpen sem 
a jelené. Csak vendég lehet, idegen, nem közénk való. Megadják neki a más 
kultúrából származó „idegen”, a Másik iránti tiszteletet, de mint egy egzoti-
kus tudás képviselőjének, csak ideiglenes és korlátozott jelenlét jár. A hivatalos 
meghívásból áradó tisztelet hamar megalázó helyzetté alakul, az általa képvi-
selt tudás alá-való. 

23  Mckenny, To Relieve…, 21.
24  MaGyar László András, A repülő dervis (Budapest: Orpheusz Kiadó, 2006), 103.
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A humaniórák szerepéről nyilatkozó orvostanhallgatók ambivalenciájában 
ugyanez a konstelláció tükröződik:

Miközben pozitív tapasztalatról számoltak be, a következtetés az volt, 
hogy a humaniórák alapozó kurzus tartalma kevésbé komoly, mint az 
orvosképzés többi részéivé (a „szórakoztató” kifejezést sokszor használ-
ták). […] Az orvosi keretrendszeren belül a humaniórákhoz tartozó 
diszciplínák a medicinával szemben kaptak helyet. […] a humaniórák 
szembenálló és alsóbbrendű diszciplínákként konstruálódnak meg: nem 
tudomány, nem gyakorlati, nem akadémiaiak, a medicina kiegészítői, 
nem egyenlőek a medicinával.25

A humaniórákhoz tartozó tárgyak órái egyszerre elmeélesítők (mind-open-
ing), érdekesek, ám haszontalanok, tehát nem fontosak: egyszerre nyitják meg 
a hallgatók elméjét egy, a puszta élet fenntartásán túli szemlélet felé, ám nem 
képesek technikát-technológiát nyújtani az „alapprojektum” számára. Ebből 
is látszik, hogy a humaniórák szerepe és sorsa az orvosképzésben a medicina 
mint a nyugati kultúra szubkultúrája hogylétének a kérdése, és nem függ va-
lamilyen sterilen racionális argumentációtól. A „tehát szükség van a humani-
órákra” következtetés erőtlen egy a humanisztikus hagyományokra, értékek-
re alapozott nyílt kurrikulumban, ha a modern medicina kulturálisan kódolt 
rejtett kurrikuluma és intézményi működése nem támogatja azt.

2. A humán diszciplínák vigaszt nyújtanak, tompítják a jelentés, értelem, 
spiritualitás, értékek zárójelbe tételéből fakadó frusztrációt (mind a betegek, 
mind a gyógyítók körében). A humán vonatkozások hiányából fakadó rossz 
közérzetet csak részben sikerül a medikalizáció módszereivel betegségekként 
megnevezni és ekképpen bánni velük. Az értelem keresése megszüntethetet-
len emberi alapvonás. A ma kitüntetett népegészségügyi problémának tekin-
tett depresszió élményére, mint értelemhiányos, üres, céltalan, reménytelen 
életre megoldásként meg lehet kísérelni a depresszió puszta kórképként keze-
lését azzal, hogy ez az élmény agyi biokémiai abnormalitásokból fakad 
(biochemical imbalance in the brain), de a probléma immár kultúra méretű jelen-
tőségét nem lehet biomedikális beavatkozásokkal orvosolni. Az értelemvesz-
tés élménye értelemtalálással enyhíthető, a bedrogozott agy zsibbadtsága, el-

25  Caroline Wachtler, Susanne LUndin and Margareta Troein, „Humanities for Med-
ical Students? A Qualitative Study of a Medical Humanities Curriculum in a Medical School 
Program”, BMC Medical Education 6, no. 16 (2006), doi: 10.1186/1472-6920-6-16, 
https://doi.org/10.1186/1472-6920-6-16,
https://link.springer.com/article/10.1186/1472-6920-6-16.
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tompítottsága nyilvánvalóan nem adekvát megoldás. A  depresszió esetében 
(is) a kultúrája csapdába csalja a medicinát (pszichiátriát) egy olyan betegséget 
teremtve, amely éppen tömegméretűsége miatt döntően kortárs kulturális fo-
lyamatok terméke,26 és ezért nem is lehet „egyszerű” biomedikális megoldása:

A fájdalom értelemnélkülisége […] arra utal, hogy biológiai folyamattá 
redukált életünk maga értelem nélküli. A fájdalom értelmes volta egy na-
rratívát feltételez, amely egy értelemhorizontba ágyazza be az életet. Az 
értelemnélküli fájdalom csak egy értelmétől megfosztott csupasz élet-
ben lehetséges, amely már nem beszél el.27

A biopszichoszociális (holisztikus) vs. biomedikális megközelítések olyan 
szerepet töltenek be a medicina és kultúrája kapcsolatában, mint az orvoskép-
zésben a nyílt és a rejtett kurrikulum, ahol:

[a] hirdetett értékek az empátiát, a szenvedés enyhítését, a bizalmat és a 
hűséget hangsúlyozzák, és azt, hogy a páciens érdekének mindenek fölé 
helyezése a legfőbb érték, a rejtett kurrikulum ezzel szemben az objek-
tivitást, a távolságtartó óvatosságot, az érzelmekkel, a páciensekkel, és 
minden más szereplővel szembeni bizalmatlanságot kultiválja. […] 
A nyílt és a rejtett kurrikulum eltérései tehát nem pusztán a képzésben 
rejlő problémák, hanem a modern nyugati medicina, az ún. biomedici-
na ellentmondásainak leképeződését jelentik a képzésben. A nyílt kurri-
kulum szerint olyan orvosokat kellene előállítani, akik a pácienst egy-
szerre képesek tárgyként és emberként kezelni, és „művészien” (art) 
képesek a két nézőpontot váltogatni a hippokratészi követelmények mi-
nél jobb érvényesülése, azaz a páciens érdekében. A rejtett kurrikulum 
ezt az egyensúlyt billenti el a tárgyszerűség és a szakszerűség irányába 
– a humanisztikus vonások kárára.28

26  Vö. „A depresszió […] abban a pillanatban tör elő, amikor a teljesítő alany már nem 
képes képesnek lenni. […] A depresszió annak a társadalomnak a betegsége, a mely a túlten-
gő pozitivitástól szenved. Az önmaga ellen háborút viselő emberiséget tükrözi vissza.” Han, 
A kiégés…, 25–26.

27  Byung-Chul Han, Csillapító társadalom, ford. csordás Gábor (Budapest: Typotex Ki-
adó, 2021), 37.

28  Bánfalvi Attila, „Egy rejtőzködő áramlat az orvosképzésben”, Metszetek 6, 2. sz. 
(2017): 56–78.
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A humaniórák kultúra szintű haldoklásukkal életben tartják a reményt egy 
olyan aszketikusabb kultúra eljövetele iránt, amelyben az emberi élet végessé-
ge és értelmes teljessége újra értelmezi a medicina feladatait a gondozásnak, 
gondoskodásnak legalább olyan jelentőséget juttatva, mint a meggyógyításnak.

A humaniórák háttérbe, másodlagos szerepbe szorultsága azt jelenti, hogy 
a redukcionista modell jól működőnek látszik. A medicina a „puszta élet fenn-
tartásának” projektumában betöltött kiemelkedő fontossága – számos pénz-
ügyi, hatalmi és presztízs tényező részvételével – megteremti a biomedicina 
ennek megfelelő valóságos sikerességét; a projektum jó úton halad, a tudomá-
nyos áttörések és az ezeken alapuló orvostechnikai újítások már szinte bekö-
vetkeztek vagy már „itt vannak a kanyarban”. Ennek a médiában és így a köz-
vélekedésben fölöttébb általános hitnek azonban megvannak a kritikusai, akik 
rámutatnak, hogy a modern medicina programja korántsem olyan sikeresen 
halad a 20. század harmadik harmadától kezdődően, ahogy az a megelőző kb. 
50–70 év „aranykora” alapján feltételezhető lenne. A  humaniórák vigaszt 
nyújtanak ott is, ahol a biomedikális működés betart(hat)atlan ígéretei lelep-
leződnek és az evilági halhatatlanság projektuma utópikusnak bizonyul. Ér-
demes néhány tekintélyes szereplő következtetéseit idézni a szkeptikusabb 
attitűd érzékeltetésére:

Az orvosi beavatkozásokra vonatkozó tudományos irodalom lényeges 
(valószínűleg a többségi) része nem meggyőző és megbízhatatlan. […] 
Először, egy új szisztematikus áttekintés azt mutatta, hogy a kortárs 
orvosi beavatkozásoknak csak 4%-át támasztja alá magas minőségű bi-
zonyíték. A bizonyíték minősége alacsony vagy elégtelen volt a sebésze-
ti beavatkozások 74%-ában, a farmakológia beavatkozások 82%-ában, 
és a pszichoszociális bevatkozások 86%-ában. Másodszor, az orvosi be-
avatkozások (főként gyógyszeres kezelések) Cochrane áttekintéseinek 
nemrégi elemzése szerint a kezelések csak 10%-ára nyújtottak magas 
minőségű bizonyítékot; 37%-ára nyújtottak közepes minőségű bizo-
nyítékot, 31%-ra alacsony minőségű bizonyítékot, és riasztó módon 
22%-ra nagyon alacsony szintű bizonyítékot. […] körülbelül az orvosi 
beavatkozások felét (53%) alacsony vagy nagyon alacsony minőségű bi-
zonyíték támasztja alá.29

29  Michael P. HenGartner, Evidence-biased Antidepressant Prescription (Cham: Palgrave 
Macmillan, 2022), 120, doi: 10.1007/978-3-030-82587-4, https://doi.org/10.1007/978-3-030-
82587-4.
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A következő két idézet a The Lancet és a The BMJ, két magas presztízsű 
orvostudományi lap főszerkesztőjétől, illetve egykori szerkesztőjétől való: 
„A tudomány elleni vád világos: a tudományos irodalom nagy része, talán a 
fele, lehet, hogy egyszerűen nem igaz. […] a tudomány a sötétség felé for-
dult.”30 Továbbá:

felismerjük, hogy a probléma hatalmas, a rendszer [t.i. a tudományos 
kutatás] a csalást bátorítja, és nekünk nincs adekvát válaszunk. Talán itt 
az ideje, hogy arról a feltevésről, hogy a kutatást becsületesen végezték 
és jelentették, átváltsunk arra feltevésre, hogy az megbízhatatlan, amíg 
az ellenkezőjére nincs bizonyíték.31

Akár a medicinát övező fokozódó bizonytalanság egyik tünetének is te-
kinthető, hogy újra felbukkant a medikális nihilizmus, ezúttal „ápdételt” vál-
tozatban: 

a medicina sötét titka az, hogy a ma rendelkezésre álló legjobb bizonyí-
tékok arra utalnak, hogy számos új orvosi beavatkozás alig hatásos, és 
hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok gyakran ellentmondóak. […] a 
medikális nihilizmus nem az a tézis, hogy nincsenek hatásos orvosi be-
avatkozások […] A medikális nihilizmus inkább az a tézis, hogy az or-
vosi beavatkozásokba vetett bizalmunknak alacsonynak kellene lennie, 
vagy legalábbis sokkal alacsonyabbnak, mint ahogy ez ma van.32

A medicinának ez a kétarcúsága, a kétségtelen eredményeit is eltúlzó, fo-
lyamatos győzelmi jelentések „hájpja”, amely ugyanakkor súlyos működési 
zavarokat takar, az ennek megfelelő ambivalenciával képeződik le a medicinát 
övező kultúrában. Egyszerre tűnik úgy, hogy a modern medicina teljesíti kul-
túrája elvárásait, de legalábbis hihetővé teszi, hogy ezek az elvárások ilyen 
módon a jövőben teljesülnek, másrészt kétely, bizalmatlanság övezi működé-
sét (lásd ún. vakcina-vonakodás).

30  Richard Horton, „Offline: What is medicine’s 5 sigma?” The Lancet 385 (2015): 1380, 
doi: 10.1016/S0140-6736(15)60696-1, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60696-1.

31  Richard Smith, „Time to assume that health research is fraudulent until proven 
 otherwise?”, thebmjopinion, 2021.07.05, https://blogs.bmj.com/bmj/2021/07/05/time-to- 
assume-that-health-research-is-fraudulent-until-proved-otherwise/.

32  Jacob SteGenGa, Medical Nihilism (Oxford: Oxford University Press, 2018), 175, 184, doi: 
10.1093/oso/9780198747048.003.0011, https://doi.org/10.1093/oso/9780198747048.003.0011.
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A humaniórák „rejtett kurrikulum” szintű, azaz hatásos fontosságának nö-
vekedése arra utalna, hogy a projektum kevésbé sikeres, mint ahogy az a saját 
hitrendszeréből látszik (az ember több, mint a termelésre és fogyasztásra al-
kalmassá tett test.) De ehhez olyan erőteljes kulturális változás kellene, mint 
amelyre Heidegger a híres „Már csak egy Isten menthet meg bennünket”33 
tézise utal. A medicina orientációja akkor változik meg, ha egy új kulturális 
korszak erre kényszeríti. Akkor a mai vonulat magától értetődősége elvész, és 
minden elavul, ami ma természetesnek hat. A humaniórák manapság nemcsak 
haszontalanok, hanem még, mint a szókratészi bögöly, ráadásul idegesítőek is 
lehetnek, ugyanakkor: „Gondolkodásunkkal nem idézhetjük meg Istent, leg-
feljebb a várakozás készenlétét ébreszthetjük föl.”34 A humaniórák nem változ-
tathatják meg a medicina kultúráját. Számos szubkultúra, sőt ellenkultúra 
létezik és létezhet a folyékony modernitás tájképén, de a kultúra fentebb vá-
zolt fő sodra önmagában véve is hierarchizálja ezeket az életformákat, és egy 
olyan rangsort állapít meg, amely maga alá rendeli a késő modern értékeknek 
és normáknak meg nem felelő deviáns és alternatív életformákat. A humani-
órák éppen így kénytelenek berendezkedni a nekik megszabott kisegítő, kísé-
rő helyzetbe. Hullámzó, hol jelentősebb, hol jelentéktelenebb szerepet kap-
nak; akár időlegesen erősíthetik is a biopszichoszociális, a holisztikus, vagy a 
WHO-spiritualitással kiegészített egészségdefinícióját, a gyengéd vagy a las-
sú medicinát. 

A  „betegnek levés képessége” az ember tökéletlenségéhez kapcsolódik. 
„Minden betegség a szabadság elvesztése, az életlehetőség beszűkülése.”35 
A szabadság terepe pedig par excellance a humaniórák felségterülete, és onnan 
nézve a biomedikális tényezők fontos részét alkotják. Azonban

a medicina sohasem lehet pusztán tudomány (science). Emberi tevékeny-
ség is. Irodalmi művészet (art) is, mert éppen annyira a kreativitásról és 
a képzelőerőről szól, és azokról a történetekről, amelyeket a páciensek 
elmondanak vagy nem mondanak el, mint a vértesztjeikről vagy elekt-
rokardiogramjaikról. Az igazi gyógyítás csakúgy, mint a kezelés az or-
vos empatikus képességét igényli, és annak elképzelését, hogy milyen le-
het annak a személynek lenni, aki szemben ül veled az asztal túloldalán, 

33  „»Már csak egy Isten menthet meg bennünket«: (Spiegel-interjú Martin Heideggerrel 
1966. szeptember 23-án)”, ford. Krémer Sándor, Gondolat-jel 13, 1–2. sz. (1993): 44–59.

34  Uo.
35  HeideGGer, Zollikon…, 157.



szorongva néz fel rád a kórházi ágyból, vagy gyorsan begurították a 
műtőbe. A medicina képzeletet és szívet egyaránt igényel.36

A humaniórák a nyugati ember azon ellentmondó törekvéseinek bizonyta-
lan egzisztenciát jelentő világában tartózkodnak, amelyben az emberek sze-
retnék a betegségeiket könnyen javítható testi folyamatokként látni és minden 
egyes betegségüket túlélni, miközben az ilyen vágyaknak megfelelő testgépe-
zet és a „puszta élet” világa mély egzisztenciális frusztrációt termel. A köny-
nyen és mindig megjavítható szerkezet vágya és projektuma nem fér össze 
azokkal a tényezőkkel, amelyek az életet érdemessé teszik élni. 

Ezért sújtja az orvosi humaniórákat erős ambivalencia: nem képesek hoz-
zájárulni az „egyenlet” első felének működtetéséhez: amit nyújtani tudnak, az 
a „gépezet” karbantartásához vagy megjavításához szükségtelen és felesleges. 
Amit pedig kínálnak, az olyan kérdéseket vet fel, amelyek biomedikális szem-
pontból frusztrálóak, mert arra utalnak, hogy önmagában véve a puszta élet, a 
test normális működésének fenntartása „ember alatti létezés”. A humaniórák 
fájdalmasan és folyamatosan elvakarják azoknak a feledésre ítélt kérdéseknek 
a sebét, hogy mégis mire való a medicina, és mi is az orvos dolga? Ezért van 
az, hogy a humaniórák nem tűnnek szükségesnek a jövő orvosainak „előállí-
tásához”, de mégis…

36  Cecil Helman, An Amazing Murmur of The Heart (London: Hammersmith Health 
Books, 2014), 67.
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