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ELŐSZÓ

„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: 
csak azok lesznek igazán boldogok, 

akik keresték és megtalálták 
hogyan lehet másokat szolgálni.”

(Albert Schweitzer)

Kötetünk előszavában rövid betekintésre invitáljuk az olvasót a mentál-
higiéné kialakulásának történetébe, habár a fogalom ma már jól ismert, 
mégis feltehetően sokak számára kevéssé ismert annak szakmatörténeti 
előzménye.

A mentálhigiéné kifejezést először Sweetser (1797-1875) használta 
könyvében. A fogalom az ezernyolcszázas évek közepétől fokozatosan ke-
rült be a közgondolkodásba, kezdetben az elmebetegek jogainak védelme 
kapcsán, majd később mindinkább mozgalmi jelleget öltve, Beers (1876-
1943) pszichiátriai ellátás javítása és a betegségek megelőzése érdekében 
kifejtett aktivitásához és munkásságához kötődően. A mentálhigiénés 
mozgalom „népszerűsítéséhez” a folyamatosan megalakuló szervezetek 
és a témában született konferenciák, kongresszusok járultak hozzá. Így 
például a Yale Egyetemen 1908-ban hozták létre a Connecticut Society for 
Mental Hygiene egyesületet, melynek folytatásaként tekinthető az 1909-
ben megalakuló National Committee for Mental Hygiene. Ennek a szerve-
zetnek három fő célkitűzése volt, többek között, hogy javítsa a mentális be-
tegségek és betegek irányába mutatott attitűdöt és ellátásukat, valamint, 
hogy a mentális betegségek megelőzése és a mentális egészség megőrzése 
érdekében munkálkodjon. A mozgalom egyre szélesebb körű népszerűsé -
gét és támogatottságát jelezte, hogy számos ország szakemberei tömörül-
tek a mentális egészség ügyét képviselő nemzetközi szervezetekbe, így 
1919-ben létrejött az International Committee for Mental Hygiene, 1948-
ban pedig a World Federation for Mental Heath. Az első, témában szer-
veződött nemzetközi kongresszust 1930-ban Washingtonban szervezték, 
ahol 41 országból, több mint 3000 regisztrált résztvevő képviseltette ma-
gát, s konstruktív véleménycserét folytattak a mentál-egészségügyi moz-
galom missziójának megvalósulásáról.

Hazánkban a mentálhigiénés mozgalom az ezerkilencszázas évek leg-
elejétől talált követőkre és képviselőkre. Ezzel kapcsolatban sokan el-
sőként Pándy Kálmán (1868-1945) ideggyógyász- és elmeorvost tartják 
számon, aki a támogató környezet és család jelentőségére hívta fel a fi -
gyelmet. A Lipótmezei Elmegyógyintézet egykori igazgatója, Oláh Gusz-
táv (1857-1944) az elsők között volt, aki csatlakozott a mentálhigiénés 
mozgalomhoz, emellett az ő nevéhez kötődik az Országos Elmevédelmi 
Liga megalapítása is. A mentálhigiénés szemlélet meghonosodásának egy 
újabb állomása volt a Lelki-egészségvédelmi Szövetség 1936-os megalaku-
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lása, melynek tagjai között elmeorvosok, neurológusok, gyermekgyógyá -
szok, pedagógusok és jogászok képviselték a szemlélet meghonosítását sa-
ját szakterületükön (Hárdi, 1992). Mára számos szakirányú továbbképzés 
és a témában neves képviselőktől – ehelyütt kiemelve Bagdy Emőke, Buda 
Béla, Kézdi Balázs, Tomcsányi Teodóra ide vonatkozó munkásságát – szü-
letett írás segíti a mentálhigiénés szakemberek képzését.

A mentálhigiénés mozgalom már a korai időszaktól kezdődően megje-
lenő fő üzenete – az elmegyógyintézeti ellátás javítása és társadalmi-kö-
zösségi szemléletformálás mellett – az emberi egészség testi-lelki együtte-
sében történő „kezelésén” és a preventív szemlélet jelentőségének hangsú-
lyozásán alapult. Napjainkra a mentálhigiénés szemlélet elméleti megha-
tározottságát a különböző irányzatok keretrendszerén belül tárgyalhatjuk 
(ld. Bagdy, 1999). Átlépve a pszichiátriai ellátás nyújtotta lehetőségeket, 
a mentálhigiénés tevékenység jelentősége egyre hangsúlyosabbá vált és 
válik a nevelés és oktatás, a szociális-, humán szolgáltatások széles terüle-
tén.

A mentálhigiéné fogalmának egységes meghatározása és defi niálása 
a mai napig várat magára, a hangsúly azonban minden esetben a lelki 
egészség szolgálatán van, melyben kiemelt szerepet kap a preventív szem-
lélet, s az utóbbi évtizedektől egyre inkább a promóciós tevékenység is. Az 
egészség a betegségek, tünetek hiányán túl magában foglalja a testi, lelki 
és szociális jóllét állapotát, s ezen belül a mentális egészség olyan jellem-
zőket feltételez, mint a mindennapi élet stresszhelyzeteivel való megbir-
kózás képességét, a változásokhoz való alkalmazkodást, a produktivitást, 
a szociális-társas kapcsolatok adaptív működését. Ehhez hozzájárulva a 
prevenció primer-, szekunder- és tercier formái a betegségek széleskörű 
– egészséges és beteg célcsoportokat egyaránt érintő – megelőzését, a pro-
móció az egészség védelmét, megőrzését célzó tevékenységeket integrálja.

A mentális egészség fenntartása és a betegségek megelőzése egyéni, 
mikro- és makroközösségi érdek egyaránt. Az ide kapcsolódó tevékeny-
ségek irányulhatnak a kutatás-fejlesztés területére, a tájékoztatásra és 
oktatásra, valamint az alkalmazott területekhez kapcsolódó ellátásra. A 
mentális egészség támogatása, a prevenciós munka különböző szintjei a 
humán szolgáltatások széles körét érintik, a mentálhigiénés szemléletben 
történő gyakorlati alkalmazás ennek megfelelően multidiszciplináris tala-
jon valósulhat meg eredményesen.

Jelen kötetünk megszületése elsősorban a Pécsi Tudományegyetem 
BTK Pszichológia Intézete mentálhigiénés képzésének köszönhető, mely 
képzésünkben úgy gondoljuk, hiánypótló szerepet tölt be a kötet megje-
lenése. A kötetet a leendő, illetve a már gyakorló mentálhigiénés szak-
emberek mellett, ajánljuk olyan oktató-nevelő, egészségügyi munkát 
ellátó, vagy szociális területen dolgozó segítők részére is, akik tevékeny-
ségük gyakorlását mentálhigiénés szemléletben végzik. Az egyes fejezete-
ken keresztül – az elméleti és gyakorlati alkalmazás kérdéseit egyaránt 
érintve – a különböző szakterületek keretrendszerén belül megvalósuló 
és az egészséges életvezetést támogató lehetőségek szélesebb spektrumát 
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igyekszünk bemutatni. Így az olvasó találkozhat a pszichiátriai ellátás, az 
addiktológia, az idősgondozás, a szociális munka, az oktatás és nevelés, a 
büntetés-végrehajtás, a munkapszichológia és a lelkészi hivatásgyakorlás 
mentálhigiénés vonatkozásaival.

Kötetünk megjelenése a mentálhigiénés szemléletben történő segítség-
nyújtás elméleti és gyakorlati területén egyaránt megvalósuló ismeret-
szerzést és szakmai építkezést kívánja szolgálni.

Pécs, 2012. november 28.

A Szerkesztők





MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMÉLET 
A SEGÍTŐ SZAKMÁK 

KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN





SZ. MAKÓ HAJNALKA – KEREKES ZSUZSANNA

PSZICHIÁTRIAI SZAKELLÁTÁS 
ÉS MENTÁLHIGIÉNÉ

A mentálhigiéné az orvoslás, azon belül is a pszichiátria kontextusában 
megszülető fogalom, mely napjainkra a humán segítőszakmák több terüle-
tét is érintő, komplex elméleti és gyakorlati tudásanyagra szert téve szol-
gálja a lelki egészség védelmét.

Az ezernyolcszázas évek közepétől a mentális betegségekkel küzdők 
ellátásához szorosan kapcsolódó és ezen keresztül egyre inkább megho-
nosodó fogalom jelentésének meghatározásával próbálkozva olyan nyitott 
kérdések nehezítik a summázást, mint hogy a mentálhigiéné esetén önálló 
diszciplínáról, vagy a betegségek megelőzésével és kezelésével foglalkozó és 
azon túlmutató humán tudományágak területén megjelenő szemléletről be-
szélhetünk-e, vagy, hogy milyen feladatokat vállalhat fel a mentálhigiénés 
praxis. Kézdi (1999) két, egymás mellett létező és az alkalmazott területe-
ket mai napig meghatározó mentálhigiénés paradigmáról beszél, melyek 
a pszichiátriai beágyazottságú prevenciós- és a multi- és interdiszcipliná-
ris elméleti meghatározottságú módszertani sokszínűségen, és promóciós 
szemléleten alapuló segítségnyújtás különbözőségeiben ragadhatók meg.

A mentálhigiénés tevékenység jelentősége mind, az inkább egészség-
ügyi ellátáshoz kapcsolódó prevenciós – azaz a betegségek megelőzését 
célzó tevékenységeken –, mind az utóbbi néhány évtizedben egyre inkább 
előtérbe kerülő promóciós – azaz az lelki egészség fenntartásának, meg-
őrzésének, védelmének érdekében kifejtett – munkán keresztül egyaránt 
megmutatkozhat.

Jelen fejezet célja, hogy elsődlegesen a pszichiátriai szakellátáshoz kap-
csolódó fogalmakkal ismertesse meg az olvasót, kiemelt fi gyelmet szentel-
ve a mentális betegségek megelőzésének, korai felismerésének, valamint 
a mentálhigiénés utógondozás jelentőségének.

1. A mentális egészség és betegség fogalma
A mentális egészség szerves alkotóeleme az általános értelemben vett 
egészségnek. Konceptualizálása kapcsán Solin (2011) több modellt is em-
lít. A legegyszerűbb, unipoláris megközelítésen belül tárgyalandók olyan 
elméletalkotók, akik a mentális egészséget pusztán a betegség hiányaként 
defi niálták. A bipoláris modell a mentális egészséget egy kontinuum men-
tén értelmezi, melynek egyik végpontján helyezkedik el a betegség, míg 
másikon az egészség. A kétdimenziós elképzelés a mentális zavarokat és 
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egészséget egymástól független, minimum és maximum értékek között 
mozgó konstruktumként kezeli, ahol az aktív, vitális egyént a jó (magas) 
mentális egészség és a betegség hiánya, míg a „rossz állapotban lévő” sze-
mélyt a gyenge (alacsony) mentális egészség és a betegségek szimptómái-
nak hangsúlyossága jellemzi. A funkcionális modell szorosan kapcsolódik 
a kétdimenziós elképzeléshez, kiegészülve a pozitív mentális egészség fo-
galmával. A pozitív mentális egészség magában foglalja a környezeti vál-
tozók észlelésének-, megértésének-, interpretálásának-, valamint a hozzá-
juk történő alkalmazkodásnak és szükség esetén azok megváltoztatásának 
képességét, a gondolkodást és kommunikációt másokkal. A modell négy 
dimenzióval összefüggésben értelmezi a mentális egészséget, melyek (a) 
az individuális faktorok (pl. gondolkodás, identitás, énkép, coping jellem-
zők), (b) a családban, az iskolában, a munkahelyen, lakóközösségben, va-
lamint a tágabb környezetben megtapasztalt társas támasz és interakció, 
(c) a társadalmi struktúra és az abban lévő erőforrások (pl. szociálpolitika, 
lakhatás, életfeltételek), és (d) végül a kulturális értékek (pl. a mentális 
problémákkal szembeni tolerancia és stigmatizáció jellemzői).

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározásában mentális 
egészség esetén „a jólét olyan fokáról van szó, melyben az egyén meg tudja 
valósítani képességeit, meg tud küzdeni az élet mindennapos nehézségeivel, 
stresszhelyzeteivel, képes az eredményes és termékeny munkavégzésre, va-
lamint hozzá tud járulni közösségének életéhez” (WHO, 2001).

A mentális egészséget úgy is lehet defi niálni, mint folyamatot, mely 
magában foglal különböző rizikó és protektív tényezőket, és ezzel össze-
függésben a következmények, fejlemények széles skáláját. Értelmezhető 
negatív és pozitív perspektívából is, ez előbbi magába foglalja a pszicho-
lógiai zavarokat, szimptómákat, problémákat, míg a pozitív megközelítés 
úgy tekint a mentális egészségre, mint olyan erőforrásra, amely kiemelten 
fontos szerepet tölt be a jól-létünkben és tartalmazza a környezettel való 
interakciót és a benne rejlő kihívásokkal szembeni megküzdést meghatá-
rozó képességünket (Lavikainen és mtsai., 2000 Id. Solin, 2011).

A mentális egészséget elősegítő tényezők között tartják számon a minő-
ségi környezetet (pl. biztonságos élettér, jó lakókörnyezet és közlekedés), az 
önértékelést, a megfelelő érzelmi működést (pl. saját érzelmek ismerete és 
elfogadása, érzelmi intelligencia), az önmenedzselési, valamint megküzdési 
készségek meglétét (pl. asszertivitás, stresszkezelés, problémamegoldás), 
és a jól működő társas kapcsolatokat (pl. társas támasz jellemzői, társas 
aktivitás). Ezzel szemben a negatívan befolyásoló változók között szerepel 
a deprivált környezet (pl. erőszakos, nem biztonságos környezet, szegény-
ség, eladósodás), az érzelmi abúzus, az érzelmi elhanyagolás, a stressz és a 
társas kirekesztés (MacDonald és O’Hara, 1998; MacDonald, 2006).

Tekintettel arra, hogy az egészség számos egyéni-, mikro- és makro 
környezeti változó által meghatározott, a mentális egészség fenntartását, 
megőrzését célzó tevékenységek is ennek megfelelően komplex, több hu-
mán segítőszakmát érintő és bevonó módon valósulhatnak meg eredmé-
nyes módon.
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2. A mentális egészségmegőrzés lehetőségei
Az Európai Uniós politika kitüntetett fi gyelmet szentel az egészségmeg-
őrzést szolgáló intézkedéseknek. Az Európai Közösségek Bizottságának 
(2005) javaslata értelmében az EU-nak a lakosság egészségi állapotának 
védelme és a betegségek megelőzése céljából az alábbi célkitűzéseket kell 
szem előtt tartania:

1. Az általános egészségi állapot előmozdítását;
2. A mentális betegségek megelőző intézkedéseken keresztüli megkö-

zelítését;
3. A mentális betegséggel és fogyatékossággal élők társadalmi integrá-

cióján és jogaik és méltóságuk védelmén keresztüli életminőség javítását;
4. Az EU mentális egészségügyi információs, kutatói és ismereti rend-

szerének fejlesztését.
A mentális egészségmegőrzés fő lépéseit az Ottawai Karta (WHO, 

1986) a közösségi irányelvek kiépítésében, a támogató környezeti feltéte-
lek kialakításában, a közösségi intézkedések megerősítésében, a szemé-
lyes készségek fejlesztésében és az egészségügyi szolgáltatások „újraori-
entálásában” határozza meg.

A lelki egészség és jól-lét európai paktumában (2008) a lelki egészség 
előmozdítása terén öt prioritási területet kerül megnevezésre, melyek (1) 
a depresszió és öngyilkosság megelőzése, (2) a fi atalok lelki egészségének 
megőrzése, az egészséggel kapcsolatos oktatási feladatok ellátása, (3) 
munkahelyi egészségvédelem, (4) az egészséges és aktív időskor elősegíté-
se, (5) a megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem.

A mentális egészségfejlesztés színterei lehetnek a család, az iskola, a 
munkahely, az egészségügy és különböző közösségi fórumok.

2.1. Prevenció

A prevenciós stratégia a közegészségügyhöz kapcsolódik elsősorban. Lényege, 
hogy csökkentse a betegségek és azok krónikussá válásának, a sérülékenység, 
a fogyatékosság, vagy más nem kívánt állapot megjelenésének kockázatát.

Caplan (1964) nyomán a prevenció elsődleges, másodlagos és harmad-
lagos formáját különböztethetjük meg. Az elsődleges prevenció fókuszá-
ban az egészség megőrzése, a betegség megelőzése, különböző nem kívánt 
állapotok előfordulási kockázatának csökkentése áll. A megelőzés érinthe-
ti a normál populáció bármely rétegét és korosztályát, elsődleges célcso-
portjaként leginkább mégis a mentális betegségek szempontjából magas 
rizikójú csoportokat, közösségeket jelölik meg. A másodlagos prevenció a 
betegségek minél korábbi felismerését és kezelését szolgálja, csökkentve 
ezáltal a negatív következmények tartóssá és visszafordíthatatlanná vá-
lásának rizikóját. A harmadlagos prevenció pedig magában foglalja a már 
régebb óta fennálló zavar enyhítését, a káros kimenetelek mérséklését, a 
lezajlott megbetegedés utáni rehabilitációt, illetve felépülés támogatását, 
valamint a további kockázatok csökkentését.
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A preventív lépések felosztásának más megközelítése is ismert. Így pél-
dául az univerzális prevenciós tevékenység a teljes népességre fókuszál, 
míg a szelektív megelőzés a mentális problémák megjelenése szempontjá-
ból magasabb rizikójú csoportok támogatásához kötődik, az indikált meg-
előzés pedig azon személyek segítését célozza, akiknél a mentális műkö-
dészavar szubklinikus jelei mutatkoznak.

2.2. Promóció

A promóció olyan átfogó stratégia és pozitív tevékenységek készlete, mely-
nek célja, hogy a mentális egészség fontosságát láthatóvá tegye és növelje 
értékét a társadalom, az azt alkotó csoportok és az egyén vonatkozásában 
egyaránt, valamint hogy óvja, szinten tartsa és fejlessze a mentális egész-
séget (Lahtinen, Lehtinen, Riikonen és Ahonen, 1999).

Az egészséggel foglalkozó tudományos fórumokon – az 1970-es évek kö-
zepétől – egyre népszerűbbé váló egészség-promóció kifejezés új perspek-
tívát jelentett a közegészségügyben is. A betegségek kezelése és megelő-
zése mellett mind inkább előtérbe került az egészség megőrzése, védelme 
érdekében vállalt társadalmi felelősség és szerepvállalás hangsúlyozása, 
s a cél elérését szolgáló irányelvek és stratégiai fontosságú lépések kidol-
gozása. A promóciós szemlélet és a hozzá kapcsolódó feladatok meghatá-
rozásának és népszerűsítésének folyamatában a WHO kiemelt szerepet 
játszott. 1977-ben elfogadták, hogy a kormányzatok és a WHO legfőbb 
szociális célja az egészség „elérhetőségének” biztosítása legyen mindenki 
számára. Egy évvel később az Alma Ata-i deklarációban útjára indították 
az egészség mindenkinek programot (Health for All), melyben a lakosság 
egészségének minél szélesebb körű védelmében 38 célt fogalmaztak meg 
(WHO, 1978 Id. Solin, 2011).

A széleskörű társadalmi és civil szerveződéseket mobilizáló munka, „az 
egészség ügyének képviselete” – a fi zikai, mentális és szociális aspektusok 
együttes fi gyelembevétele mellett – egyaránt magában foglalja a megelő-
zést és az egészségmegőrzést. Az egészség fenntartásának védelmében ki-
fejtett tevékenységekben kiemelt szerephez jut a vélekedések, attitűdök, 
viselkedés egészségközpontú formálását szolgáló oktatás-nevelés.

A mentális egészség megőrzését szolgáló tevékenységek lehetnek intéz-
kedés-, fejlődés- vagy kutatás központúak (Lahtinen és mtsai., 1999).

3. A pszichiátriai zavarok osztályozó rendszerei 
és a főbb ellátási formák

A mentálhigiénés tevékenység jelentős feladatai közé tartozhat a pszichi-
átriai problémák megjelenésére utaló korai jelek felismerése és az érintett 
személy megfelelő módon és megfelelő intézménybe történő irányítása. 
Emellett a mentálhigiénés szakember a prevenció másodlagos és harmad-
lagos szintjén – a kliensekkel folytatott pszichológiai és pszichiátriai mun-
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kát kiegészítve – olyan, az egészséges életvezetést megerősítő tevékenysé-
geket is végezhet, mellyel segíti a kliens betegség előtti állapotának újbóli 
elérését, vagy krónikus állapotok esetén hozzájárul a „szinten tartáshoz”, 
illetve új, az állapottal járó negatív tényezők kompenzálására is alkalmas 
adaptív viselkedésformák elsajátításához, a szociális háló megerősítésé-
hez. A mentális betegségek kezelésének komplex, több társszakmát is fel-
ölelő ellátásának egyik lehetséges módját kínálja a közösségi pszichiátriai 
gondozás (ld. 3.2.2. fejezet).

A pszichiátriai problémák kialakulása szempontjából magas rizikójú 
csoportokkal, vagy a már kialakult zavarral küzdőkkel folytatott mentál-
higiénés tevékenységeket ellátók esetén részben a kliensekkel zajló mun-
ka, részben a társszakmák képviselőivel történő együttműködés egyaránt 
indokolttá teszi a pszichiátriai kórképek osztályozásának és rendszerezé-
sének, valamint az ellátás főbb formáinak és intézményi hátterének alap-
szintű megismerését.

3.1. A pszichiátriai zavarok osztályozása

A betegségek osztályozásának egységesített kidolgozását többek között sta-
tisztikai, epidemiológiai célok, vagy például az ellátáshoz kapcsolódó diag-
nosztikus és terápiás szempontrendszerek nemzetközi szinten is megvaló-
sulható egységesített besorolhatóságnak és ezen keresztül összehasonlít-
hatóságának igénye vezérelte. A világon számos orvosi kódrendszer ismert 
és van használatban, melyek közül a pszichiátriai gyakorlatban legismer-
tebbek között említhető a betegségek nemzetközi osztályozási rendszere 
(továbbiakban BNO, angol nevén International Statistical Classifi cation 
of Diseases and Related Health Problems (ICD)) és a mentális betegségek 
statisztikai és diagnosztikai kézikönyve (továbbiakban DSM, angol nevén 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Hazánkban, az egészségügyi szakellátás területén a WHO szakmai fel-
ügyelete alatt kidolgozott és a – betegségek pontosabb megfogalmazása, 
valamint a rendszerezésükben bekövetkező folyamatos változások kódolá-
sa miatt – többszöri revízión átesett BNO 10. változata van jelenleg alkal-
mazásban. A klasszifi kációs rendszer 21 fő csoportot tartalmaz, közöttük 
például olyanokat, mint a Fertőző és parazitás betegségek, vagy Endokrin, 
táplálkozási és anyagcsere betegségek, s ide tartoznak a jelen áttekintés 
szempontjából lényeges Mentális és viselkedészavarok csoportjába tartozó 
betegségek is. Ez utóbbiak további tíz fő csoportját különbözteti meg a 
BNO-10, s ezek mindegyike egy négy karakterből álló kóddal rendelkezik, 
ahol az első három karakter jelöli a nemzetközi statisztikában használt 
betegségkategóriát, majd ponttal elválasztva a negyedik karakter alcso-
portokat differenciál.

A DSM-et az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) hozta létre. A 
jelenleg használatban lévő negyedik változata 1994-ben, illetve módosí-
tása 2000-ben jelent meg. Az eszköz az egyes zavarok diagnosztizálása 
mellett általános képet is ad a páciensről. Az öt tengely mentén történő 
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multiaxiális értékelés a zavar diagnosztizálása mellett a kezelés megter-
vezését és a kimenet jóslását segítő további információk rendszerezésére 
kínál lehetőséget:

I .tengely: Klinikai zavarok
Egyéb, klinikai fi gyelmet igénylő állapotok
Az I. tengely az osztályozásban található valamennyi mentális za-
var és állapot közlésére szolgál, kivéve a személyiségzavarokat és a 
mentális retardációt.

II. tengely: Személyiségzavarok
Mentális retardáció
A II. tengely a személyiségzavarok és a mentális retardáció közlésé-
re, valamint előtérben álló maladaptív személyiségjellemzők jelzé-
sére szolgál.

III. tengely: Az általános egészségi állapot
Ehelyütt olyan, az általános egészséggel kapcsolatos információk 
kerülnek rögzítésre, melyek meghatározóak lehetnek az egyén men-
tális zavarának megértésében és kezelésében.

IV. tengely: Pszichoszociális és környezeti problémák
A tengely a mentális zavarokkal összefüggésben álló és alakulásuk-
ra kihatással lévő pszichoszociális és környezeti problémák megne-
vezésére szolgál.

V. tengely: A működés átfogó becslése
A kezelés tervezésében, valamint a kimenetellel kapcsolatos előre-
jelzésben ugyancsak fontos információval szolgál az egyén működé-
sének átfogó becslése. Az erre célra alkalmazott Global Assessment 
of Functioning (GAF) skálát a pszichés, szociális és foglalkozásbeli 
működés fi gyelembevételével lehet pontozni.

A két osztályozó rendszer által megkülönböztetett betegségeket az 1. táb-
lázat tartalmazza.

3.2. A pszichiátriai ellátás formái

A pszichiátriai szakellátás az egészségügy rendszerében a társadalmi vál-
tozásokra egyik legérzékenyebben reagáló gondozási forma, folyamatos és 
intenzív átalakulások színtere. Ez azt is jelenti, hogy a mindenkori törvé-
nyi és etikai keretek betartása és a működését meghatározó standardizált 
elemek mellett rugalmasan kell reagálnia az aktuális társadalmi és közös-
ségi igényekre és elvárásokra is. A hazai pszichiátriai ellátásban jelenleg 
is zajló folyamatok a nyugat-európai paradigmaváltást követik, mintegy 
30-40 év távolságból lemaradva (Bugarszki, 2003).
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3.2.1. A pszichiátriai ellátás hagyományosnak tekintett és még érvényben 
lévő ellátási formái
A hagyományosnak tekintett pszichiátriai ellátásban az intervenciók tör-
ténhetnek járó- és fekvőbeteg ellátás, átmeneti intézeti és egyéb kapcso-
lódó kezelési formák keretein belül. Az alábbiakban rövid ismertetésük 
következik:

A járóbeteg-ellátás. A járóbeteg-ellátás, mint alapellátás történhet pszi-
chiátriai gondozóban, kórházi szakrendelésen vagy magánrendelésben, a 
vonatkozó törvényi és hatósági minimum feltételek megvalósulása mel-
lett. Az áttekinthető adminisztráció, a nyugodt zavarmentes környezet 
és az optimális várakozási idő kialakításának biztosítása, a team munka 
feltételeinek megteremtése e minimumfeltételek közé tartozik. A járóbe-
teg-ellátás célszerű és javasolt formáját számos tényező befolyásolja (de-
mográfi ai tényezők, általános egészségi állapot, együttműködési készség), 
ezért az ellátást érdemes a beteggel lehetőleg egyetértésben meghatározni, 
elsősorban szakmai szempontok alapján. Ebben a gondolkodási keretben a 
szakorvos döntése hangsúlyos (Tringer, 1999). (A korszerű, új pszichiátri-
ai ellátást ld. 3.2.2. fejezetnél)

Fekvőbeteg ellátás. A szakszerű járóbeteg-ellátás, közösségi pszichiát-
riai ellátás és megfelelő krízisintervenció mellett is kialakulhat olyan ve-
szélyeztető magatartás, amikor az intézményben történő kezelés jelenti 
a megoldást, amely vagy általános kórház pszichiátriai osztályon, vagy 
ún. szakkórházban1 valósulhat meg. Az akut veszélyeztetettség mellett a 
fekvőbeteg ellátás célja lehet még valamely fenntartó kezelés/ápolás illet-
ve rehabilitáció biztosítása. A rehabilitáció folyamatának megvalósulási 
rátája rendkívül alacsony a magas költségek ellenére.

A szakmai irányelvek2 lehetővé teszik az osztályos ellátás keretein belül 
a különálló részlegek/osztályok/intézetek létrehozását az agitált, demens, 
deliráló vagy hallucináló betegek részére.3 Az irányelvek megemlítik, hogy 
lehetőség szerint kerülendő az akut osztályokra felvenni a szövődmények 
nélküli alkohol-drogbeteget, illetve a más szomatikus problémával kezelt, 
vagy életkoruk folytán ellátásra szoruló idős betegeket pusztán szociális 
indok alapján, aktív gyógykezelés nélkül. Az ellátó intézmények a lehetősé-
gek szerint mérlegelnek és hoznak döntést minden egyes beteg esetében.

A pszichiátriai ellátáshoz tartoznak és a törvényi keretek által meg-
határozott módon kerülnek kialakításra az ún. speciális ellátási formák, 
mint gyermek- és serdülő-pszichiátriai, addiktológiai, pszichoterápiás, 
gerontopszichiátriai és rehabilitációs osztályok illetve ezek megfelelő szo-
ciális otthoni hátterei (Tringer, 1999).

Átmeneti és más ellátási formák. A mentális zavarok széles spektruma 
különféle időbeli mintázattal rendelkezik, ezért a tünetmentes időszakok 

1 24/2000. (Népjóléti Közlöny 91. száma, IX.1.) Eü. Min. rendelettel módosított 21/1998. (VI.3.) 
rendelete határozza meg a személyi feltételeket.
2 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szak-
mai minimumfeltételekről
3 köznyelven a zárt osztályok
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és visszaesések előfordulásához igyekszik alkalmazkodni az ellátás sok-
színűsége is. Ehhez kapcsolódik a szociális rászorultság illetve a szociális 
lehetőségek felmérése (hajléktalan, munkanélküli, elvált), amely az elhe-
lyezési feltételek számításba vételét szintén befolyásolja. A következőkben 
felsorolt és röviden jellemzett intézmények többségét az állam és/vagy az 
önkormányzat biztosítja:

Átmeneti intézmény: a fekvőbeteg ellátás után az átmeneti intézmény 
feladata a betegek lépcsőzetes rehabilitációjának és közösségbe való visz-
szatérésének segítése, melynek célja az önállóság fokozatos visszaszerzése. 
Ilyen átmeneti intézmény a nappali kórház, amely, ahogy neve is mutatja, 
8-12 órás ellátást biztosít és a beteg minden nap bejár az intézetbe. Az 
éjszakai szanatórium a munkaképes, de még ellátásra szoruló betegeknek 
hivatott a munkaidő eltelte után pszichiátriai segítséget nyújtani. Végül a 
gyógyító célú foglalkoztató tartozik ide, melynek célja a teljesítőképesség 
és a társas alkalmazkodás javítása.

Az ún. kiegészítő intézmények jelentik a következő lépcsőfokot a reha-
bilitáció folyamatában, elvileg ezek az intézmények segítik a túlzott igény-
bevétel elkerülését, a fokozatos terheléssel való szembenézést, lehetőséget 
adva arra, hogy mindez egyfajta védett környezetben valósulhasson meg. 
Otthonteremtésre (védett szállás – hotelszerű ellátás állandó gondnoki 
jelenléttel; védett bérlemény – önellátást segíti, nincs gondnok, de van 
szervezett támogatás; védett lakás – önálló bérleti viszony readaptációs 
támogatással, életvitel ellenőrzéssel) és munkavégzésre szolgáló intézmé-
nyek (védő munkahely – munkaszerződéses tevékenység ellenőrzéssel; re-
habilitációs célszervezet – piacorientált, utógondozás zajlik, rehabilitációs 
dotációs rendszerrel; átképző intézmények) tartoznak ide.

Ápolási osztály, szociális otthon. Ápolási osztály vagy szociális otthon 
abban az esetben kerül szóba, ha a betege a kezelésre nem reagált, vagy 
a zavar visszafordíthatatlannak tűnik (pl.: demencia esetében), illetve, ha 
hiányzik az egyéb, megfelelő (pl.: családi) szociális háttér.

3.2.2. Új, korszerű irány a pszichiátriai gondozásban
Az egészségügyi törvények változásának4 megfelelően a pszichiátriai el-
látásban részesülő beteget is megilleti a betegtájékoztatáshoz való jog; az 
igénybe vehető kezelések kapcsán a kompetens döntés joga; illetve a doku-
mentációba való betekintés joga (kivétel az ön- és közveszélyesség állapota 
orvosi és bírói döntés alapján). Ez a törvény olyan változásokat indított 
el, amelyek a korábbi ellátás hagyományait jelentősen átformálták, főleg 
a pszichotikus betegek esetében, hiszen ők sem kivételek a jogi előírások 
alól (Európában minden alkotmány deklarálja az egyenlőséget a jog- és 
esélyegyenlőség szintjén egyaránt, így Magyarország is5).

4 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről
5 Magyar Alkotmány: 70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden 
személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, neveze-
tesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi szárma-
zás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
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3.2.2.1. Előzmények
A második világháborúig hazánkban működött egy olyan gondozói háló-
zat, amely családi ápolási telepek keretében valósult meg,6 mintegy előre 
vetítve a mai közösségi pszichiátria néhány alapelvét. A későbbiekben Fü-
redi és Tringer (1999, 2000) kezdeményezésre az ún. terápiás közösségek 
koncepciójának mozgalma is tért hódított magának, egészen 1968-ig, ami-
kor is az ellátás e típusa politikai erők áldozatává vált. A koncepció elmé-
leti kereteiben jelentős átfedést mutat a fejezet egyik központi témájaként 
a továbbiakban ismertetett közösségi pszichiátriai gondozással.

Ezzel párhuzamosan az ezerkilencszázas évek elejétől kevesebb téboly-
da épült, mint más országokban, a kezelési módszerek is humánusabbak 
voltak, annak ellenére, hogy az ellátás intézményközpontú volt, és a ke-
zeléssel kapcsolatos önrendelkezési jog az 1997. évi CLIV. törvényig tulaj-
donképpen nem is létezett. Ezzel elsősorban a közösséget, a tágabb társa-
dalmat kívánták megóvni a „súlyos betegektől”, így előtérbe kerültek az 
előítéletek és a diszkriminációs törekvések (Füzesi, 2006). A kirekesztés 
egyéni, csoportot sújtó és szociális helyzethez kötődő dimenziói is megva-
lósultak (Harangozó, 2001). Így jöhettek létre abban az időben a betegek 
lakóhelyétől távol eső pszichiátriai szociális otthonok (Bugarszki, 2003).

Ez a kialakult infrastruktúra jelentős mértékben nehezíti a jelenlegi 
törvények szakszerű végrehajtását is, mert a családtól elszakítva, szociális 
védőháló nélkül a rehabilitáció lehetőségei nagymértékben beszűkülnek.

A másik, történetileg jelentős kérdés a gondnokság intézménye, amely 
korábban nem alkalmazkodott a beteg egyéni helyzetéhez, állapotához, ez-
által felesleges korlátozások sorát eredményezte. A formális jogi procedúra 
után a betegek többnyire képzetlen személyek gondnoksága alá kerültek. A 
beteg érdekeinek képviselete emiatt lényegében megszűnt részben a dönté-
sek illetve azok ellenőrizetlensége miatt, és a gondnok elérhetősége sem volt 
biztosított. Ez a szituáció gyakorlatilag a gyors és irreverzibilis szociális izo-
láció miatt a pszichológiai halál állapotát eredményezte (Harangozó, 2001).

Az említett tényezőkön kívül az orvoslás hierarchikus, paternalisztikus7 
és biomedikális hagyományai is visszaköszönnek a pszichiátriai gondozás 

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a tör-
vény szigorúan bünteti.

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküsz-
öbölését célzó intézkedésekkel is segíti.

− 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
(Ebktv.) (kiemelt területek a foglalkoztatás és a szociális biztonság)
6 Elszigetelten marad még néhány ilyen családi ápolást végző telep, a kilencvenes években szűnt 
meg a Tolna megyei Kakasdon ez az ellátási forma (Tringer, 2000).
7 Az orvos - beteg kapcsolati modelljében a passzivitás - aktivitás modell dominál. Főbb jellemzői: 
a felnőtt gyermek kapcsolati mintát követi, azaz a felnőtt = orvos dönt, gondoskodik, kitalál, meg-
old, diagnosztizál, elfogadtat, stb. A kezelési indikáció a beteg tudatos részvétele nélkül történik, 
a páciens egy javítandó biológiai rendszer, aki nem vesz részt a saját kezelésében. A hozzátar-
tozóval megbeszélés történik, és az orvos teljes felhatalmazással rendelkezik a kezelés minden 
folyamatáról, miközben a beteg erről semmilyen információt nem kap. A beteg passzív /regresszív 
szerepben van, melyben a gondozás révén biztonságot élvez. Másra hárítja önfenntartását és a 
felelősséget.
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jelenleg zajló átalakulásának akadályai között. Az intézmény rövid távon 
hatékony és pillanatnyilag gazdaságos, ám többnyire rosszul szervezett 
működése gyakran a hosszú távú fejlődés legfőbb megkötőjévé válik, fi -
gyelmen kívül hagyva a gondozásra szoruló érdekeit, „cserébe” viszont 
hospitalizálja őt. Harangozó (2001) is kiemeli azt a jól ismert példát, 
amikor a mentálhigiénés team munkaidejének nagy részében a betegek 
bevásárlásait intézi, ahelyett, hogy a bevásárlás, mint a reszocializáció 
eszköze bekerülne az intézmények foglalkoztatási repertoárjába.

A pszichiátriai ellátás helye mindig különleges volt történeti és szak-
mai szempontból egyaránt. Tény, hogy az egyik legkevésbé kórházi ágy8 
igényes területe a medicinának, ugyanakkor nem csak a betegek száma 
kiemelten magas, de a szakember igénye is jóval nagyobb, mint az egész-
ségügy más területeinek.

Az intézményi struktúra nem csak az eddig említett szempontból jelent 
nehézséget. Rugalmatlan, effektív szolgáltatásai nehezen kivitelezhetőek, 
az ambuláns ellátás is éppoly túlzsúfolt, mint a kórházi és bár az együtt-
működés még mindig nem kielégítő, de hiányosságai már csökkenőben 
vannak. A legnehezebben megoldható feladatot a szociálisan hátrányosabb 
helyzetben lévő betegek ellátása jelenti. A korábbi ellátási rendszer az át-
meneti intézményekre alapozva működött, csekély eredménnyel, mivel in-
kább a hospitalizáció folyamatát támogatta és az izoláció irányába hatott.

Látható, hogy a pszichiátriai ellátást ért számtalan kritika nem volt 
alaptalan a vázolt tények alapján, hiszen drága ellátást, kiemelten magas 
indirekt költségeket és alacsony hatékonyságot eredményezett. Az egyik 
legjelentősebb probléma a betegek munkából való kiesésének költsége és 
a rehabilitáció csekély eredményessége, megvalósításának sikertelensége 
miatt.

Emellett, meg kell említenünk, hogy a pszichiátriai gondozók feladata 
elméletben hatékonyan szervezett (lehetőséget teremt a nyomon követés-
re, a családok bevonására), törvényileg nincs sok lényegi különbség más 
országokhoz viszonyítva, ugyanakkor presztízse alacsonyabb, jelentősen 
alulfi nanszírozott, mind a személyi feltételek, mind az ellátásra fordítható 
költségvetés terén.

A kórházi reformok és ágyleépítések azért is érintik érzékenyen az el-
látó intézményeket, mert a csökkent ágyszám kompenzálása nem történt 
meg az ambuláns és közösségi gondozás területén és a felsorolt „rossz ha-
gyományok” még sok helyen életben vannak a gyakorlatban (pl.: az aktív 
ágyas osztályokon kezelt pszichiátriai betegek 50%-a szociális okok miatt 
került felvételre) (Bugarszki, 2003).

A korábban már említett egészségügyi törvény (1997. évi CLIV.) a tá-
jékoztatásra vonatkozó jogok mellett hangsúlyt fektet a hozzátartozók be

8 Hazánkban a kórházi ágyak számának csökkentése előtt sem értük el soha a WHO által ajánlott 
(15 ágy/10000 lakosra) minimális szintet, amely a jól kiépült kórházon kívüli szolgáltatások ese-
tében érvényes. Jelenleg kevesebb mint 10 ágy jut 10000 lakosra (Tringer, 2000).
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vonására is, felelősséget és lehetőséget ad a beteg és környezete kezébe, 
illetve fi gyelembe veszi a természetes környezetben megvalósítható ellá-
táshoz való jogot is.9

A gondnokság intézménye is reformon esett át, amely lehetővé teszi a 
részleges korlátozás valódi gyakorlatának megvalósulását.10

3.2.2.2. Közösségi pszichiátria11

A közösségi pszichiátriai gondozás a pszichiátriai betegek lakókörnye-
zetében, vagy ahhoz közel biztosít komplex gondozást, lehetőség szerint 
fejlesztést, melynek központi eleme a szociális ellátás. A beteget saját kör-
nyezetében, a környezeti erőforrások felhasználásával segíti az élet leg-
alapvetőbb aspektusainak megszervezésében és a nehézségek hatékony 
leküzdésében. Az ellátás alapja annak a ténynek a felismerése, hogy az 
élet krízisei apró, mindennapi problémák sorozatából tevődnek össze. A 
szakmai teamek feladata, hogy a munkába állás, a szociális ügyek, stb. 
intézésében is támogató (szupportív vagy edukatív) segítséget nyújtsanak, 
kiegészítve ezzel az egészségügyi és medikális ellátást (Bugarszki, 2006).

A közösségi alapú ellátás még nem terjedt el megfelelően hazánkban, 
ugyanakkor már két évtizedre visszatekintő példák is rendelkezésünkre 
állnak (pl.: a már több mint húsz éves józsefvárosi Közösségi Pszichiátri-
ai Centrum), a gyermekbetegségeket többnyire már megélt és megharcolt 
külföldi ellátás tapasztalatai mellett. A gondozás e formájának valódi ha-
tékonyságáról akkor beszélhetünk majd, ha átfogóvá válik és integrált ré-
sze lesz a pszichiátriai ellátás folyamatának. Az egészségügy és a szociális 
szféra szoros együttműködésében bontakozhat ki az a rugalmas gondozás, 
amely regionálisan12 is jól szervezetten működik, kiküszöbölve a horizon-
tális (nem, település, foglalkozás) és vertikális (jövedelem, képzettség) tár-
sadalmi egyenlőtlenségeket (Füzesi, 2006).

Megvalósulásának törvényi keretei jelenleg elsősorban a családgon-
dozásra épülnek mind intézményi szinten, mind a rendszerszemléletű 
gondozásban (Bugarszki, 2003). Kontextusát a már említett jogi kerete-
ken kívül az oktatás, nevelés, integrációt segítő törekvések is formálják, 
lehetővé téve a törvények által megkezdett folyamat alakulását. Ezek a 
feltételek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a pszichiátriai gondozásban is a 

9 A Jogvédelmi füzetek sorozat Tájékoztató mentális problémákkal küzdők és hozzátartozóik szá-
mára címmel megjelentetett füzete részletes információkkal segíti az olvasót a betegjogi változá-
sok területén (Simon, 2009).
10 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelete pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk 
során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól.
11 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről 39/F. § (1)
12 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, amely 2003. január else-
jétől minden települési önkormányzat részére kötelezővé teszi a közösségi pszichiátriai ellátást 
(Bugarszki, 2006).
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segítő-kooperatív13 és a kölcsönösen résztvevő modell14 irányába történ-
tek előrelépések az orvos/segítő - beteg viszony alakulásában. A folyamat 
meghatározó elemei a jól ismert rogers-i alapelemek, azaz az empátia, 
őszinteség, kongruencia kiegészülve a strukturált tájékoztatással, a hoz-
zátartozók bevonásával.

A kölcsönös résztvevő modellben ellátott beteg megfelelő adherenciával 
rendelkezik, hiszen a döntésekben egyre szélesebb körű tudásával aktívan 
részt vesz. Együttműködése felelősséget is jelent és személyes céljai (partner-
kapcsolat kialakítása, munkába állás), határozzák meg a terápiás célt is.

A közösségi pszichiátria csak multidiszciplináris team segítségével15 
valósulhat meg. Az eddig felsoroltakon kívül lényeges kiemelni, hogy a 
team azt a minimálisan szükséges segítséget adja, amely megfelelő támo-
gatást nyújt a hospitalizáció veszélye nélkül, azaz megjelenik a mentális 
területekkel kapcsolatban a szubszidiaritás elve, amely az egyéni erőfor-
rások fi gyelembevételére épül a természetes közösségi erőforrások (pl.: 
önkormányzati szolgáltatások) kiaknázásával (Harangozó, 2001). A bete-
gek egy része börtönviselt, vagy hajléktalan, illetve olyan szociális problé-
mával küzd, amely lehetetlenné teszi az egészségügy és a szociális szféra 
szétválását a tartós megoldások elérésében.

Az elsősorban nem egészségügyben képzett segítők bevonásának igé-
nyét megkésve vette számításba a hazai pszichiátria, annak ellenére, hogy 
a biopszichoszociális szemléletű ellátás a medicina más területein előbb 
kezdte meg térhódítását.

A jól szervezett közösségi gondozás a hozzátartozók bevonásával való-
sul meg, lehetővé teszi a házi gondozást, vagy a lakóhelyhez közeli ellá-
tást, a betegek nyomon követését, és szükség esetén 24 órás elérhetőséget 
biztosít. Elsősorban a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedőknek 

13 Ekkor az orvos/segítő a domináns, kontrolláló (szülő-gyermek kapcsolati minta), tevékenysé-
gét a beteg kontrollálja, információt kér, de a szakértőre támaszkodik. Igyekszik megérteni a 
lehetőségeit, döntéseit és a gondoskodás irányába is lépéseket tesz. A segítő önmagát szakértő 
családtagnak tekinti, és a másik felet segítségre szorulónak látja, miközben elvárja annak enge-
dékenységét és beleegyezését is. A segített elfogadó és a segítőt nagy tudású, heroikus munkát 
végző embernek látja. A kontroll túlzott gyakorlása kiszolgáltatottá teheti a beteget, a döntés 
szabadságának biztosítása nehézkes lehet az egyéni reakciók fi gyelembevételével együtt. A beteg 
személyes reakciói könnyen félreértelmezhetőek a segítő számára, mint a kooperáció ellen ható 
tényezők.
14 Lényeges jellemző a krónikus betegség megléte, ebben a modellben a betegségről a beteg személy 
kiterjedt ismeretekkel rendelkezik. Jellemzője a szimmetrikus kapcsolatban lévő felnőtt emberek 
együttes részvétele, a köztük kialakuló hatékony kommunikáció. Az orvos/segítő fi gyelmes speci-
alistaként van jelen, megteremti a keretet, defi niálja és értelmezi a helyzetet. A beteg értékeli és 
bemutatja saját állapotát és igyekszik közös álláspontot kialakítani a segítővel. A betegét a maga 
szociális közegével együtt szemléli a segítő személy és minden komponenst igyekszik mozgósítani 
a gyógyulás érdekében. Ebben a modellben kölcsönös tanulás zajlik a partnerek között. A beteg 
aktív, döntéshozó, érvényesíti jogait és kívánságait a reális lehetőségekre alapozva és alapvető 
szociális igényei is kielégítésre kerülnek.
15 Pszichiáter (esetek kapcsán más szakképesítéssel rendelkező orvosok, pl.: neurológus, házi-
orvos, belgyógyász), (klinikai szak)pszichológus, mentálhigiénés szakember, szociális munkás, 
pszichiátriai gondozó, gyógytornász, fi zioterapeuta, ápoló, önkéntes (külföldön ergoterapeuta, ze-
neterapeuta, drámapedagógus, pedagógus is állandó része a teameknek).



Pszichiátriai szakellátás és mentálhigiéné 25

nyújt hosszú távon hatásos segítséget multidiszciplináris team támoga-
tásával. A hozzátartozók bevonásán, esetleges lakóhelyen történő felke-
resésén kívül esetenként a munkahely, barátok megkeresése, bevonása is 
megtörténik. A hatékony rehabilitáció alapját is jelenti egyben, hiszen az 
utógondozás is megfelelően szervezett, közösen és közösségen belül felépí-
tett formában történik.

A közösségi pszichiátria nem a fokozatos átmenetet próbálja megvaló-
sítani a kórházi kezelésben részesülő beteg esetében a társadalmi élet irá-
nyába, hanem a gondozás minden formáját igyekszik a közösségben átfogó 
és így jóval költséghatékonyabb módon megvalósítani.

A közösségi pszichiátriai gondozás megvalósulásának lényeges alkotó-
részei az alább felsorolásra és jellemzésre kerülő ellátási formák, ame-
lyek egymást kiegészítve hozzák létre azt a hatékony egészet, amelyet a 
pszichiátria jelene és jövője jelenleg kirajzol számunkra. A pszichiátriai 
ellátás optimális közegét és hátterét jelenti ez, amelynek folyamata jelen-
leg is zajlik, és egyik kézzelfogható bizonyítéka a teamet alkotó különféle 
szakemberek képzésének igénye is.

Akut nappali kórház. A közösségi pszichiátriai ellátás hátterét biztosí-
tó akut nappali kórház, ahogy a neve is mutatja az akut kezelések reperto-
árját nyújtja a beteg számára. Célja a kezelés hatékonysága mellett annak 
minél rövidebb intervallumú megvalósulása.

Krónikus nappali kórház. A tartósan ellátást igénylő pszichiátriai be-
tegek ellátását végzi a krónikus nappali kórház, mint pl.: az időskori vagy 
a tartósan fogyatékkal élő személyek pszichiátriai zavarainak kezelését 
célzó intézmények.

A krónikus pszichotikus betegek igényeit ezek az intézetek nem tudják 
kielégíteni, annak ellenére, hogy a közösségi gondozás hiányában gyakran 
mégis itt kapnak időleges, de hosszú távon kevéssé hatékony kezelést.

Nappali klubok. Törvényi szinten kötelező minden 20 ezer vagy afeletti 
lakosú településen a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappa-
li klubjának megnyitása (pl.: Pécsen a Kapcsolat Klub – Közösségi Ház), 
mely leggyakrabban alapítványi keretekben tud hatékonyan megvalósul-
ni. A nappali klubok többsége specializálódott egy-egy krónikus pszichi-
átriai betegcsoportra (szenvedélybetegek, időskori pszichiátriai zavarok, 
krónikus pszichotikus betegek).

A klubok segítik a prevenció különböző szintjeinek megvalósulását, a 
készségfejlesztést, az önálló életvitel minél hatékonyabb és hosszabb távú 
fenntartását. Többnyire nyitott klubokról van szó, de nem csak a hozzá-
tartozók, hanem az adott közösség/település minden tagja számára. Nyílt 
rendezvények, lakossági és családi programok, a közösségi terek kihasz-
nálásának igénye segíti az integrációt és a közösség elfogadását.

Védett lakóotthonok. Kis csoportos és családi, ritkábban egyéni lakha-
tási formák, ahol átmenetileg vagy tartósan támogatják szükségleteinek 
megfelelően a beteget, mely többnyire családi házas környezetben valósul 
meg. Egy védett lakóotthon ideális létszáma 10-15 fő, így megvalósítha-
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tó az önellátásra, felelősségvállalásra és rehabilitációra16 lehetőséget te-
remtő foglalkoztatás (Hronyecz, Mátics és Klucsai, 2003). A lakóotthonok 
kialakításakor a bentlakók adott csoportjának (pszichiátriai betegek, fo-
gyatékkal élők, szenvedélybetegek és hajléktalanok) életkorát, egészsé-
gi állapotát, képességeit is fi gyelembe veszik, hogy a rehabilitáció minél 
hatékonyabban megvalósulhasson. Hronyecz és mtsai. (2003) kutatásai 
megvalósulásakor 10 pszichiátriai betegeket gondozó és 3 rehabilitációval 
foglalkozó lakóotthon volt megtalálható hazánkban, 2010-ben 310 pszichi-
átriai beteg élt családias gondozásban.

24 órás mobilis krízisszolgálat. Ez az ellátás a közösségben tapasztal-
ható bármely krízis esetén elérhető (akár baleset-, bűncselekmény áldo-
zatainak/tanúinak17 támogatása esetén is). A lelki „elsősegély” e szak-
szerű formája nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy krízisek talaján 
megjelenő akut problémák ne váljanak krónikussá. Az akut pszichiát-
riai ellátás lényeges kiegészítője. Hazánkban a rendőrség és tűzoltóság 
szakemberei valósítják meg az ellátás töredékeit, hiszen az előírt 4-5 fős 
multidiszciplináris teamek helyett ők érkeznek az esetkezelés helyszínére 
(Bugarszki, 2006).

Munkarehabilitációs lehetőségek. Ez a terület a védett foglalkoztatás 
helyett a munkaerőpiaci kihívásoknak igyekszik megfelelni, így ide tartoz-
nak a készségfejlesztő tréningek, a kisvállalkozások elindítását támogató 
projektek. Ezek elsősorban egyéni esetkezelés keretén belül működnek.

Konzultációs szolgálat. Bármely szakorvos kérheti a pszichiáter kon-
zultációját, azonban elsősorban háziorvosi és belgyógyászati ellátás (60%) 
keretén belül valósul meg ez a gondozási forma. Segítségével a pszichiát-
riai házi ápolás is jól kivitelezhető, kiemelten a szorongásos és depresszi-
ós zavarok kezelésekor. A konzultációs vagy liaison-pszichiátria közpon-
ti törekvése, hogy a pszichiáter szakorvos a beteg kezelőorvosát segíti a 
megfelelő kezelés kidolgozásában és megvalósításában. Így a szomatikus 
orvoslás nem téveszti szem elől sem a betegség pszichoszomatikus, sem 
egyéb viselkedésbeli és életmódbeli aspektusait (pl.: a stressz hatásait) 
(Tringer, 1999, 2000).

3.2.2.3. A közösségi pszichiátriai gondozás főbb terápiás eljárásai
Az alkalmazott terápiák közös döntés eredményeképpen, személyre sza-
bottan, az egyén társas erőforrásait is fi gyelembe véve születnek meg:

− Ide tartozik az optimális gyógyszeres kezelés a tünetek enyhítésén 
kívül a megfelelő életminőséget is szem előtt tartva.

− A rendszerszemléleten alapuló családgondozás és konzultáció.
− A team munka standard formái. 

16 Vonatkozó törvényi rendelet: 1993. évi III. törvény, 2001. évi LXXIX. törvény, illetve1/2000. 
(I/7.) SzCsM rendelet
17 Németországban az ún. Notfallseelsorge elméleti és gyakorlati tapasztalatok széles tárházával 
rendelkezik. Jól szervezett egyesületeik több tartományban elérték, hogy az általános orvoskép-
zésben részt vevő hallgatók a lelki krízishelyzetek ellátásának alapjairól megfelelő tudással ren-
delkezzenek.
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− Pszichoedukáció, mint strukturált információnyújtás a beteg és kör-
nyezete számára. Célja a megértés és ez által az aktív együttműködés ki-
alakítása, növelése a beteg egyéni céljainak elérése érdekében.

− Stressz-kezelési technikák elsajátítása és kialakítása (relaxációs 
módszerek, ergo-, zene-, fény-, mozgás-, táncterápia), elsősorban kognitív 
és viselkedésterápiás módszerek alkalmazásával.

− Krízisintervenció.
− Specifi kus kognitív- és viselkedésterápiás módszerek alkalmazása, 

szorongás, depresszió, kényszerbetegség kapcsán (Harangozó, 2001).
A betegek valódi érdekvédelme is kibontakozott (Pszichiátriai Érdek-

védelmi Fórum) (Harangozó, 2001), így az egészségi állapotra vonatkozó 
egyenlőtlenségek (Füzesi, 2006) ezen a területen is nyomon követhetően 
alakulnak.

3.2.3. Rehabilitáció
A pszichiátriai rehabilitáció feladata a lélektani működéseiben sérült, 
megváltozott képességű személy segítése a társadalmi reintegráció folya-
matában, fenntartva funkcionális képességeit, lehetőleg elkerülve a visz-
szaesést és annak rizikótényezőit. Esélyt ad a társadalmilag és egyénileg 
hasznos életre. A rehabilitáció megvalósulásához szükséges a személyisé-
get ért hatások, változások felmérése, a személyiség fejlődésének segítése 
a beteg és a team által közösen meghatározott, egyéni program kidolgozá-
sa által (Tringer, 1999).

Ezt a folyamatot segíti a beteg aktivitásának előtérbe helyezése, tá-
mogatása; a közösségi pszichiátriai gondozás felsorolt elemei és az 3.2.1. 
pontban említett otthon- és munkateremtésre irányuló gondozási formák.

4. Összegzés
A mentálhigiénés tevékenység a közösségi pszichiátria megjelenésével 
a korábbiaknál még hangsúlyosabbá vált, hiszen az ellátás célkitűzései 
csak teammunka keretében valósulhatnak meg. Ehhez a nem egészség-
ügyi alapképzettséggel rendelkező team tagoknak is érteniük kell a rend-
szer felépítését, működését, nyelvezetét. Az átmenet problémáinak meg-
oldásában, a hatékonyság növelésében és az új lehetőségek és igények, 
felmérésében/megtalálásában csak az egészségügy és a szociális szféra 
partnerségen alapuló munkakapcsolata hozhat hosszú távon eredményes 
átalakulást.
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Mentális zavarok rendszerezése
BNO-X DSM-IV-TR

F00-F09 Organikus és szimptómás 
mentális zavarok
Demencia (F00-F03), Organikus am-
néziás szindróma, melyet nem alkohol 
vagy más pszichoaktív szer okozott 
(F04.); Delírium, melyet nem alkohol 
vagy más pszichoaktív szer okozott 
(F05.); Egyéb mentális rendellenes-
ségek, amelyeket agyi károsodás és 
diszfunkció vagy testi megbetegedés 
okozott (F06.); Agyi betegség, károso-
dás és diszfunkció által okozott sze-
mélyiség- és viselkedészavarok (F07); 
K.m.n. (F09)
F10-F19 Pszichoaktív szer haszná-
lata által okozott mentális és visel-
kedészavarok
Alkohol okozta- (F10.); Opiátok hasz-
nálata okozta- (F11.); Cannabis és 
származékai által okozott- (F12.); 
Nyugtató és altató használata által 
okozott- (F13.); Cocain használata ál-
tal okozott- (F14.); Egyéb stimulánsok 
által okozott- (F15.); Hallucinogének 
használata által okozott- (F16.); Do-
hányzás okozta- (F17.); Illékony ol-
dószer okozta- (F18.); Többféle drog/
egyéb pszichoaktív anyag használata 
által okozott (F19) mentális- és visel-
kedészavarok
F20-F29 Szkizofrénia és paranoid 
rendellenességek
Szkizodrénia (F20.); Szkizotípiás rend -
ellenesség (F21); Perzisztálódelusiona-
lis rendellenességek (F22.); Akut és át-
meneti pszichotikus rendellenességek 
(F23); Indukált delusionalis rendelle-
nességek (F24); Schizoaffektav rendel-
lenességek (F25); Egyéb (F28); K.m.n. 
(F29)
F30-F39 Hangulatzavarok (affektív 
rendellenességek)
Mániás epizód (F30); Bipoláris affektív 
zavar (F31); Depressziós epizód (F32); 
Ismétlődő depressziós rendellenesség 
(F33); Perzisztáló hangulati (rendel-
lenesség) zavar (F34); Egyéb (F38); 
K.m.n. (F39)

Először rendszerint csecsemő-, gyer-
mek- vagy serdülőkorban diagnoszti-
zált zavarok
Mentális retardáció: Enyhe-, Mérsékelt-, 
Súlyos-, Igen súlyos mentális retardáció, 
Mentális retardáció súlyosság feltünte-
tése nélkül; Tanulási zavarok: Olvasási-, 
Számolási-, írásbeli kifejezés zavar, MNO; 
Motoros jártasság zavarai: Koordináció-
fejlődési zavar; Kommunikációs zavarok: 
Expresszív-, Kevert receptív-expresszív 
beszédfejlődési zavar; Fonológiai zavar; 
Dadogás, MNO; Pervazív (átfogó) fejlődé-
si zavarok: Autisztikus zavar, Rett-féle-, 
Gyermekkori dezintegrációs-, Asperger-
féle zavar, MNO; Figyelemhiányos és 
diszruptív viselkedési zavarok: Figyelem-
hiányos/hiperaktivitás zavar, MNO, Vi-
selkedési zavar, Oppozíciós zavar, MNO; 
Táplálkozási-evési zavarok csecsemő vagy 
koragyermekkorban: Pica, Ruminatiós za-
var, Csecsemő- vagy koragyermekkori táp-
lálkozási zavar; Tic zavarok. Tourette-féle 
zavar, Krónikus motoros vagy vokális-, 
Átmeneti tic zavar, MNO; Ürítési zava-
rok: Encopresis, Enuresisi; Egyéb zavarok: 
Szeparációs szorongás zavar, Szelektív 
mutizmus, Reaktív kötődési-, Sztereotípi-
ás mozgás zavar, MNO
Delirium, demencia, amnesztikus és 
egyéb kognitív zavarok
Delirium: Delírium… miatt, Pszichoaktív 
szer intoxikációs ~, Pszichoaktív szer 
megvonásos ~, ~ többszörös etiológiával, 
~ MNO; Demencia: Korai Alzheimer-tip. 
~, KészőiAlzheimer-típ. ~, Vaszkuláris ~, 
~ egyéb általános egészségi állapot miatt, 
Pszichoaktív szer okozta tartós ~, ~ több-
szörös etiológiával, ~ MNO; Amnesztikus 
zavarok: Amnesztikus zavar… miatt, 
Pszichoaktív szer okozta ~, ~ MNO; Egyéb 
kognitív zavarok
Mentális zavarok általános egészségi 
állapot miatt
Kataton zavar…(ált. egészségi állapot) 
miatt; Személyiségváltozás… (ált. egész-
ségi állapot) miatt; Mentális zavar MNO 
miatt



Mentális zavarok rendszerezése
BNO-X DSM-IV-TR

F40-F48 Neurotikus, stresszhez tár-
suló és szomatoform rendellenessé-
gek
Fóbiás szorongás rendellenességek 
(F40); Egyéb szorongásos rendelle-
nességek (F41); Obsessiv-compulsiv 
zavar (szindróma) (F42); Súlyos 
stressz által kiváltott reakció és al-
kalmazkodási rendellenességek (F43); 
Disszociatív (konverziós) zavarok 
(F44); Szomatoform rendellenességek 
(F45.); Egyéb (F48)
F50-F59 Viselkedészavar szindró-
mák fi ziológiai zavarokkal és fi zi-
kai tényezőkkel társulva
Evési zavarok (F50.); Nem organikus 
alvási rendellenességek (F51); Nem 
szervi rendellenesség vagy betegség 
okozta szexuális diszfunkció (F52); 
Gyermekágyhoz társuló, m.n.o. men-
tális és viselkedészavarok (F53); Más-
hova osztályozott rendellenességhez 
vagy betegséghez társuló pszichológiai 
tényezők és viselkedésformák (F54); 
Dependenciát nem okozó anyagok 
abususa (F55); Fiziológiai zavarokkal 
és fi zikai faktorokkal társuló k.m.n. 
(F59)
F60-F69 A felnőtt személyiség és vi-
selkedés zavarai
Specifi kus személyiségi rendellenessé-
gek (F60); Kevert és egyéb személyi-
ségzavarok (F61); Nem agyi károsodás 
vagy betegség okozta tartós szemé-
lyiségváltozás (F62); Kóros szokások 
és impulzuskontroll zavarok (F63); A 
nemi identitás zavarai (F64); A szexu-
ális preferencia rendellenességei (F65); 
A szexuális fejlődéshez és orientáció-
hoz társuló pszichológiai és viselkedési 
rendellenességek (F66); Egyéb (F68); 
K.m.n (F69)
F70-F79 Mentális retardáció
Enyhe mentális retardáció (F70); Köze-
pes mentális retardáció (F71); Súlyos 
mentális retardáció (F72), Igen súlyos 
mentális retardáció (F73), K.m.n (F78); 
Nem-osztályozott mentális ret. (F79)

Pszichoaktív szerekkel kapcsolatos za-
varok
Alkohollal-; Amphetaminnal-; Koffeinnel-; 
Kokainnal-; Hallucinogénekkel-; Szerves 
oldószerekkel-; Nikotinnal-; Opiátokkal-; 
Phencyclidinnel-; Nyugtatóval/altatóval/
szorongás-oldóval-; Több pszichoaktív szer-
rel-, Egyéb pszichoaktív szerrel kapcsolatos 
zavarok
Szkizofrénia és egyéb pszichotikus za-
varok
Szkizofrénia; Szkizofreniform-; 
Szkizoaffektív-; Paranoid-; Rövid pszichoti-
kus-; Indukált pszichotikus-; Pszichotikus 
zavar…(ált. eg. állapot) miatt
Hangulatzavarok
Hangulati epizódok. Depresszív-, Mániás-, 
Kevert-, Hipomániás epizód; Depresszív 
zavarok: Major depresszív zavar, egyszeri 
epizód, Visszatérő major depresszív zavar, 
Dysthymiás zavar, MNO; Bipoláris zavarok: 
Bipoláris I, II -, Cyclothymiás zavar, MNO; 
Egyéb hangulatzavarok: Hangualtzavar… 
miatt, Pszichoaktív szer okozta hangulatza-
var
Szorongásos zavarok
Pánik zavar agorafóbia nélkül; Pánik za-
var agorafóbiával; Agorafóbia pánik zavar 
nélkül; Specifi kus fóbia; Szociális fóbia; 
Kényszeres-; Poszttraumás stressz-; Akut 
stressz-; Generalizált szorongás zavar; Szo-
rongásos zavar… miatt; Pszichoaktív szer 
okozta ~; ~ MNO
Szomatoform zavarok
Szomatizációs-; Differenciálatlan 
szomatoform-; Konverziós-; Fájdalom zavar; 
Hypochondriasis; Test-dysmorphiás zavar; 
~ MNO
Színlelt (facticius) zavarok
Facticius (színlelt) zavar; Facticius (színlelz) 
zavar MNO
Disszociatív zavarok
Disszociatívamnesia; Disszociatív fuga; 
Disszociatív identitás-; Depersonalisatiós 
zavar; Disszociatív zavar MNO
Szexuális és nemi identitás zavarok
Szexuális diszfunkciók: Hipoaktív szexuális 
vágy-; Szexuális averziós-; Női szexuális ké-
szenlét-; Férfi  erekciós-; Női orgazmus; Férfi 



Mentális zavarok rendszerezése
BNO-X DSM-IV-TR

F80-F89 A pszichés (lelki) fejlődés 
zavarai
A beszéd és a beszédnyelv specifi kus 
fejlődési rendellenességei (F80); Az 
iskolai teljesítmény specifi kus fejlő-
dési rendellenességei (F81.); A moto-
ros funkció specifi kus fejlődési rend-
ellenességei (F82); Kevert specifi kus 
fejlődési zavarok (F83.); Pervasiv 
fejlődési zavarok (F84.); Egyéb (F88); 
K.m.n (F89)
F90-F98 A viselkedés és az érzel-
mi-hangulati élet rendszerint 
gyermekkorban vagy serdülőkor-
ban jelentkező zavarai
Hiperkinetikus zavarok (F90); Ma-
gatartási zavarok (F91); Kevert ma-
gatartási és emocionális zavarok 
(F92); Jellegzetesen gyermekkorban 
kezdődő emocionális zavarok (F93.); 
A szocializáció jellegzetesen gyer-
mek- és serdülőkorban kezdődő zava-
rai (F94.); Tic zavarok (F95.); Egyéb 
(F98); K.m.n. (F99)

orgazmus; Korai ejaculatio; Dyspareunia; 
Vaginizmus; Szexuális diszfunkció… mi-
att; Pszichoaktív szer okozta szexuális 
diszfunkció; Szexuális diszfunkció MNO; 
Paraphiliák: Exhibicionizmus; Fétisizmus; 
Frotteurismus; Pedofi lia; Szexuális mazo-
chizmus; Szexuális szadizmus; Transzvesz-
tita fétisizmus; Voyerismus; Paraphilia; 
Nemi identitás zavarai: Nemi identitás za-
var; Nemi identitás zavar MNO; Szexuális 
zavar MNO
Evési zavarok
Anorexia nervosa; Bulimia nervosa; Evési 
zavar MNO
Alvási zavarok
Elsődleges alvási zavarok: Primer insomnia; 
Primer hypersomnia; Narcolepsia; Légzéssel 
kapcsolatos alvásizavar; Circadian ritmus 
zavar; Dyssomnia MNO; Parasomniák: Li-
dérces álom zavar; Alvási rémület zavar; Al-
vajárás zavar; Parasomnia MNO; Alvásza-
varok egyéb mentális zavarban: Insomnia… 
miatt; Hypersomnia… miatt; Egyéb alvási 
zavarok: Alvási zavar…miatt; Pszichoaktív 
szer okozta alvási zavar
Máshová nem osztályozott impulzus-
kontroll zavarok
Ismétlődő explozív zavar; Kleptomá-
nia; Pirománia; Kóros játékszenvedély; 
Trichotillomania; Impulzuskontroll zavar 
MNO
Alkalmazkodási zavarok
Alkalmazkodási zavar
Személyiségzavarok
Paranoid-; Szkizoid-; Szkizotip-; Anti-
szociális-; Borderline-; Hisztrionikus-; 
Nárcisztikus-; Elkerülő-; Dependens-; Kény-
szeres személyiségzavar

1. táblázat: A mentális betegségek osztályozása 
(Forrás: Saját szerkesztés a BNO-X és a DSM-IV-TR alapján)



DEMETROVICS ZSOLT - KUN BERNADETTE - 
PORTÖRŐ PÉTER - FELVINCZI KATALIN

ALAPFOGALMAK 
AZ ADDIKTOLÓGIÁBAN 
ÉS AZ ADDIKTOLÓGIAI 
ELLÁTÁS RENDSZERE

Az addiktológia multi- és interdiszciplináris szakterület, s nyelvhaszná-
lata, defi níciós készlete is ennek megfelelően több tudományterületből 
táplálkozik. A klasszikus segítőszakmák, az orvosi (elsősorban pszichi-
átriai és addiktológiai), a pszichológusi és a szociális munkási területek 
terminológiája mellett a jogi, illetve a különböző természettudományi (pl. 
kémia, biológia) és társadalomtudományi (pl. szociológia, epidemiológia, 
kulturális antropológia) területek szakszavai bukkanak föl, s integrá-
lódnak az addiktológiai nyelvhasználatba és fogalomtárba. Ráadásul, 
az addiktológiával kapcsolatos kérdéseket fokozott társadalmi érdeklő-
dés követi, s ennek megfelelően a fogalmak a köznyelvi használaton is 
átszűrődnek. Ezen tényezőket fi gyelembevéve kiemelten érdemes né-
hány alapfogalmat tisztázni, defi niálni. A következőkben tehát először az 
addiktológiában használatos legfontosabb alapfogalmakat fogjuk áttekin-
teni (Demetrovics, 2007), majd ezt követően a hazai addiktológiai ellátás 
néhány alapvető jellemzőjét mutatjuk be. 

1. Alapfogalmak
A következőkben az egyes fogalmak bemutatásában a fogalmak egymásra 
épülését tekintjük elsődleges szervező erőnek, így a defi níciók nem feltét-
lenül abc sorrendben követik egymást. 

Addiktológia
Az addiktológia az addikciókkal, azaz szenvedélybetegségekkel foglal-

kozó tudományág. 
Addiktológus
Tágabb, köznyelvi értelemben addiktológiával foglalkozó szakember, a 

pontos meghatározás azonban a hivatalos addiktológus végzettségre utal. 
A tágabb értelemben történő használat bár elterjedt, valójában nem sze-
rencsés. A szakképesítések elnevezésével a hivatalos végzettséget és nem 
az érdeklődési vagy tevékenységi kört jelöljük. 
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Ennek megfelelően addiktológusnak az addiktológia szakvizsgával ren-
delkező orvost vagy az ennek megfelelő klinikai addiktológus szakpszicho-
lógusi végzettséggel rendelkező pszichológust nevezhetjük. Mindkét szak-
képzés úgynevezett második vagy ráépített szakképzésnek számít, azaz az 
orvos a már megszerzett pszichiáteri vagy belgyógyászati szakvizsga után 
szerezhet addiktológusi szakképesítést, míg a pszichológusok számára is 
előfeltétel a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusi képesítés. 

Addiktológiai konzultáns
Rácz (1999) alapján az addiktológiai konzultáns feladata, hogy a szen-

vedélybeteget ellátó multidiszciplináris team tagjaként részt vegyen a 
kliensek és családjuk segítésében. Ez magában foglalja az állapotfelmé-
rést, a célkitűzések meghatározását, az egyéni konzultációs feladatterv 
elkészítését és egyéb olyan tevékenységeket, amelyek segítik a klienst 
abban, hogy hozzájusson a számára legmegfelelőbb szolgáltatásokhoz. A 
konzultáció (counseling) maga nem tanácsadást jelent, hanem olyan segí-
tő kapcsolatra utal, amely a tanácsadásnál szimmetrikusabb viszonyt, s 
oda-vissza irányuló kommunikációt feltételez a segítő és a segített között. 
Az addiktológiai konzultáns képzés egy, a Semmelweis Egyetem Egész-
ségügyi Főiskolai Karán elvégezhető másoddiplomás képzés. 

Addikció, szenvedélybetegség
Addikciónak vagy szenvedélybetegségnek azokat a viselkedésformákat 

nevezzük, amelyek fölött a személy képtelen kontrollt gyakorolni, s ezért 
ezeket kényszeresen újra és újra végrehajtja, illetve amelyek a személy-
re – és többnyire a környezetére is – káros következményekkel járnak. 
A szenvedély és a szenvedélybetegség között az alapvető határ ebben az 
utóbbi szempontban, a mindennapi életvitelre, a személy egészségére, 
pszichoszociális állapotára, társas kapcsolataira, munkájára, tanulmányi 
teljesítményére gyakorolt káros hatásban mutatkozik meg. Valakinek a 
hobbi tevékenysége például lehet nagyon erős szenvedélye, s elképzelhető, 
hogy valamelyest a kontrollja alól is kikerül ez az aktivitása. Betegség-
ről azonban csak akkor beszélhetünk, ha az adott tevékenység ártalmas-
sá kezd válni a személy számára, azaz rontja az alkalmazkodását. Ha a 
személy mindennapi életvitele, s annak fent felsorolt összetevői nem sé-
rülnek, akkor nincs jelen olyan jellegű probléma, amelyet betegségként 
értékelhetnénk. 

A szenvedélybetegségek vagy addikciók alapvetően kétfélék lehetnek. 
Függőséget kialakíthatnak kémiai szerek: ezt a fajta szenvedélybetegsé-
get nevezzük kémiai addikciónak. A függőségek másik csoportját a visel-
kedési addikciók képezik. Ezek esetében a tüneti kép nagyon hasonló a 
kémiai addikciókéhoz, azaz itt is tapasztalható a viselkedés ciklikussá-
ga, kényszeressége és impulzivitása, nincs azonban jelen kémiai szer az 
addiktív viselkedésben. Gyakori azonban a kémiai és viselkedési addikciók 
együttjárása.

Az addikció ma még nem létezik önálló diagnosztikus kategóriaként; 
a diagnosztikus rendszerekben a koncepció különböző meghatározások 
alatt érvényesül. A kémiai addikciók megfelelő terminus technicusa a 
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pszichoaktívszer-dependencia, míg a viselkedési addikciók a diagnosztikus 
rendszerek különböző osztályaiban kerülnek defi niálásra. Mindazonáltal 
a Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyv (DSM) átdolgozása nyomán, a 
várhatóan 2013-ban megjelenő DSM-5 már részben integrálja a két terü-
letet (http://www.dsm5.org). 

Drog
A drog szó számos jelentéssel bír, pontos jelentése általában csak a szö-

vegkörnyezetből azonosítható. Legáltalánosabb értelemben (1) drognak 
nevezhetünk minden olyan kémiai anyagot, amely a szervezetbe kerülve 
megváltoztatja annak valamilyen működését. Ez a tág, tisztán farmako-
lógiai szempontú jelentés tükröződik az orvostudományban is, ahol az an-
gol „drug” szó valamennyi gyógyszert jelöli (World Health Organization, 
1994a). A magyar nyelvhasználat ezt az általános jelentést nem vette át. 
A drog szó szűkebb jelentése (2) azokat a kémiai anyagokat jelöli, amelyek 
pszichoaktív hatásúak, azaz a központi idegrendszeren keresztül fejtik ki 
a hatásukat. A magyar nyelvben, de többnyire a nemzetközi addiktológiai 
irodalomban is ennél még szűkebb jelentés használatos, azaz (3) elsősor-
ban az illegális szereket illetjük a drog szóval. Bizonyos legális, ámde kizá-
rólag „drogként” használatos szerek (pl. az inhalánsok) mindazonáltal ezt 
a defi níciót is pontatlanná, bizonytalanná teszik. Az angol szakirodalom 
gyakran az „alkohol és egyéb drogok” kifejezés alkalmazásával pontosít. 

Kábítószer
A kábítószer kifejezés szigorúan véve jogi kifejezés, amely azon kémiai 

anyagok körét fedi, amelyek használatát jogszabály tiltja. Ez lényegében 
megegyezik a magyar köznyelvi használattal, amely az illegális drogokat 
illeti ezzel a kifejezéssel. Amennyiben azonban nem jogi értelemben vagy 
legalábbis kifejezetten egy szer vagy szerek illegalitását kiemelve használ-
juk a kifejezést, inkább kerülendő lenne annak használata. Az illegalitástól 
eltekintve ugyanis szerencsétlenül hangozhat, ha kábítószernek nevezünk 
olyan kémiai anyagokat, amelyek kifejezett stimuláló hatásúak, mint pél-
dául az amfetamin. A kábítószer elnevezés ugyanis, a jogi szemponttól 
elvonatkoztatva, annyit jelent, hogy kábító hatású szer. Eredetét tekintve 
a nemzetközi egyezményekben megjelenő narkotikus szer (narcotic drugs) 
kifejezésből származik, így a szerencsétlen használat nem magyar spe-
cifi kum, hanem pontos fordítással vettük át ezt a fogalmilag furán ható 
használatot. Mindezek alapján érdemes tehát a szó használatát arra az 
esetre tartogatni, amikor azt kívánjuk kifejezésre juttatni, hogy illegális 
szer használatáról van szó. Segítene a fogalmi zavaron, ha a jog is áttérne 
a kábítószer kifejezés használatáról egy szerencsésebb kifejezésre, amely 
a vonatkozó kémiai anyagok természetét általánosan adná vissza. 

Narkotikum
Azon kémiai szerek, alapvetően gyógyszerek összefoglaló neve, ame-

lyek kábító, fájdalomcsillapító hatásúak. Gyógyászati, orvosi kifejezés, az 
addiktológiai irodalomban ma már jellemzően nem használatos. Koráb-
ban, az 1970-1980-as években nem mindig a pontos jelentés szerinti hasz-
nálat volt jellemző, előfordult, hogy általánosabb értelemben a kábítószer 
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vagy drog szavakat ekvivalenseként használták. Többnyire opiáttartalmú 
gyógyszerekről van szó, ezek pontosabb specifi kálása érdekében gyakori 
az opiát típusú analgetikum, azaz opiát típusú fájdalomcsillapító kifejezés 
használata.

Pszichoaktív szer
Pszichoaktív szerek alatt azokat a kémiai anyagokat értjük, amelyek 

hatásukat a központi idegrendszeren, azaz az agyon és a gerincvelőn ke-
resztül fejtik ki. A jelentés értelemszerűen független az adott pszichoaktív 
szer jogi státuszától, azaz legális vagy illegális mivoltától. Ezeket a szere-
ket szokás drognak is hívni; felsorolásunkban a drog szó második jelentése 
nyomán. A magyar (köznyelvi) használatban ugyanakkor a drog szó egy 
szűkebb értelmet jelöl: elsősorban az illegális pszichoaktív anyagokat értjük 
alatta. Ennek megfelelően a köznyelv nem tekinti drognak az alkoholt vagy 
a nikotint, holott utóbbiak is pszichoaktív szerek, csakúgy mint a központi 
idegrendszerre ható gyógyszerek. A „pszichoaktív szer” vagy „pszichoaktív 
kémiai anyag” kifejezés használata tehát akkor igazán hasznos, ha utalni 
akarunk arra, hogy valamennyi központi idegrendszeren ható szerről be-
szélünk. Ugyanezen logika mentén a pszichotrop szer a pszichoaktív töké-
letes ekvivalenseként használható. A pszichoaktív vagy pszichotrop szerek 
tehát, mint nevük is jelzi a központi idegrendszerre kifejtett hatásuk révén 
a pszichére, azaz a lélektani folyamatokra hatnak. Ennek megfelelően az 
észlelés, az érzékelés, a gondolkodás, a különböző kognitív folyamatok befo-
lyásolása tekinthető az elsődleges hatásuknak. A pszichoaktív szerek több-
féleképpen csoportosíthatók, de legelfogadottabb csoportosításuk a közpon-
ti idegrendszeren kifejtett hatásuk jellegét veszi fi gyelembe. 

Függőség, dependencia
A függőség a köznyelvben is használatos szó, ezért különösen fontos, 

hogy defi niáljuk a klinikai, addiktológiai jelentését. Ehhez közvetlen segít-
séget jelent számunkra, hogy a pszichoaktívszer-dependencia, mint orvosi 
diagnózis pontos leírással szerepel a különböző betegségek azonosításához 
használatos diagnosztikai kézikönyvekben. Két ilyen diagnosztikus rend-
szert ismerünk. Az egyik az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) által 
kiadott Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyv (Diagnostic and Statistical 
Manual, DSM), amelynek jelenleg a negyedik, módosított kiadása (DSM-
IV-TR) a legfrissebb (American Psychiatric Association, 2001). Az új ki-
adás, a DSM-V várhatóan 2013-ban fog megjelenni. Bár a kutatásokban 
ez az elterjedtebben használt diagnosztikus rendszer, Európában mégis 
a Világegészségügyi Szervezet (World Health Organization, WHO) által 
jegyzett Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO, azaz International 
Classifi cation of Diseases, ICD) használata a hivatalos a klinikumban 
(World Health Organization, 1994b). A BNO jelenleg tízedik kiadását éli, 
a tizenegyedik a DSM új kiadásának megjelenésével egy időben várható. A 
két rendszer az elmúlt évtizedekben sokat közeledett egymáshoz, jelentős 
tartalmi eltérés ma már nincs közöttük.

Sem a DSM, sem a BNO nem egyesíti jelenleg egy csoportban vagy osz-
tályban az addiktológiai betegségeket. Így, míg a kémiai addikciók, illet-
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ve a kémiai szerek használatával kapcsolatos egyéb mentális problémák 
külön csoportot alkotnak (a DSM-ben a Pszichoaktív szerekkel kapcsola-
tos zavarok; a BNO-ban pedig a Pszichoaktív szer használata által okozott 
mentális és viselkedészavarok” cím alatt), addig a viselkedési addikciók 
a különböző egyéb betegségcsoportokban elszórtan találhatóak meg. Szá-
mos viselkedési addikcióként azonosított jelenség ráadásul ma még nem is 
része a diagnosztikus rendszereknek.

A függőségek közös jellemzőit az alábbiakban foglaljuk össze, míg 
specifi kusabban később írunk külön is a kémiai, illetve viselkedési 
addikciókról.

Folyamatos vágy és kényszer egy bizonyos viselkedés végrehajtására, 
illetve képtelenség arra, hogy a személy ellenálljon ennek a vágynak. 
Drogfüggőség esetében ez a viselkedés a drog bevétele, míg a viselkedé-
si addikciók esetében valamilyen viselkedés kényszeres végrehajtása. A 
játékszenvedélyes személy nem tud ellenállni a játékgépen történő játék-
nak, a kleptomániás kényszerű, legyőzhetetlen vágyat érez a lopásra, a 
kényszeres evő nem tudja abbahagyni az evést és így tovább.

A függőségekben jellemző a viselkedés ciklikussága. A viselkedés meg-
jelenését megelőzően a feszültség növekedése, majd a végrehajtás során 
átmeneti kielégültség-érzés tapasztalható. Előfordul, hogy a viselkedés 
végrehajtását követően bűntudat is megjelenik. Az átmeneti feszültség-
csökkenés után ismét a feszültség növekedése jelenik meg. 

Gyakran megfi gyelhető a tolerancia jelensége, azaz a hozzászokás ki-
alakulása. Ez azt jelenti, hogy a használónak egyre nagyobb mennyiségre 
lesz szüksége az adott szerből ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérje. A tole-
rancia a viselkedési addikciók esetében is kialakul, azaz például egyre gya-
koribb, egyre hosszabb idejű internethasználat elégíti csak ki a személyt. 

Szintén gyakori, bár nem feltétlenül kötelezően előforduló tünet a meg-
vonásos tünetek megjelenése. Ez azt jelenti, hogy a drog használatának 
abbahagyásakor vagy a kényszeres viselkedéssel történő felhagyáskor a 
használó kellemetlen lelki és/vagy testi tüneteket észlel. Nem minden drog 
használatakor alakulnak ki fi ziológiai (testi) megvonásos tünetek, min-
den drog és minden addiktív viselkedés esetében kialakulhatnak azonban 
pszichés (lelki) megvonási tünetek. 

Jellemző tünet lehet a leszokási kísérletek sorozatos kudarca.
Igen általános jellemző a legkülönbözőbb testi vagy lelki problémák 

megjelenése, illetve, hogy a függő személy maga is észleli ezeket a problé-
mákat, de ennek ellenére sem képes felhagyni szenvedélyével.

A szenvedélybeteg többnyire nagyon sok időt fordít szenvedélyére, illet-
ve az attól való megszabadulásra. Ennek is következménye, hogy más, ko-
rábbi tevékenységeire nem marad ideje. Nem tudja megfelelően elvégezni 
a munkáját, romlik az iskolai teljesítménye, nem végzi el a kötelezett-
ségeit. Elveszítheti érdeklődését számára korábban fontos tevékenységek 
iránt. Megromolhatnak a családi, baráti kapcsolatai.

A szenvedélybetegség kialakulása során jellemző, hogy a korábban 
fontos tevékenységek gyakran elvesztik fontosságukat, nem tudnak már 
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örömet szerezni, nem kötik le az érdeklődést. Ezzel szemben a szenve-
dély tárgya felértékelődik, minden másnál fontosabbá válik, és kiszorítja 
a használó életéből az egyéb örömforrásokat. Ily módon a munka és a ta-
nulás mellett elvesztheti az értékét a család, a barátságok, a szerelem, a 
szex, a hobbik és bármi más, korábban fontos dolog.

Mint az a fentiekből is egyértelműen kiderül, a klinikai értelemben 
vett függőségdiagnózis kötelező kritériuma a mindennapi életvitelben, 
életminőségben megjelenő jelentős mértékű romlás. Egyszerűbben fogal-
mazva a függőség a személyre és/vagy környezetére nézve ártalmas jelen-
ség. Azoknak a függőségeknek, amelyek nem okoznak problémát az egyén 
és/vagy környezete számára, klinikai (orvosi, pszichológiai) szempontból 
nem tulajdonítunk jelentőséget. Függőség – általános, köznapi értelemben 
– lehet a madarászás, a horgászás, bármilyen gyűjtőszenvedély és ezer 
más tevékenység, amelyek azonban valóban csak a szó köznapi értelmé-
ben függőségek. Ebben a tág értelemben valamennyi embernek vannak 
függőségei. Klinikai jelentőségük azonban ezeknek a tevékenységeknek 
mindaddig nincs, amíg nem okoznak szenvedést, nem okoznak egészség-
ügyi vagy pszichológiai ártalmakat, romlást a mindennapi életvitelben, a 
teljesítményben, a társas (családi, baráti) kapcsolatokban.

Ebből a szempontból a függőség nem is igazán szerencsés koncepció, hi-
szen pont azt a lényegi elemet nem jeleníti meg, amit a viselkedés proble-
matikussága jelent. A különböző viselkedési addikciók esetében a konkrét 
elnevezés általában már tartalmaz jelzést arra vonatkozóan, hogy az adott 
viselkedés kényszeres és problémákat generáló túlzásáról van szó. Így a 
„kóros játékszenvedély” vagy a „pirománia”, csakúgy mint a „kényszeres 
vásárlás” és sok más hasonló elnevezés jelzi, hogy itt betegségről van szó. 
A kémiai addikciók esetében sokszor érdemesebb a függőséggel szemben a 
problémás használat kifejezést alkalmazni, amely utal arra, hogy a szer-
használat mértéke és/vagy jellege olyan, ami problémákat generál a sze-
mély életében. 

Kémiai addikció, pszichoaktívszer-dependencia
A DSM-IV-TR alapján (American Psychiatric Association, 2001) a ké-

miai addikciók diagnosztikus kritériumai az 1. táblázatban látható módon 
foglalhatók össze. 
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1. táblázat: A pszichoaktívszer-dependencia diagnosztikus kritériumai 
a DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2001) szerint

A szer használatának maladaptív módja, amely klinikailag jelentős 
károsodáshoz vagy zavarhoz vezet, legalább 3 az alábbiakból, bármikor 
ugyanabban a 12 hónapos időszakban:
(1) Tolerancia, amelyet az alábbiak valamelyike jellemez:

- a szer jelentősen fokozott mennyiségének az igénye, intoxikáció vagy a 
kívánt effektus elérése érdekében;
- a szer azonos adagjának folyamatos használata esetén jelentősen 
csökkent hatás.

(2) Megvonás, amit az alábbiak egyike jellemez:
- a szerrel kapcsolatban jellegzetes megvonásos szindróma (megfelel a 
megvonás (1) és (2) kritériumainak a megfelelő szereknél);
- ugyanolyan (vagy közel hasonló) szer bevétele a megvonásos tünetek 
csökkentésére vagy elkerülésére.

(3) A szert gyakran nagyobb adagokban vagy hosszabb időszakig szedik, 
mint eredetileg szándékozták.

(4) Állandó kívánság vagy sikertelen kísérletek a szerhasználat 
abbahagyására vagy kontrollálására.

(5) Jelentős idő és aktivitás irányul a szer megszerzésére (pl. több orvos 
látogatása vagy hosszú utazás megtétele), a szer használatára 
(pl. láncdohányzás) vagy a hatásaitól való megszabadulásra.

(6) Fontos szociális, foglalkozási vagy rekreációs tevékenységek feladása 
vagy csökkentése a szerhasználat miatt.

(7) A szerhasználat folytatása olyan állandó vagy visszatérő fi zikai 
vagy pszichológiai problémák megléte ellenére, amelyről tudja, hogy 
valószínűleg a szerhasználat okozza vagy súlyosbítja 
(pl. kokain használata a kokain okozta depresszió felismerése ellenére, 
vagy folyamatos ivás annak ellenére, hogy az alkoholfogyasztás a 
gyomorfekélyt rosszabbítja).

A dependencia tünetein belül diagnosztikailag elkülöníthető a fi ziológiai 
dependencia, amelyre az (1) és a (2) pontban megfogalmazottak, azaz a 
tolerancia és a megvonásos tünet-együttes jelenléte jellemző.

Pszichoaktívszer-dependenciát az alkohol, az amfetaminok, a hasis, 
a kokain, a hallucinogének, a szerves oldószer, a nikotin, az opiátok, a 
fenciklidin, és a nyugtató-, altató-, szorongásoldószerek esetében lehet-
séges diagnosztizálni. További két lehetőség az egyéb, itt fel nem sorolt 
szerre vonatkozó, illetve a többféle anyag együttes használatára vonatkozó 
dependencia megállapítása. A koffein esetében a DSM nem teszi lehetővé 
a dependencia diagnózisát. 

A dependencia alakulása egy folyamat részeként jellemezhető, így a 
diagnózis során szokás jelezni, ha a tünetek aktuálisan nem állnak fent. A 
dependens állapot folyamatjellemzői mentén hat remisszió jellemzőt külö-
nít el a DSM. Ezek a szermentes állapot különböző specifi kációi, aszerint, 



Alapfogalmak az addiktológiában és az addiktológiai ellátás rendszere 39

2. táblázat: A pszichoaktív szer ártalmas használatának (abúzus) diagnosztikus 
kritériumai a DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2001) szerint

hogy a szermentesség milyen régóta áll fenn, illetve milyen aktuálisan 
folyó terápia (pl. agonista1 kezelés vagy kontrollált környezetben történő 
kezelés).

Abúzus, pszichoaktív szer ártalmas használata
A pszichoaktív szerek ártalmas vagy visszaélésszerű használatának, 

azaz abúzusának diagnosztikus kritériumait a 2. táblázat foglalja össze. Ez 
a diagnosztikus kategória, bizonytalansága és különösen a dependenciával 
való viszonyának tisztázatlansága miatt várhatóan kikerül a DSM-ből, így 
az új kiadásban már nem fog szerepelni.

1. A szer használatának maladaptív módja, amely klinikailag jelentős 
károsodáshoz vagy zavarhoz vezet, legalább egy vagy több az alábbiakból 
12 hónapos időszak alatt:
(1) Visszatérő szerhasználat, amely a nagyobb munkahelyi, 

iskolai vagy otthoni szerepelvárásokban hibát eredményez 
(pl. munkahelyen ismételt hiányzások, gyenge teljesítmény, 
iskolai hiányzás, lógás vagy eltanácsolás, a gyermekek vagy a 
házastárs elhanyagolása).

(2) Visszatérő szerhasználat olyan helyzetekben, amikor az 
fi zikailag veszélyes (pl. szer hatása alatt történő autó- vagy 
gépvezetés).

(3) A szer használatával kapcsolatos ismételt jogi problémák 
(pl. letartóztatások a szerrel kapcsolatos viselkedés miatt).

(4) Folyamatos szerhasználat tartós vagy visszatérő szociális vagy 
interperszonális problémák ellenére, amelyeket a szer hatása 
okozott vagy súlyosbított (pl. vitatkozás a házastárssal az 
intoxikáció következményeiről, tettlegesség).

2. A tünetek sosem felelnek meg az adott pszichoaktív szernél kialakuló 
dependencia tüneteinek.

Az abúzus diagnózisa a következő szerek esetében lehetséges: alkohol, 
amfetaminok, hasis, kokain, hallucinogének, szerves oldószer, opiátok, 
fenciklidin, nyugtató-, altató- és szorongásoldószerek, egyéb, többféle anyag. 
A koffein és a nikotin esetében a DSM nem teszi lehetővé az abúzus diag-
nózist. 

A pontosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy abúzus előfordulhat 
dependenciát nem okozó anyagok esetében is. A BNO ebben a diagnosz-
tikus kategóriában tárgyalja a gyógyszerekkel és népi gyógymódokkal 
való visszaélést azon esetekben, amikor dependencia a fenti értelemben 
nem alakul ki, a káros használat azonban több ponton is tetten érhető 
(pl. szervi ártalmak), és a szerhasználattal való felhagyás sikertelen. A 

1 Ilyen pl. a fenntartó metadon kezelés
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3. táblázat: A pszichoaktív szer megvonásának diagnosztikus kritériumai 
a DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2001) szerint

fontosabb, visszaélésszerűen gyakrabban használt szerek vagy szercso-
portok leginkább a dependenciát nem okozó pszichotrop szerek (pl. az 
antidepresszívumok), a hashajtók, az orvosi recept nélkül kapható fájda-
lomcsillapítók, a vitaminok, a szteroidok és hormon- vagy gyógynövényké-
szítmények lehetnek.

Megvonás
A megvonási tünet-együttes kérdését röviden érintettük a dependencia 
tárgyalásakor. A pontos, DSM szerinti diagnózist a 3. táblázat mutatja. 

1. Szer-specifi kus szindróma kialakulása valamely szer prolongált vagy 
nagyfokú használatának megszakadása vagy redukálása következtében.

2. A szer-specifi kus szindróma klinikailag jelentős zavart vagy károsodást 
okoz a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működésekben.

3. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot 
kritériumainak, és nem magyarázhatók jobban más mentális zavarral.

A diagnosztikus kritériumból kiderül, hogy szer-specifi kus jelenségről 
van szó, azaz az egyes szerek esetében eltérő megvonásos tünet-együt-
tes (szindróma) jelentkezik. A megvonás diagnózisa a következő szerek 
esetében lehetséges: alkohol, amfetaminok, kokain, opiátok, fenciklidin, 
nyugtató-, altató- és szorongásoldószerek és egyéb.

Tolerancia, hozzászokás
A tolerancia azt a jelenséget fejezi ki, amely során a szervezet – alapértel-
mezésben a központi idegrendszer meghatározott mechanizmusai mentén 
– egy adott kémiai anyag ismételt használata során hozzászokik ennek a 
kémiai anyagnak a használatához. A tolerancia kifejezés a magyar nyelv-
ben hozzászokásként honosodott meg. A tolerancia eredményeképp – mint 
láttuk azt a dependencia legelső kritériumaként – a szervezet ugyanazon 
hatás elérése érdekében egyre nagyobb dózist kíván, vagy fordítva, ugyan-
azon dózis folyamatos használata a kiváltott hatás erősségének a csökke-
nésével, elmúlásával fog együtt járni. Fontos hangsúlyozni, hogy a toleran-
cia kialakulása nem minden pszichoaktív szer közös jellemzője, illetve az 
egyes pszichoaktív szerek változó mértékben alakítanak ki toleranciát. 

A tolerancia alatt általában központi idegrendszeri mechanizmust ér-
tünk. A mechanizmus neurobiológiai hátterének lényege, hogy az adott 
kémiai szer által ingerelt receptor, a folyamatos ingerlés révén veszít ér-
zékenységéből, s ennél fogva ugyanahhoz a hatáshoz egyre intenzívebb 
ingerlés, azaz növekvő dózis lesz szükséges. Ezt a központi idegrendszeri 
folyamatot jelöljük a funkcionális tolerancia elnevezéssel. 

Szokás azonban metabolikus toleranciáról is beszélni, mivel a toleran-
cia megjelenhet a metabolizmus szintjén is. Azaz elképzelhető, hogy a fo-
lyamatos használat során fokozódik a szervezet készenléte a kémiai anyag 
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lebontására, s ily módon, a hatékonyabb lebontás is hozzájárulhat a dózis-
növelés szükségességéhez. 

A viselkedéses tolerancia ismét más jellegű jelenség. Itt a tanulás és a 
változó környezeti feltételek felelősek a hozzászokás kialakulásáért.

Fordított tolerancia
A toleranciával ellentétes jelenség az, amikor egy szer használata során 
már egyre csökkenő dózis is elégséges ugyanazon hatás kiváltásához. 
Funkcionális szinten a szenzitizáció jelensége magyarázhatja ezt a hatást, 
míg a metabolizmus szintjén a leromlott májfunkciók lehetnek felelősek 
azért, ha már kisebb dózis is kiváltja ugyanazt a droghatást. Erről van 
szó például hosszan tartó alkoholizmus esetében. Ilyenkor a máj lerom-
lott funkciói már kisebb mennyiségű alkoholt sem tudnak megfelelő ha-
tékonysággal lebontani. Megjegyzendő azonban, hogy ez nem szer-speci-
fi kus jelenség, azaz a leromlott májfunkciók révén minden más anyagra 
vonatkozóan is megjelenik ez a jelenség, amelynek a lebontása a májhoz 
kötődik. Viselkedéses tényezők szerepe szintén jelentős lehet a jelenség 
hátterében. Feltehető, hogy a kannabisz használat esetében leírt fordított 
tolerancia megjelenését is elsősorban tanulási mechanizmusok magyaráz-
zák. Erre utalhat például az is, hogy laboratóriumi körülmények között 
nem sikerült kimutatni a fordított tolerancia jelenségét a kannabisz ese-
tében (Stephens, 1999).

Kereszttolerancia
A kereszttolerancia azt a jelenséget jelöli, amikor a személy toleranciát 
alakít ki egy adott pszichoaktív szerrel szemben annak eredményekép-
pen, hogy egy hasonló, ugyanazon (vagy közel ugyanazon) a neurobiológiai 
mechanizmuson keresztül ható másik szert használ. A tolerancia ilyenkor 
annak ellenére kialakul, hogy azt a konkrét anyagot korábban a személy 
nem használta. A jelenség lényege, hogy a hasonló neurobiológiai mecha-
nizmuson keresztül ható kémiai anyagok ugyanazokat az agyi struktúrá-
kat érintik a hatásuk révén, azaz amennyiben az egyik szer a receptorok 
érzékenységének csökkentése révén hozzászokást alakít ki, akkor ugyan-
azok a receptorok más, de ugyanott ható kémiai anyagokra is csökkent 
érzékenységet fognak mutatni. Ez a jelenség magyarázza, hogy a heroinra 
kialakult tolerancia egyben minden más, a μ opioid receptorokon keresz-
tül ható opiátra is toleranciát jelent, azaz ha a heroin-függő személy nem 
jut heroinhoz és morfi nnal próbálja helyettesíteni azt, akkor a morfi nból is 
nagyobb, a már kialakult heroin-toleranciának megfelelő dózist kell majd 
alkalmaznia. 

Intoxikáció
A pszichoaktívszer-intoxikáció diagnózisát az 4. táblázat mutatja. Fontos 
itt külön is hangsúlyozni, hogy a gyakori hiedelemmel szemben nem toxi-
kus, mérgezéses állapotot jelent a kifejezés, hanem – egyszerűen szólva 
– a „szer hatása alatt levés” szinonimájáról van szó.
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4. táblázat: A pszichoaktívszer-intoxikáció diagnosztikus kritériumai 
a DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2001) szerint

1. Reverzibilis szer-specifi kus szindróma adott szer aktuális bevétele (vagy 
expozíciója) miatt. A különböző szerek hasonló vagy azonos szindrómákat 
okozhatnak.

2. Klinikailag jelentős maladaptív viselkedési vagy pszichológiai változások, 
amelyek a központi idegrendszerben a szer hatásának tulajdoníthatók 
(pl. harciasság, hangulat-labilitás, kognitív károsodás, eltorzult ítéletal-
kotás, károsodott szociális vagy foglalkozási funkciók), és szer használata 
közben vagy röviddel utána alakulnak ki.

3. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot kritériu-
mainak, és nem magyarázhatók jobban más mentális zavarral.

Az intoxikáció diagnózisát a DSM a nikotin kivételével valamennyi, a 
DSM-ben tárgyalt szer esetében elismeri. 

Detoxikálás
A detoxikálás és a detoxifi kálás rokon fogalmak, de jelentésük nem azo-
nos. A detoxikálás arra a sürgősségi beavatkozásra utal, amikor egy mér-
gezéses, túladagolásos állapotban kell azonnali beavatkozást végrehajta-
ni. Ilyenkor az akut életveszély elhárítása a cél, s ennek megfelelően az 
akut pszichoaktívszer-hatás kompenzálása a feladat. A toleranciát és a 
dependenciát azonban nem érinti ez a beavatkozás.

Detoxifi kálás
Az a folyamat, amely során a személytől megvonják azt a pszichoaktív 
kémiai anyagot, amellyel szemben dependenciát (és toleranciát) alakí-
tott ki. Detoxifi kálásról általában azon szerek esetében beszélünk, ahol 
a fi ziológiai dependencia kritériumai (tehát a megvonásos szindróma ki-
alakulása és/vagy a tolerancia megléte) is fennállnak. A detoxifi kálás tör-
ténhet osztályos körülmények vagy ambuláns feltételek mellett. Bizonyos 
szerek esetében elképzelhető a detoxifi kálás gyógyszerek alkalmazása 
nélkül is, míg más esetekben elengedhetetlen, hogy a megvonás során a 
dependenciát okozó szerrel kereszttoleranciát mutató szereket alkalmaz-
zunk. Számos függőség esetében az adott szer megvonása a személytől 
potenciális életveszélyes állapot lehet (pl. alkohol, barbiturátok), míg más 
szereknél is jelentős veszélyek léphetnek fel (pl. epilepsziás rohamok a 
benzodiazepinek esetében), így a detoxifi kálás csak orvosi felügyelet és 
megfelelő gyógyszeres támogatás mellett történhet.

Viselkedési addikció
A viselkedési addikciók közé azokat az addiktív viselkedésformákat so-
roljuk, amelyek esetében az addikciót nem pszichoaktív kémiai anyag, 
hanem valamilyen egyéb viselkedés váltja ki. A leggyakrabban tárgyalt 
viselkedési addikciók a kóros játékszenvedély, a kleptománia, a piromá-
nia, a kóros hajtépegetés, a szexuális viselkedés addiktív zavarai (pl. por-
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nográfi ához való hozzászokás, voyeurizmus, exhibicionizmus, pedofília), a 
táplálkozási magatartás különböző zavarai (pl. anorexia nervosa, bulimia 
nervosa), a társfüggőség (kodependencia), a munkamánia, a testedzéstől 
való függőség, a vásárlási kényszer, a számítógépes játékoktól vagy az 
internettől való függőség és még sok hasonló viselkedésforma. Természe-
tesen e viselkedésformák többsége egészséges mértékben jelen lehet, sőt 
jelen kell, hogy legyen a viselkedésben. Megfi gyelhetjük, hogy a leggya-
koribb viselkedési függőségek – a táplálkozási magatartás zavarai, a kó-
ros játékszenvedély, a szexualitással kapcsolatos problémák – valamilyen 
alapvető biológiai szükséglethez (táplálkozás, játék, szexualitás) kötőd-
nek, s ezek túlhajtott vagy túlkontrollált formáiként jelentkeznek beteg-
ségként. Függőségről vagy problémák megjelenéséről akkor beszélünk, ha 
az adott viselkedésforma uralni kezdi a személy viselkedését, és ennek 
következtében jelentősen károsítja a korábbi életvitelét, illetve a testi és/
vagy a lelki egészségét, valamint környezetét. A viselkedési addikciók egy 
része szerepel a diagnosztikus rendszerekben, míg más problémák nem 
jelennek meg önálló diagnózisokként. A tüneteket tekintve, a viselkedési 
addikciókat ugyanazok a mechanizmusok jellemzik, mint a kémiai függő-
ségeket.

2. Droghasználati mintázatok
A pszichoaktív szerek használata nem homogén jelenség, éppen ellenke-
zőleg, jelentős variabilitást mutat. Ráadásul nemcsak az egyes szereket 
összehasonlítva, de egy-egy szeren belül is a legváltozatosabb használati 
intenzitást, módot, mintázatot találhatjuk. Az egyes használati mintáza-
tokat illetően talán az Amerikai Egyesült Államok Marihuána és Drog 
Abúzus Elleni Nemzeti Bizottsága által felállított, öt használati módot 
elkülönítő rendszer a leggyakrabban használt (National Commission on 
Marijuana and Drug Abuse, 1973). Eszerint a kísérletező (experimental 
use) életében összesen tíznél kevesebb alkalommal használja az adott 
drogot, elsősorban kíváncsiságból. A szociális-rekreációs használó (social-
recreational use) mindig valamilyen társadalmi aktivitáshoz, kikapcsoló-
dáshoz, szórakozáshoz kötődően fogyaszt drogot. Ez tűnik a leggyakoribb 
droghasználat módnak, amelyet napjainkban leginkább a hétvégi, tán-
cos szórakozóhelyek látogatásához kötött kannabisz-, amfetamin- vagy 
ecstasy-, valamint alkoholhasználat jellemez (Demetrovics, 2001; Solowij, 
Hall, és Lee, 1992). A szituációs droghasználót (circumstantial-situational) 
elsődlegesen az jellemzi, hogy valamilyen problematikus helyzet kezelése, 
aktuálisan fellépő stresszének enyhítése vagy körülményeinek elviselhe-
tőbbé tétele céljából használ drogot. Ezen szerhasználati mód már jelentős 
mértékben magában rejti a veszélyét egy maladaptív tanulási mechaniz-
mus elindulásának, amennyiben a használó „rátanul” arra, hogy a szá-
mára problémás, konfl iktusos helyzeteket egy pszichoaktív szer haszná-
lata révén próbálja kompenzálni, megoldani. Az intenzifi kált használó 
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(intensifi ed use) hosszú időn keresztül használ valamilyen drogot, elsősor-
ban annak érdekében, hogy hosszan fennálló problémáit enyhíteni próbál-
ja. A kényszeres használótól (compulsive use) alapvetően az különbözteti 
meg, hogy bár valamilyen fokú testi és/vagy lelki függőség az előbbi eseté-
ben is fennáll, mégis megőrzi a helyét a társadalomban, szociális szerepei 
nem sérülnek alapvetően.

Az egyes mintázatok mutatnak bizonyos összefüggést az egyes szerek-
kel, szertípusokkal, de hangsúlyozandó, hogy a használati mintázat ki-
alakulásában a drog pszichoaktív hatásaihoz hasonló mértékben járulnak 
hozzá egyéb tényezők is: a személy pszichés és fi zikai jellemzői, a hasz-
nálat kontextusa (Zinberg, 1984). Így, bár az opiátok esetében is leírtak 
kísérletező (Demetrovics, 1997), sőt rekreációs (Zinberg és Jacobson, 1976) 
használati módot is, ezen szerek esetében a kényszeres használati mód a 
leggyakoribb. Hasonló a helyzet a szintén nagyon erős addikciót kiváltani 
képes nikotin esetében is; itt is inkább a kényszeres, mintsem a rekreá-
ciós használat jellemző, bár utóbbira is van példa. A lényegesen kevésbé 
addiktív kannabisz esetében pontosan fordítva, a rekreációs használati 
forma tűnik dominánsnak, igaz az intenzifi kált, sőt a kényszeres hasz-
nálat, illetve függőség kialakulásának lehetősége sem vitatott. Hasonló 
a helyzet a hallucinogénekkel, ahol a kényszeres használat esélye még 
kisebb. A legnagyobb variabilitást a stimulánsok mutatják. Itt az ecstasy 
vonatkozásában például egyértelműen a szociális-rekreációs használati 
mód a domináns (Demetrovics, 2000; Solowij és mtsai, 1992), ugyanakkor 
az amfetamin és különösen a kokain esetében nem ritka az intenzifi kált és 
a kompulzív használat sem.

3. A drogok hatása
Fontos hangsúlyoznunk, hogy a szervezetbe juttatott kémiai szerek hatása 
soha nem értelmezhető pusztán pszichofarmakológiai hatásként. A gyógy-
szerekkel kapcsolatosan szokás teljes gyógyszerhatásról beszélni, ami a 
szer pszichofarmakológiai jellemzői mellett magában foglalja az anyag fi -
zikai tulajdonságait (neve, íze, alakja, színe stb.), a beszedő tulajdonsága-
it (kora, előzetes tapasztalatai, személyisége, elvárásai, szociokulturális 
háttere), a szert adó személy tulajdonságait (presztízse stb.), valamint a 
helyzet jellemzőit, beleértve mind a mikro-, mind pedig a makrokontextust 
(Helman, 2003). Az illegális szerek és egyéb pszichoaktív anyagok haszná-
latakor is lényegében jelen vannak mindezek a módosító tényezők. Zinberg 
(1984) három fő tényezőt különít el. Az első maga a használt kémiai anyag, 
a drog. Annak mennyisége, minősége (milyen szerről van szó, mennyire 
tiszta stb.), a szervezetbe kerülés módja. További meghatározó tényező 
a személy jellemzői. Az, hogy a használó milyen testi és lelki állapotban 
van a drog bevételekor, alapvetően meghatározza a drogélményt. A fáradt 
emberre ugyanolyan mennyiségű drog erősebb hatást gyakorolhat. Nem 
mindegy, hogy valaki először használja az adott drogot, vagy vannak már 
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korábbi tapasztalatai. Lényeges, hogy milyen elvárásai vannak a drog 
használatával kapcsolatosan, milyen élményre számít. Nem lényegtelen 
az sem, hogy milyen lelki állapotban van a használó. Sok drog, elsősor-
ban a hallucinogén hatású szerek felerősíthetik a használó aktuális han-
gulatát, míg más szerek inkább tompítják vagy módosítják az aktuális 
érzéseket. És végül a használat fi zikai és szociális körülményei szintén 
meghatározóak az élmény szempontjából. Nem mindegy, hogy milyen kör-
nyezetben és kikkel közösen történik a használat. Nagy különbséget élhet 
meg valaki ugyanannak a drognak (és ugyanannak a mennyiségnek) a 
használatakor, ha azt ismerősökkel együtt, illetve ha idegenek között vagy 
egyedül használja. Nem mindegy a fi zikai környezet sem. Máshogy hathat 
egy drog otthon vagy ismerős környezetben vagy egy idegen helyen. Fontos 
hangsúlyozni, hogy mindezek a jellemzők nem csak az akut droghatást, de 
a droghasználatot általánosabban meghatározó, illetve a drogkarriert be-
folyásoló tényezők lehetnek.

4. Az addiktológiai ellátás rendszere
Ahogy arra korábban utaltunk, az addiktológia egy multidiszciplináris te-
rület. Az addikciós zavarok kialakulásának hátterében számos, egymás-
sal összefüggő biológiai, pszichológiai, társas-társadalmi tényező áll, ezért 
a probléma kezelése ezeket a területeket is magában kell, hogy foglalja. 
Vagyis a függőségek kezelése, a szenvedélybetegek ellátása igen komplex 
feladat. A leghatékonyabbnak azt a kezelést és ellátást tekintjük, amely a 
szerhasználó, illetve a függő személy szükségleteire refl ektál. Ahogy abban 
is nagy különbségek vannak, hogy milyen kémiai anyagtól vagy viselkedé-
si formától válik valaki függővé, úgy abban is nagy eltérések mutatkoznak, 
hogy a függőséggel kapcsolatos problémák mely formája jelentkezik. Van-
nak, akik számára egy ambuláns típusú kezelési forma a legmegfelelőbb, 
míg mások számára egy a külvilágtól elzárt, bentlakásos rehabilitációs 
intézmény jelenti a gyógyulás felé vezető utat. A szükséglet alapú keze-
lés-ellátás – melynek kialakítása és hatékony működtetése hazánkban is 
elsődleges szempont kíván lenni az ellátórendszer területén (Demetrovics 
és Kun, 2011) – a különböző kezelési típusok és szintek egymással való 
szoros kapcsolódását, integrált működését is hivatott megvalósítani. Az 
integráltság akkor érhető jól tetten, ha az egyes kezelő és ellátó-helyek 
egymással szoros együttműködésben fogadják a klienseket, és szükség 
szerint abba az intézménybe tudják továbbirányítani, amelyre a szenve-
délybetegnek aktuálisan a legnagyobb szüksége van. 

Az addiktológiai ellátásokat számos szempont mentén csoportosíthat-
juk. Besorolhatjuk azokat pl. a szektorokhoz való hovatartozás mentén 
(egészségügyi és/vagy szociális), illetve annak függvényében, hogy alacsony 
vagy magas küszöbű ellátásról beszélünk-e. Az alacsonyküszöbű ellátások 
közös jellemzője, hogy nem támaszt érdemi feltételeket a szolgáltatások 
igénybevevőjével szemben, sok esetben lehetővé teszik az anonimitást, nem 



Demetrovics Zsolt, Kun Bernadette, Portörő Péter, Felvinczi Katalin46

feltétel az absztinencia, továbbá nem várja el a klienstől, hogy biztosítási 
jogviszonnyal rendelkezzen. Tartalmukat tekintve az alacsonyküszöbű el-
látások igen sokfélék lehetnek, ahogy azt majd az alábbiakban bemutatjuk. 
Valamennyi alacsonyküszöbű ellátással kapcsolatban megállapíthatjuk, 
hogy azok a könnyű hozzáférhetőségre törekednek, vagyis az oda betérő 
klienstől nem várnak el érdemi erőfeszítést a változás irányába, illetve a 
(támogató, esetleg terápiás) kapcsolat kialakításának körülményeit kí-
vánják megteremteni. A magas-küszöbű ellátások már jól defi niált elvá-
rásokat fogalmaznak meg a klienssel/pácienssel szemben. Az absztinencia 
orientáltság csaknem valamennyi esetben markáns kívánalom. Ezen el-
látások esetében az anonimitás nem biztosítható, s az ellátás igénybevé-
teléhez biztosítási jogviszony is szükséges. Az alacsony és magas-küszöbű 
ellátások mindazonáltal nem diszkrét kategóriák, valójában természetesen 
kontinuumról van szó, s akár egy bizonyos ellátáson belül is változtatható 
a küszöb. A szubsztitúciós kezelések példáját tekintve, bár Magyarorszá-
gon ez az ellátási forma is viszonylag magas-küszöbű, sokfelé léteznek a 
kliensek felé kevesebb elvárást és feltételt megfogalmazó programok is.

Az ellátások egy másik tengelyét jeleníti meg az ártalomcsökkentő 
szolgáltatások csoportja (Takács és Demetrovics, 2009). Ezek jellemző-
en az alacsony-küszöbű ellátások kontextusában megjelenő programok, 
amelyek elsődleges célja nem az absztinencia elérése, hanem a szerhasz-
nálathoz társuló egyéni és társadalmi károk csökkentése. Bár bizonyos 
programokat (jellemzően az alacsony-küszöbű programokat) szokás árta-
lomcsökkentő programoknak hívni, az ártalomcsökkentés szemlélete ezen 
túlmutató fi lozófi a.

Az ártalomcsökkentés szemlélete, az absztinencia mindenáron való 
elérésével szemben azt a célt tűzi maga elé, hogy a droghasználattal ösz-
szefüggésben megjelenő egyéni és társadalmi károkat, ártalmakat minél 
alacsonyabb szintre szorítsa. Ez a megközelítés tehát elfogadja azt a tényt, 
hogy a „drogmentes társadalom” utópia; elérése sem a közeli, sem a távoli 
jövőben nem reális célkitűzés. Mindig lesznek tehát olyan droghasználók, 
akik – legalábbis az adott pillanatban – nem akarnak, vagy nem tudnak fel-
hagyni a szerhasználatukkal (Inciardi és Harrison, 1999; Heather, Wodak, 
Nadelmann és O’Hare, 1999; Rácz, 1999; Takács és Demetrovics, 2009).

Sokan az ártalomcsökkentő szemléletet a kínálatcsökkentés és a ke-
resletcsökkentés melletti harmadik fő drogpolitikai irányzatként értelme-
zik, valójában azonban az ártalomcsökkentés meghaladja, integrálja is az 
előbbi kettőt. Adott esetben ugyanis az ártalmak csökkentése akár keres-
letcsökkentő, akár kínálatcsökkentő programokat is magába foglalhat, bár 
kétségtelenül az esetek többségében inkább olyan programokat sorolunk 
ide, amelyek hagyományosan sem a kínálat, sem a keresletcsökkentés-
nek nem elemei. Az ártalomcsökkentés legfontosabb jellemzőit elsősorban 
Riley és O’Hare (2000) összefoglalója nyomán tekintjük át:

Pragmatizmus, azaz annak az elfogadása, hogy a droghasználat jelen 
van a társadalomban, s bizonyos szempontból annak normál összetevő-
jét adja. Annak hangsúlyozása, hogy a droghasználat kezelésében reális, 
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megvalósítható célokat, nem pedig vágyott, de az adott helyzetben megva-
lósíthatatlan, ideális célokat kell kitűzni. 

A humanisztikus értékek szem előtt tartása, azaz a droghasználó drog-
használatra irányuló döntésének elfogadása, s ennek a morális megítélé-
sétől való tartózkodás. 

Az ártalomközpontúság annak belátása, hogy maga a droghasználat 
ténye másodlagos a droghasználattal kapcsolatosan megjelenő ártalmak-
hoz képest, és a cél elsődlegesen ezek csökkentése. A problémát nem maga 
a droghasználat, hanem a kapcsolódó, az egyén, a közösség vagy az egész 
társadalom szintjén ható – egészségügyi, szociális és gazdasági – ártal-
mak jelentik. 

Inkluzivitás: az ártalomcsökkentő megközelítés célja elérése érdekében 
befogadja, és nem kizárja a különböző beavatkozási lehetőségeket. Ez an-
nak a belátásán alapul, hogy a különböző esetekben más és más beavat-
kozási módok lehetnek hatékonyak ugyanannak a célnak, az ártalmak 
csökkentésének elérésében. Ezzel összhangban az ártalomcsökkentés nem 
zárja ki, de nem is várja el az absztinencia elérését.

A célok hierarchiája: az egyik legfontosabb jellemzője az ártalomcsök-
kentő megközelítésnek, hogy a célokat a célpopuláció, vagyis a kliens igé-
nyeit, szükségleteit, képességeit és lehetőségeit fi gyelembe véve rugalma-
san, az aktuális helyzethez igazodóan képes alakítani. Ennek megfelelően 
a célok akár a beavatkozás során is változhatnak. 

Költségek és hasznok egyensúlyban tartása: az ártalomcsökkentő meg-
közelítés – már csak realista és pragmatikus jellegénél fogva is – nagy 
hangsúlyt fektet a befektetések és az eredmények arányosságának, a költ-
séghatékonyság szempontjának az elemzésére. 

Az addiktológiai ellátások rendszere állami és civil és feladatellátáson ala-
pul. Az alábbiakban röviden bemutatjuk azokat a főbb kezelési, ellátási 
formákat és szolgáltatásokat, melyek jelenleg a hazai addiktológia terüle-
tén elérhetők (Sebestyén, Sós és Hábencius, 2008). 

Drogambulancia
Az addiktológiai járóbeteg (ambuláns) szakellátások közé tartozik. Kife-

jezetten a problémás és függő drogfogyasztók ellátására specializálódott in-
tézmény. A drogambulanciákon többnyire megvalósul a multidiszciplináris 
megközelítés, hiszen a kliens az elsődleges addiktológiai és pszichiátriai 
kezelés mellett pszichológiai, szociális, belgyógyászati ellátásban vagy 
akár jogi tanácsadásban is részesülhet. Az ambulanciák absztinencia-fó-
kuszú, azaz a detoxifi kálást és a szermentesség fenntartását célzó kezelé-
seket éppúgy folytatnak, mint ártalomcsökkentő programokat, amelyek-
ben nem közvetlen cél a szermentesség elérése.

Addiktológiai gondozó
Több helyütt, ahol drogambulancia működtetésére nincs lehetőség, 

addiktológiai gondozók nyújtanak járóbeteg-szakellátást a szenvedélybe-
tegek részére. Fontos különbség, hogy míg a drogambulanciák inkább az 
illegális szerek fogyasztóit célozzák meg, az addiktológiai gondozókban el
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sősorban alkoholbeteg, gyógyszerfüggő és politoxikomán klienseket látnak 
el. A multidiszciplináris ellátás itt is megvalósul, a kliens szükségleteihez 
igazodóan. 

Addiktológiai osztály
A fekvőbeteg szakellátások közé tartozik. Az osztály szenvedélybeteg 

kliensei olyan ellátásokban részesülnek, melyeket csak bent-fekvéses kör-
nyezetben lehet megvalósítani. Ilyen elsődlegesen a detoxifi kálás, illetve 
szükség esetén az egyéb pszichiátriai zavarral is küzdő betegek ellátása. A 
gyógyszeres kezelés mellett itt is részesülhetnek a betegek pszicho-szoci-
ális ellátásban, a detoxifi kálás néhány hetes időszakát követően azonban 
többnyire a rehabilitációs ellátás felé történő továbbirányítás az indokolt. 
A detoxifi kálás ugyanakkor Magyarországon gyakran pszichiátriai osztá-
lyokon vagy annak elkülönített részlegén történik. 

Sürgősségi betegellátás - Krízisintervenciós osztály
A droghasználat akár mérgezéses, túladagolásos állapotokhoz is ve-

zethet, ekkor sürgősségi beavatkozásra van szükség. Ezen ellátásokat a 
krízisintervenciós osztályok végzik, amelynek keretében a detoxikálás 
megvalósul. A beavatkozás az akut életveszély elhárítására irányul, hosz-
szabb távú kezelés szükségessége és annak elfogadása esetén a személy 
továbbirányítása az indokolt. 

Szubsztitúciós kezelés
A helyettesítő (szubsztitúciós) terápiák elsősorban azon opiátfüggők 

esetében merülnek föl, akik aktuálisan nem képesek az absztinencia el-
érésére, vagy nem szándékoznak szermentessé válni. Ők teszik ki azon-
ban az opiátfüggők nagyobb részét. A szubsztitúciós kezelés célja a heroin 
vagy más opiát származék kiváltása és olyan helyettesítő szer biztosítása, 
amelynek alkalmazása révén az illegális droghasználat egyéni kockáza-
tai (pl. intravénás használat okozta fertőzések, egészségi állapot lerom-
lása, pszichiátriai betegségek, tanulmányi és munkahelyi problémák 
stb.) és társadalmi kárai (pl. munkanélküliség, hajléktalanság, krimina-
litás) mérséklődnek. A legelterjedtebb szubsztitúciós szerek a metadon 
és a buprenorfi n (Demetrovics, Honti, Szemelyácz, és Csorba, 2001). A 
szubsztitúciós kezelést kizárólag egészségügyi ellátások keretében lehet 
igénybe venni, jellemzően drogambulanciákon, illetve egyes esetekben 
addiktológiai, vagy pszichiátriai osztályokon. 

Bentlakásos rehabilitációs intézmény
A rehabilitációs intézmény részben egészségügyi, részben szociális sza-

kosított szolgáltatásként jelenik meg az ellátórendszerben. Olyan szenve-
délybeteg személyek számára nyújt segítséget, akik a teljes absztinenciát 
tűzték ki célul. E tekintetben tehát magas küszöbű szolgáltatásról van szó, 
a kliensnek bizonyos elvárásokat kell teljesíteni ahhoz, hogy bekerüljön. 
Az ellátás hosszú távú; több hónapig vagy évig is eltart a teljes felépülés. 
A bentlakásos intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelő önis-
meret és az önálló életvezetési képességek kialakítására. A bentlakásos 
intézményekben a terápiás közösségi ellátás különböző megközelítéseit 
alkalmazzák, de többnyire közös elem, hogy a terápia hatótényezője – in-
nen az elnevezés – a közösség és nem a szakember.
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Bentlakásos reintegrációs intézmény (félutas ház)
Elsősorban olyan felépült szenvedélybetegek számára működik, akik 

absztinenciájának fenntartása egyéb lakhatási körülmények között veszé-
lyeztetett lenne. Az intézmény lakói akár külső, akár belső, védett mun-
kahelyen is dolgozhatnak. Ez az ellátástípus jellemzően rehabilitációs in-
tézményekhez kötötten, lakóotthonban, vagy átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi formában érhető el.

Tűcsere
A tűcsere szintén azon ellátási formák közé tartozik, melynek legfonto-

sabb célja az ártalomcsökkentés. Tipikus alacsonyküszöbű programról van 
szó, ahol a klienssel szemben nincsenek sem az absztinenciára irányuló, 
sem pedig adminisztrációs jellegű elvárások. Az intravénás szerhasználók 
anonim módon, bármilyen személyi azonosítás nélkül, ingyenesen igény-
be vehetik a szolgáltatást. A tűcsere tehát elsődlegesen az egyéni szer-
használat biztonságosabbá tételét segíti elő azzal, hogy steril eszközöket 
biztosít a szenvedélybetegek számára. Hangsúlyos célja lehet a közösség 
számára veszélyes, szennyezett fecskendők begyűjtése, illetve a drog-
használó személyek magasabb küszöbű ellátásokhoz (pl. drogambulancia, 
addiktológiai osztály, rehabilitáció) való továbbirányítása. A tűcsere prog-
ram megvalósulhat állandó telephelyen, utcai megkereső tevékenységen, 
automatán keresztül, mobil tűcsereként (pl. erre kialakított járművel), 
vagy akár gyógyszertárakon keresztül. 

Partiszerviz
Ahogy a tűcsere, úgy a partiszerviz is alacsonyküszöbű ártalomcsök-

kentő szolgáltatás (Demetrovics és Rácz, 2008). Kifejezetten olyan fi atalok 
számára nyújt segítséget, akik zenés-táncos szórakozóhelyeken, fesztivá-
lokon jelennek meg. Ez a szcéna ugyanis nagymértékben érintett a szer-
használat szempontjából (Demetrovics, 2001). A szolgáltatás a szórakozás 
helyszínén működik, könnyen elérve azokat a fi atalokat, akik potenciá-
lisan veszélyeztetettek a droghasználat okozta egészségügyi és pszichés 
problémák szempontjából. A segítők víz, szőlőcukor, vitaminok, illetve 
gumióvszer osztásával elsősorban az egészségügyi ártalmakat próbálják 
csökkenteni. Emellett ugyanakkor jellemző a szórólapok kihelyezése és az 
egyéni beszélgetés is, amelyek célja a szerhasználattal kapcsolatos hiteles 
tájékoztatás és akár pszichés és életvezetési problémákban való segítség-
nyújtás is. A segítők általában kortársak és önkéntes munkát végeznek.

Megkereső tevékenység, utcai munka (outreach work)
Az alacsonyküszöbű ellátások egy további formája, melynek célja, hogy 

a rejtőzködő, vagyis az ellátórendszerben meg nem jelenő droghasználó-
kat felkutassa. A többségében szociális munkás segítők mindezt annak 
érdekében teszik, hogy pl. szórólapok osztásával, információk átadásával 
elősegítsék a szenvedélybetegek ellátásba kerülését.

„Drop-in” („Toppanj be”) központ
Olyan alacsonyküszöbű szolgáltatás, amely szintén a tájékoztatásra 

helyezi a fő hangsúlyt. Míg azonban a megkereső munka a droghasználót
a saját környezetében felkeresve szólítja meg, ezek a központok állandó 
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telephellyel rendelkeznek, s a kliens az, aki „betoppan” valamilyen segít-
ség kérése miatt. Az információ, tájékozódás mellett ez lehet akár melege-
dési, mosakodási szükséglet kielégítése, vagy egy pohár tea elfogyasztása 
is. Legfontosabb funkciója a szerhasználóval való kapcsolatfelvétel, vagyis 
azon lehetőség megteremtése, hogy a szenvedélybeteg ez által magasabb 
küszöbű ellátásba kerülhessen. 

Segélytelefon
Az alacsonyküszöbű ellátások további formája, amely telefonon ke-

resztül nyújt segítséget a szenvedélybeteg személy vagy hozzátartozója 
számára. A könnyű elérés (pl. non-stop vonal, ingyenesen hívható szám), 
az anonimitás itt is elősegíti a személy ellátórendszerbe való könnyebb 
bevonását.

Önsegítő csoport
Nemcsak az alkoholbetegek, hanem a drogfüggők és különböző visel-

kedési addikcióban (pl. kóros játékszenvedély, szex-függőség) szenvedők 
esetében is régóta működnek önsegítő csoportok. Ezek felépülő, illetve 
gyógyult szenvedélybetegek önkéntes csoportjai, akik egymást támogatva, 
egymást megerősítve fejtik ki pozitív hatásukat. Léteznek továbbá önsegí-
tő csoportok szenvedélybetegek hozzátartozói számára is, valamint drog-
használó várandós nők és gyermekeik segítése céljából. Az internetalapú 
egészségügyi tanácsadási formák csoportját képezik továbbá azok a prog-
ramok, amelyek strukturált, önsegítő jellegű tartalmat biztosítanak, ta-
nácsadóval való rendszeres kapcsolattartással vagy akár anélkül. Az ön-
segítő csoport tehát valójában nem ellátási forma, hiszen önszerveződő és 
nem igényli szakember részvételét, bevonását. Általában a drogterápiás 
intézmények, vagy drogambulanciák nyújtanak segítséget ezek működé-
séhez oly módon, hogy helyszínt biztosítanak a csoportok működéséhez. 

Szociális alapszolgáltatások
Szenvedélybetegek számára is léteznek szociális alapszolgáltatások, 

úgymint családsegítés, közösségi ellátás, nappali ellátás, illetve utcai szo-
ciális munka. A családsegítés különböző krízishelyzetek megelőzését és 
megoldását tűzi ki célul, legyen az szociális, mentálhigiénés vagy egyéb 
probléma. A közösségi ellátás magába foglalja azokat az alacsonyküszöbű 
és ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, melyek szenvedélybetegek számára 
nyújtanak segítséget. A nappali ellátást olyan szenvedélybetegek vehetik 
igénybe, akik nem igényelnek fekvőbeteg ellátást, ugyanakkor hajléktalan 
személyek. Ezen szolgáltatás keretében szociális és mentális ellátásban 
tudnak részesülni. Végül az utcai szociális munka szintén hajléktalan 
szenvedélybetegek ellátását tűzi ki célul, akik körében a segítők az utcán 
próbálnak kapcsolatot felvenni és őket az ellátórendszerbe juttatni. 

Speciális színtereken biztosított szolgáltatások
Az ellátások speciális csoportját képezik a büntető-igazságszolgálta-

tó rendszerben biztosított beavatkozások, illetve az ún. elterelés intéz-
ményrendszerében biztosított kábítószer-függőséget gyógyító kezelések, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátást biztosító, vagy megelőző-fel-
világosító szolgáltatások. Hasonlóan színtér specifi kus szolgáltatásokat 
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nyújtanak az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett pszichoaktív szerekkel 
és disszociális problémákkal küzdő gyermekek ellátását biztosító speciális 
gyermekotthonok. 
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TIRINGER ISTVÁN - KASZÁS BEÁTA

AZ IDŐSKOR PSZICHOLÓGIAI 
JELLEMZŐI

Az elmúlt több mint száz év során az európai és hazai népesség átlagélet-
kora drámai növekedést mutatott, és ez a tendencia a következő évtizedek-
ben is minden bizonnyal folytatódni fog. A modern társadalmak elöregedé-
se több tényezőre vezethető vissza: az életkörülmények és az egészségügyi 
ellátás jelentős javulására, valamint arra is, hogy ugyanezen időszak alatt 
a születő gyermekek száma nagymértékben visszaesett. Európa államai-
ban 2010-ben a 65 év felettiek aránya elérte a 17%-ot, s a magyarországi 
adatok is megközelítik ezt az átlagot. Nálunk minden hatodik állampolgár 
elmúlt már 65 éves, számuk 1,677 millió fő volt a 2011. évi adatok szerint. 
Arányuk várhatóan a következő évtizedekben a jelenleginél is erőteljeseb-
ben növekszik majd, és 2050-re a népesség közel 30%-a lesz már e korosz-
tály tagja (Kaszás, Tiringer és Kállai, 2012).

A pszichoszociális tudományokban az idős populációt általában két 
korcsoportra különítik el: a fi atalabb idős emberek csoportjára („harmadik 
életkor”), valamint az idős idősekre (a 80-85 év felettiek, „negyedik élet-
kor”). A megkülönböztetés azzal függ össze, hogy a fi atalabb idősek ese-
tében a többnyire meglévő krónikus betegségek általában nem korlátoz-
zák az életvezetést. A legidősebb korosztályban az előrehaladott krónikus 
betegségek azonban gyakran rokkantsághoz vezetnek, ami segítséget és 
ápolást tesz szükségessé.

Az öregedés során az élettani funkciók beszűkülése a testi alkalmazko-
dóképesség romlásához, és a betegségekkel szembeni megnövekedett fogé-
konysághoz vezet. Idősek esetében nem ritka, hogy a különböző élettani 
rendszerekben egyidejűleg (és egymást súlyosbítóan) alakul ki működés-
zavar (polimorbiditás). A testi leépülési folyamatok minden idősödőt érin-
tenek, a kialakulás üteme azonban egyénileg igen eltérő, s az életminőség 
következményes romlásában is jelentős különbségek tapasztalhatók.

Az idős emberekre a fi atalabbak a leépülési folyamatokkal összefüggő 
megváltozott külsejük miatt gyakran elutasítással reagálnak. A geriátriai 
etikában honosodott meg az „ageism” (idősekkel szembeni előítélet, „aggiz-
mus”) fogalma erre a jelenségre. Ha az előítélet az adott személy kiközö-
sítéséhez vezet, időskori diszkriminációról beszélünk. Az idősek elutasítá-
sának hátterében sokszor tudattalan félelmek működnek: saját öregedé-
sünket és halandóságunkat – amivel szembesülnünk kell az idős emberek 
esetében – hajlamosak vagyunk hárítani.

Az idősek kapcsolataiban – professzionális segítők esetében is – az alább 
felsorolt negatív sztereotípiákat és előítéleteket tapasztalhatjuk gyakrabban:
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− az idős emberek általában egyedül és magányosan élnek; 
− betegek, esendőek és másoktól függenek;
− kognitív képességeik hanyatlást mutatnak;
− gyakran depressziósak;
− viselkedésük merevsége miatt a velük való kapcsolat nehéz;
− nem tudnak megküzdeni a testi és intellektuális hanyatlással.
A másik gyakori véglet az idealizáló attitűd, amikor bagatellizálják az 

idős ember tényleges problémáit („mindenki annyira öreg, amennyire an-
nak érzi magát”).

A valóság azonban az, hogy az idős emberek nagyon sokfélék, több-
nyire szoros kapcsolatot tartanak fenn családjukkal, ugyanakkor függet-
lenül élnek, és általában jól alkalmazkodnak az időskori változásokhoz. 
Idős korban nem változik lényegesen az emberek személyisége, és az öre-
gek viszonylag ritkán szenvednek súlyos pszichiátriai zavarban. Bár az 
időskori hanyatlás gyakran tapasztalható, a korlátozottság azonban nem 
befolyásolja komolyan a mindennapi életvezetést (American Psychological 
Association Working Group on the Older Adult, 1998).

A sikeres idősödés és a róla alkotott különböző elképzelések az utóbbi 
évtizedekben kerültek a fi gyelem középpontjába. Sikeresnek tekinthető az 
öregedés, ha az idős ember szűkebb és tágabb társadalmi környezetében 
képes aktív résztvevő maradni, az életkor előre haladtával elkerülhetet-
lenül bekövetkező veszteségekkel meg tud küzdeni, és elfogadható élet-
minőséget tud fenntartani. Az elmúlt évtizedben a gerontopszichológiai 
kutatások érdeklődése egyre inkább elmozdult a sikeres öregedés kritéri-
umainak meghatározásától a folyamatának megértéséig: milyen megküz-
dési módok és stratégiák segítik, hogy az öregedés sikeres legyen.

A gyakorlat szintjén pedig előtérbe kerültek az időskori megelőző 
programok, az egyénre szabott egészségügyi és szociális ellátás, illetve az 
egészség és életminőség, köztük a mentális működőképesség fenntartásá-
ra irányuló intervenciók.

Az emberek jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az 
időskori testi és szellemi hanyatlást elkerüljék, vagy legalább késleltes-
sék, amennyire lehet. Ez manapság különösen érvényes, amikor a fi atalos 
fi ttség vágyképe határozza meg a társadalmi gondolkodást. Az öregkor 
alapvető tapasztalata ugyanakkor, hogy az elkerülésre irányuló erőfeszí-
tések korlátokba ütköznek, részben azért is, mert azok a képességek és 
lehetőségek, melyeket a megelőzéshez használnánk, maguk is hanyatlást 
mutatnak az életkor előre haladtával.

1. Az erőforrásokban történő időskori veszteségek 
Az öregedés során bekövetkező biológiai, pszichológiai és szociális válto-
zásokban jelentős egyéni eltéréseket találunk. A megelőző és kompenzáló 
törekvések több területen enyhíthetik vagy késleltethetik a hanyatlást. 
Az időskor alapvető jellemzője mégis az erőforrások és a tartalékok megfo-
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gyatkozása. Ezek a változások különösen szembeötlők az egészségi állapot, 
a kognitív képességek és a társadalmi helyzet vonatkozásában. Triviális, 
de mégis fontos szempont a hátralévő életidő fogyatkozása is.

Az egészségi problémák idős korban nagyrészt a szervezet funkcioná-
lis tartalékainak (rezerv kapacitásainak) megfogyatkozásából adódnak. A 
testi paraméterek negatív változásai már a késő felnőttkorban kimutatha-
tók (például csökken a szív pumpateljesítménye, a vese- és légzési funk-
ciók). Ha ezekhez az élettani változásokhoz halmozódó egészségkárosító 
hatások is társulnak, megnövekszik a krónikus-degeneratív megbetege-
dések kockázata: az időskor egyik jellemzője a krónikus megbetegedések 
halmozódása. Az elmúlt közel egy évszázad orvostudományi és társadalmi 
fejlődése ugyanakkor jelentősen megnövelte a várható élettartamot és ki-
tolta a súlyos, életet veszélyeztető betegségek kialakulását a késői öreg-
korra. Bár ez a pozitív tendencia egyértelmű, s megfogalmazódtak olyan 
optimista koncepciók is, melyek társadalmi szinten elérhető célnak tart-
ják a betegségek „kompresszióját” az élet utolsó éveire/évtizedére, vitatott, 
hogy ez a cél mennyire elérhető – különösen Közép-Kelet Európában, vagy 
a világ kevésbé fejlett régióiban.

Megelőző tevékenységekkel, a kockázati tényezők kerülésével a nega-
tív változások részben elkerülhetők, vagy kompenzálhatók. Az életkor elő-
re haladtával azonban a megelőző törekvések hatékonysága egyre inkább 
csökken.

Az időskori változásokban jelentősen érintettek az érzékszervi és kogni-
tív működések, mindenekelőtt az ún. „folyékony intelligencia”. Az informá-
ciófeldolgozási folyamatok gyorsasága, pontossága és rugalmas összehan-
golásának képessége hanyatlást mutat, tükrözve a neuronális hálózatok 
elöregedését (Craik és Salthouse, 2000). Csökken a munkamemória ka-
pacitása a különböző tartalmak egyidejű feldolgozásakor. Az információ-
feldolgozást könnyebben megzavarják interferenciák és betolakodó infor-
mációk, ami arra utal, hogy idős emberek körében kevésbé hatékonyan 
működnek a kognitív gátló folyamatok: idős emberek nehezebben oltják 
ki a feladat szempontjából lényegtelen ingereket. Nehezebben megvalósít-
ható az összetett feladatok megoldása során a kognitív erőforrások rugal-
mas hozzárendelése az egyes feldolgozási lépésekhez; nehezebben megy az 
új feladatokra történő „átkapcsolás”, valamint a cselekvés szempontjából 
lényegtelen információk gátlása. A romló kognitív teljesítmények ugyan-
akkor rászorítják az idős embert arra, hogy egyszerű hétköznapi felada-
tok megoldása során tudatosan az aktuális szituációra koncentráljon, és 
kevésbé törődjön az elterelő ingerekkel. Az olyan helyzetekben, amelyek 
tág fi gyelmi perspektívát igényelnek, ennek kockázatai is lehetnek: a kog-
nitív erőforrások nagyobb igénybevétele lehet az egyik oka a bonyolultabb 
szenzomotoros koordinációt igénylő helyzetekben az idős emberek gyako-
ribb baleseteinek.

Míg az új információk feldolgozása nehezebben megy, kevésbé káro-
sodik a megszerzett és rutinszerűen alkalmazott ismeretek használata. 
Utóbbiaknak egyébként nagyobb jelentősége van a mindennapi problé-
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mák megoldása során. Mivel a kognitív teljesítményeket általában több 
tényező befolyásolja, a „folyékony” kognitív képességek hanyatlása ellen-
súlyozható az élet során felhalmozott tapasztalatokkal és szakértelemmel 
(a kristályos intelligenciával), még ha ezek alkalmazása új feladathelyze-
tekben kevésbé rugalmasan és hatékonyan megy is.

Az idős emberek korábbi fontos szerepeik elvesztése miatt gyakran 
marginális helyzetbe kerülnek. A házastárs, a rokonok és barátok halá-
lával egyre fogyatkozik az ún. fejlődési konvoj (Kahn és Antonucci, 1980), 
mely az egyént végigkíséri életútján és támogatja a problémákkal történő 
megküzdésben. Jellemző, hogy idős emberek azokra a kapcsolataikra fordí-
tanak több energiát, melyek érzelmi támogatást és biztonságot nyújtanak, 
és sokszor lemondanak olyanokról, melyek kevésbé felelnek meg ezeknek 
az igényeknek (Carstensen és Lang, 2007). Az életkor előre haladtával 
azonban egyre nehezebb olyan kapcsolatokat találni, melyekben a tár-
sak hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek – s ez által kevésbé adott az 
empátia egyik feltétele. A generációs különbségek erősítik a társadalmi 
csoportok szeparálódását, amit az elmúlt évtizedekben a társadalmi vál-
tozások felgyorsulása is elősegített. Az idős emberek elmagányosodása a 
pszichés zavarok kialakulásának egyik feltételezhető kockázati tényező-
je. Ez az összefüggés empirikus vizsgálatok alapján egyelőre nem kellően 
tisztázott, mindenesetre az idős emberek a kapcsolataikban bekövetkezett 
változásokat általában negatívnak és megterhelőnek élik meg.

Életünk tervezése során általában abból indulunk ki, hogy elegendő 
idő áll rendelkezésünkre: természetesnek vesszük, hogy cselekvésünk kö-
vetkezményeit és hatását a jövőben megtapasztalhatjuk. Az idő ad lehe-
tőséget a céljaink közötti konfl iktusok feloldására is, például azáltal, hogy 
fontossági sorrendet alakítunk ki. Az életkor előre haladtával, s a vissza 
lévő idő csökkenésével ez a lehetőség egyre kevésbé adott. A jövőre irányu-
ló terveink és cselekvéseink játéktere szűkül, és egyre nagyobb kényszer 
a prioritásaink meghatározása. Jövőre irányuló terveink alapozzák meg 
azt az érzést, hogy életünknek értelme van. A vissza lévő életidő meg-
fogyatkozása nemcsak a cselekvési és fejlődési lehetőségeink elvesztését 
jelentheti, hanem azok bizonytalanná válását is (van Selm és Dittmann-
Kohli, 1998).

Bár a testi énünk megöregszik, az önmagunkról alkotott képünk még-
sem követi ezt a folyamatot. A megöregedés folyamata különösen negatív-
nak tűnik, ha azt a fi atalabb életünk perspektívájából, az aktuális céljaink, 
viszonyulásaink és önmeghatározásunk szempontjából látjuk. Gyakran 
megfeledkezünk azonban arról, hogy a perspektíva, melyből önmagunkat 
látjuk az élet előre haladtával jelentősen változik. A változás optimális 
esetben úgy történik, hogy az egyén személyiségének folytonosságát éli 
meg, és megőrzi pozitív életszemléletét. A szelf a tényleges és az elvárt én-
kép közötti különbséget alapvetően két úton képes semlegesíteni: részben 
a veszteségek és a defi citek hatását enyhítő vagy kompenzáló erőfeszíté-
sekkel, részben a céloknak és ambícióknak a lehetőségekhez történő hoz-
záigazításával (ennek a két módnak a rugalmas használatát írja le az ún. 
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két-folyamat modell) (Brandstädter, 2007). Idős emberek körében mindkét 
stratégia hozzájárul a pozitív életszemlélet fenntartásához és a személyes 
folytonosságérzés biztosításához. A fi atalkori teljesítőképesség ideáljához 
történő ragaszkodás lényeges hajtóereje a kompenzáló erőfeszítéseknek 
(az asszimilációnak), mely ugyanakkor frusztrációk forrásává is válhat, 
ha az erőfeszítések korlátokba ütköznek; ezen a ponton válik fontossá a 
második stratégia, az akkomodáció.

Az időskorról alkotott képünk megélésében meghatározó az erőfor-
rásaink és a fejlődési lehetőségeink korlátozottsága, az öregedő ént – a 
veszteségek ellenére – mégis meglepő stabilitás és rezíliencia jellemzi. A 
két-folyamat modell alapján megrajzolt fejlődési kép fontos elméleti fej-
lődésnek tekinthető, mert megközelítése eltér az egyoldalúan defi citeket 
hangsúlyozó, valamint túlzottan optimista időskor-felfogástól is.

2. Szubjektív életminőség és elégedettség idős korban
Az egyéni jóllét és a szubjektív életminőség meghatározásában általában 
a vizsgált egyén szempontjait vesszük alapul. Az életminőség értékelése 
azonban nem puszta introspekción alapul; az elégedettség sokkal inkább 
olyan ítélet, mely a kognitív folyamataink számára aktuálisan elérhető 
percepciókon és visszaemlékezéseken alapul. Figyelemre méltó, hogy az 
élettel való általános elégedettséget – mint összesített becslést – erőtel-
jesebben határozza meg az érzelmi állapot, valamint a pozitív és negatív 
emlékek kognitív elérhetősége, mint a specifi kus életterületek – például a 
házasság vagy a hivatás – megítélése (Schwarz és Strack, 1999). A jóllétet 
és az elégedettséget jelentősen befolyásolja az is, hogy adott életkorban 
mit tekintünk normálisnak és elvárhatónak. Ez magyarázza, hogy szoci-
ális indikátorok – mint a jövedelem vagy a képzettség – miért mutatnak 
csekély összefüggést a szubjektív életminőséggel.

Több vizsgálat foglalkozott az élettel való elégedettség, valamint a po-
zitív és negatív érzelmek gyakoriságának kapcsolatával. Az érzelmi va-
lencia két pólusa egymástól függetlenül váltakozhat, és részben független 
meghatározója lehet a szubjektív életminőségnek. Az élettel való elége-
dettség 80 éves korig többnyire csekély mértékben változik; csupán a pozi-
tív érzelmek megfogyatkozásának tendenciája látható, amivel nem társul 
a negatív érzelmek kifejezettebbé válása. Más vizsgálatok idős emberek 
körében a pozitív érzelmek növekedését és a negatív érzelmek egyidejű 
csökkenését is leírták. Arra is utalnak vizsgálati adatok, hogy idős korban 
csökken az érzelmek intenzitása és amplitúdója: csökken az érzelmi labili-
tás, az idős emberek nyugodtabbá válnak (Rothermund és Brandtstädter, 
2003a).
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3. Időskori depresszió és alkalmazkodási nehézségek
Brandstädter vizsgálatában a Geriátriai depresszió skálával mért eredmé-
nyek szinte tükörképét mutatják az elégedettséggel kapcsolatos összefüg-
géseknek: csak 80 éves kor felett tapasztalható a depressziós tendenciák 
felerősödése (Rothermund és Brandtstädter, 2003b). Az eredmények arra 
utalnak, hogy az elégedettség csökkenése és a depresszív tendenciák fel-
erősödése kevésbé a növekvő életkorral, mint inkább az időperspektívák 
megfogyatkozásával áll kapcsolatban. A depresszív tendenciákkal legszo-
rosabb kapcsolatban az életidő szubjektív megfogyatkozása áll: a szemé-
lyes jövő perspektívájának bezárulása, bizonytalanná válása és befolyá-
solhatatlanságának megélése. Ehhez képest az egészséggel kapcsolatos 
problémák és a mindennapi aktivitások beszűkülése csak csekély össze-
függést mutattak a depressziós tünetekkel. Ez arra utal, hogy az érintet-
tek az időskori testi változásokat többnyire normálisnak élik meg, amihez 
életcéljaik és igényeik megváltoztatásával alkalmazkodni tudnak.

Csak az utolsó életszakaszban sűrűsödnek annyira össze a negatív vál-
tozások, ami a szelf rendszer alkalmazkodóképességét már meghaladhat-
ja: nincs már elegendő idő a veszteségek feldolgozására. Az eredmények 
elméleti szempontból is érdekesek: idős korban a számos vonatkozásban 
megélt veszteségek és korlátok ellenére nem csökken drámai módon az ál-
talános életminőség (ez az ún. elégedettségi paradoxon). A tanult tehetet-
lenség és a kontrollvesztés elmélete szempontjából ez a paradoxon kevésbé 
magyarázható, mivel ezek a megközelítések a depresszió kialakulásában a 
visszafordíthatatlan veszteségek megélését tekintik meghatározónak.

4. Az idősödő szelf védekező mechanizmusai
Az elmúlt évtizedekben több kutatás foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy 
mivel magyarázható a szelf ellenálló képessége az idős korban megélt 
veszteségekkel és korlátokkal szemben (Ryff, Singer, Love és Essex, 1998; 
Staudinger, Marsiske és Baltes, 1995). A nyereségek és a veszteségek 
egyszerű összehasonlítása nem ad elegendő magyarázatot az elégedettsé-
gi paradoxonra, mivel az időskori változások pozitív és negatív megélése 
csak az egyén értékrendszere, céljai és önmagával kapcsolatos elvárásai 
alapján értelmezhető – melyek idővel maguk is változhatnak. A célok úgy 
változhatnak, hogy a nyereségek hangsúlyozottabbá válnak, a vesztesé-
gek negatív megélése pedig enyhül. A két-folyamat modell szempontjából 
a szelf megélésének folyamatossága és stabilitása nem statikus adottság, 
hanem sokkal inkább egy aktív kognitív konstrukció eredménye.

Az önszabályozó folyamatok megkülönböztethetők intencionális fó-
kuszuk alapján: ezek célja lehet a pozitív fejlődési folyamatok előmozdí-
tása, másrészt a fejlődési veszteségek elkerülése („promotion focus” ill. 
„prevention focus”). A megelőző, helyreállító és kompenzáló fókuszt első-
sorban a szelf lehetséges negatív képe határozza meg. Ezek az erőfeszíté-
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sek akkor érik el maximumukat, ha az időskori változások során még van 
remény a pozitív befolyásolásra. Az aktivitások motivációja az időskori 
változások feltételezett befolyásolhatóságával és a személyes cselekvési 
lehetőségek megélésével függ össze. Ha ezek a feltételek már nem adottak, 
akkor a további kompenzálási törekvések elsősorban a cselekvési lehetősé-
gek tágítására vagy külső segítség mozgósítására irányulnak.

Időskorban megerősödő érzéssé válhat, hogy a hanyatló képességek és 
a rendelkezésre álló idő szűkülése bizonyos célok elérését már nem teszi 
lehetővé. Az elérhetetlen célokhoz és törekvésekhez történő ragaszkodás 
hozzájárulhat a nyomott hangulat és a reménytelenség kialakulásához. 
Ha az asszimilatív kompenzáló cselekvési lehetőségek kimerülnek, a 
frusztrációt és az elégedetlenséget csökkentheti az elérhetetlen célokról 
történő lemondás. Könnyebb lehet a lemondás, ha a gátolt célok helyébe 
újabb motivációk kerülnek (Aspinwall és Richter, 1999); a célok elengedé-
se önmagában is hozzájárul a helyzet újraértékeléséhez. Az akkomodatív 
folyamatok nemcsak a célokra, hanem az elvárásokra és azok teljesülé-
sének kritériumaira is irányulhatnak. Pl. az egészség, az intellektuális 
képességek, a szépség, a siker inkább relatív sajátosságok. Ezek tulajdo-
nítása leginkább attól függ, hogy egy adott életszakaszban mit tekintünk 
„normálisnak”, és hogy mit tartunk megfelelő viszonyításnak.

Az életkörülmények és a fejlődés értékelését az is meghatározza, hogy 
milyen jelentést és várható következményeket tulajdonítunk a változások-
nak. A negatív események utólag fokozatosan átértékelhetők, idővel kevés-
bé fenyegetőnek látjuk őket és valamilyen értelmet találhatunk bennük. 
A pozitív, új aspektusokra történő rátalálás semlegesítheti a veszteségek 
megélését, és segíthet abban, hogy elérhetetlen céljainkról le tudjunk mon-
dani. Carstensen és Mikels (2005) vizsgálatai alapján idős emberek inkább 
észreveszik a pozitív vagy tehermentesítő információkat, ami összhangban 
van az akkomodatív folyamatok időskori előtérbe kerülésével. Azonban ez 
nem jelenti azt, hogy a negatív eseményeket idővel mindig pozitívan lát-
nánk: amíg a negatív helyzeteket és a veszteségeket aktív cselekvés révén 
el tudjuk kerülni vagy képesek vagyunk befolyásolni, a helyzet negatív 
megítélése erősíti a helyreállító és kompenzáló motivációkat.

A veszteségek hatását lényegesen befolyásolja, hogy mások hogyan vi-
szonyulnak hasonló helyzetekhez. A veszteségek annál kevésbé hatnak 
negatívan, minél inkább kedvező a másokkal történő összehasonlítás 
(Brandtstädter és Greve, 1994). Ez nem jelenti azt, hogy a lefelé történő 
összehasonlítást szándékosan alkalmazzuk – ez kompromittálná teher-
mentesítő hatását. Az összehasonlítások játékterét inkább az határozza 
meg, hogy mely összehasonlításokat érezzük korrektnek. Az idős embe-
rek szeretnék magukat egészségesnek és hatékonynak látni, amikor sa-
ját helyzetüket kortársaikéhoz hasonlítják. A fi atalabbakkal (vagy a sa-
ját fi atalságukkal) történő összehasonlítás kevésbé kedvező hatású, így 
érthető, hogy idős emberek inkább az előbbi összehasonlítást használják. 
Részben ez a magyarázata annak, hogy a megélt veszteségekre történő 
visszatekintésnek többnyire csekély hatása van a szelf értékelésére. Ha 
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az idős ember azonosul a helyzetével kapcsolatos negatív sztereotípiák-
kal, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a szelf megélését. A negatív minták 
ugyanakkor kontrasztként is működhetnek a lefelé történő összehason-
lításban. Így nem meglepő, hogy az idős emberek többsége úgy érzi, job-
ban alkalmazkodik helyzetéhez, mint kortársai többsége (Rothermund és 
Brandtstädter, 2003a).

A cselekedeteink tervezése révén a jelenben formáljuk meg személyes 
jövőnket; cselekvésünk azonban elveszti értelmét, ha már nem vagyunk 
képesek összekötni a vágyott jövőbeli következményekkel. Idős emberek 
körében az erőforrások és a hátralévő életidő csökkenésével szűkülnek 
vagy bezárulhatnak a cselekvési perspektívák, ami gyakran vezet az el-
idegenedés érzéséhez és depressziós hangulathoz. Az élet végének közele-
dése tudatosítja a cselekvési lehetőségeink határait; egyre fontosabb, hogy 
a megmaradó erőforrásokat racionálisan használjuk. Bizonyos céljainkról 
lemondunk, és a legfontosabbakra koncentrálunk – idős emberek intenzí-
vebben foglalkoznak az élet értelmének kérdésével. Az individualisztikus, 
haszonelvű szempontok, melyek a jövő tervezéséhez kötődnek, idős em-
berek esetében háttérbe szorulnak, míg a múlt és az élettörténet ki-
egyensúlyozásának igénye nagyobb jelentőséget kap (Coleman, 1986). A 
haszonelvű célokról történő lemondást elősegíti az intrinzik értékekkel 
– pl. morális és vallásos/spirituális elképzelésekkel – történő intenzívebb 
foglalkozás, amely segíti az időtlenség megélését és az élet horizontjának 
transzcendálását.

Az időskori akkomodatív tendenciák támogathatók egy tanácsadói vagy 
terápiás kapcsolatban, ugyanakkor a szelf pozitív megélésének támogatá-
sában ezek nem alkalmazhatók szándékos befolyásolási törekvésekként, 
racionális meggyőzésként; az akkomodatív folyamatok sokkal inkább va-
lamilyen elengedésnek, ráhagyatkozásnak tekinthetők (Wentura, 2005).

A fogyatkozó életidővel való szembesüléskor a célok és az értelem ta-
lálásának akkomodációs folyamatai hozzájárulnak olyan egzisztenciális 
attitűdök kialakulásához, melyek a nyugalom, az én-transzcendencia és a 
bölcsesség fogalmaival írhatók le.

5. Időskori pszichés zavarok
Idős emberek esetében sokszor nehéz megítélni, hogy az észlelt változások 
még a normalitás határán belül vannak, vagy valamilyen kóros folyamatra 
utalnak. Ennek eldöntése azért is nehéz, mert kevés összehasonlítási lehe-
tőségünk van (még soha nem voltunk korábban öregek). Többnyire kortár-
sainkkal, vagy a szüleinkkel és nagyszüleinkkel kapcsolatos tapasztalata-
inkra hagyatkozunk, melyek sokszor nem nyújtanak elegendő támpontot 
a normális vagy kóros változások elkülönítéséhez. Időskorban igen nagyok 
az egyéni különbségek, ezért nem elegendő a saját korcsoporttal történő 
összehasonlítás, mindig fi gyelembe kell venni az egyéni időbeli változáso-
kat is, tehát a változások „ívét” hasonlítjuk össze a kortársakéval.
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Depresszió
Több megbízható epidemiológiai vizsgálat eredménye is arra utal, hogy 
idős emberek esetében viszonylag ritkább a major depresszió, de az eny-
hébb formák közel 15%-ban fordulnak elő (pl. Lindesay, Briggs és Murphy, 
1989). Ez a szubszindromális forma az időskori alkalmazkodási nehézsé-
gek jelzője, aminek dinamikáját fentebb, a 3. pontban tárgyaltuk. Az aláb-
bi szakaszban az időskori hangulatzavart pszichopatológiai szempontból 
elemezzük.

Az időskori depresszió diagnózisát megnehezíti, hogy a gyakori testi tü-
netek – pl. alvászavar, diffúz testi fájdalmak – összemosódhatnak a han-
gulatzavar tüneteivel. Ezek a panaszok fi atalabb embereknél inkább utal-
nak depresszióra, időseknél azonban gyakran az egészségi állapot vagy az 
alvás hangulattól független változását jelezhetik.

Az intézetben ápolt, kognitív hanyatlást nem mutató idősek esetében 
a depresszió gyakorisága akár a 40%-ot is elérheti. Az otthonukban élő, 
ápolásra szoruló idősek esetében is közel 25%-ban tapasztalható hangu-
latzavar. Úgy tűnik, hogy a kifejezett ápolási igény kockázatot jelent a 
depresszió szempontjából. Ha az ápolási otthonba felvett időseknél a dep-
resszió lefolyását vizsgálták, azt tapasztalták, hogy az 5 hónappal a fel-
vétel után depressziótól szenvedő lakók 71%-a már a felvétel idejében is 
depressziós volt. 29%-ban azonban a depresszió kialakulása összefüggött 
az ápolási otthon ingerszegény környezetével (Mayer, Baltes, Baltes és 
Borchelt, 1996).

A vizsgálatok szerint az antidepresszív gyógyszeres kezelés ellenére az 
idős emberek 30%-ában nincs lényeges hangulati javulás, és csak 10-20%-
ban válnak teljesen tünetmentessé (Denihan és mtsai., 2000). Az adekvát 
gyógyszeres kezelés ellenére krónikussá váló depresszió magas aránya 
hangsúlyozottá teszi a pszichoterápiás módszerek (kognitív-viselkedéste-
rápia, interperszonális terápia) alkalmazásának fontosságát.

Egyértelmű összefüggés van a megterhelő életesemények és a depresz-
szió kialakulása között. Szoros a kapcsolat a krónikus betegségek száma 
és a hangulatzavar között is. Vitatott, hogy ez mennyire lehet specifi kus 
kapcsolat az adott szervi megbetegedés és a hangulatzavar között. Például 
egyértelmű, hogy a bal oldali frontális lebeny károsodása esetén sokkal 
gyakoribb a depresszió. Egyes szerzők azonban azt találták, hogy ezt az 
összefüggést inkább a betegségből adódó rokkantság mértéke közvetíti.

A gyász és a depresszió között szoros a kapcsolat. Azonban sok idős 
ember gyászol anélkül, hogy markáns hangulatzavara alakulna ki. Tüneti 
szinten is elkülöníthető a két állapot: a depresszióra inkább jellemző a 
kifejezett önértékelési zavar, a súlyos bűntudat és önvádolások. Ha ezek a 
negatív gondolkodási mintázatok kialakulnak, akkor a gyászból fokozato-
san depressziós állapot alakulhat ki. A komplikált gyász/depresszió továb-
bi kockázati tényezői az alacsony társas támogatottság és a traumatikus 
veszteségélmények (pl. a felnőtt gyermek váratlan halála).

A depressziók egy része szoros kapcsolatban van a megélt kognitív ha-
nyatlással. A depressziónak ezt a formáját időnként vaszkuláris depresz-
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szióként is leírják. A vizsgálatok szerint a kardiovaszkuláris betegségben 
szenvedő depressziós emberek esetében kifejezettebb a testi rokkantság.
Öngyilkosság
Jellemző az idős korosztályra, hogy a befejezett öngyilkosságok és a kí-
sérletek aránya lényegesen magasabb, mint fi atalok esetében. Az öngyil-
kosság kockázati tényezői az életkori negatív változások, pl. a testi fáj-
dalom, a nyugdíjazás utáni anyagi helyzet romlása; bizonyos társadalmi 
korszakok jellemzői is befolyásolják a gyakoriságot (pl. a háztartási gáz 
összetételének változása, egyes potenciálisan toxikus gyógyszerek kivoná-
sa a forgalomból); korosztályi hatások is fontosak lehetnek, közösen meg-
élt történelmi tapasztalatok, szocializációs különbségek (pl. vallásosság) is 
magyarázhatják a gyakorisági különbségeket.

Fiatal emberek esetében a kísérletezők és a fatális szuicidiumot elköve-
tők között jellegzetes különbségek fi gyelhetők meg. Idős emberek esetében 
nincs ilyen markáns különbség. Idős korban az öngyilkossági szándék bur-
kolt vagy nyílt kifejezése (a cry for help) még komolyabban veendő, mint 
fi atal emberek esetében. Néhány vizsgálat szerint öreg emberek esetében 
magas az öngyilkosság ismétlődésének kockázata (Cattell, 2000).
Szorongás
A különböző vizsgálatok eltérő gyakoriságokat írnak le. A városban élő 
idős emberek körében a generalizált szorongás 3,7%-ban fordult elő. A fó-
biás szorongások gyakoriságát 10%-nak találták. 

Barrowclough, King és Colville (2001) kiemelik a különböző testi beteg-
ségek és a szorongás együttes előfordulását. Úgy tűnik, hogy idős emberekre 
különösen jellemző a testi állapotukkal kapcsolatos szorongás. Gyakoriak a 
szorongásos problémák a légzőszervi és a kardiovaszkuláris betegségek eseté-
ben. Például a krónikus obstruktív tüdőbetegségekben a szorongás előfordu-
lása közel 30%-os, ami ördögi körként ronthatja a betegek légzésfunkcióját.

A vizsgálatok egy része kiemeli a szorongásos problémák krónikus jel-
legét. Gyakran több évtizedes tünettanról van szó. Az érintettek egy része 
annyira megszokta a szorongásos tüneteket, hogy el sem tudja már kép-
zelni, hogy szorongás nélkül élhetne. Nordhus (2008) vizsgálata arra utal, 
hogy a generalizált szorongásos problémák az esetek többségében korábbi 
életkorban kezdődnek, míg a fóbiás zavarok bármely életkorban kialakul-
hatnak. A fóbiás szorongásokat gyakran markáns reális fenyegetettség 
váltja ki – pl. elesés, szívroham, utcai rablótámadás.

Az eleséstől való félelem negatív hatással lehet a mindennapi életveze-
tésre, és annak jelentős beszűkülését válthatja ki. Néhány vizsgálat sze-
rint az eleséstől való félelem az idős emberek közel 40%-át érinti. Ez a féle-
lem kapcsolatban áll az egészségi állapot önbecslésével, a korábbi elesések 
élményével, a szorongással és a depresszióval (Tiringer, 2012).
Poszttraumás stressz-zavar
A gyerekkori traumás élményeknek időskorban is lehetnek negatív kö-
vetkezményei. A traumatizált idősek egy részénél a tünetek a trauma óta 
folyamatosan fennállnak, más esetekben azonban a traumás emlékeket az 
időskori változások, pl. a nyugdíjazás vagy a betegségek hozzák felszínre.
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A demencia kockázati tényezői idős korban
A legfontosabb kockázati tényező maga az életkor. Azonban számos egyéb 
tényező is azonosítható: többek között az alacsony iskolázottság (különö-
sen nők esetében), a női nem, valamint az aktuális rendszeres dohány-
zás (főleg férfi ak esetében). Az időskori demencia markáns előrejelzője a 
kardiovaszkuláris állapot, pl. a szívroham előfordulása.

Életvezetési tényezők, pl. a kognitív stimuláció, a rendszeres testi aktivi-
tás protektív tényezőknek tekinthetők, mivel fokozzák az agy rezerv kapa-
citását. Több vizsgálat bizonyította, hogy a kognitív aktivitás (pl. újságok, 
könyvek rendszeres olvasása, kártyajáték, keresztrejtvényfejtés, rendsze-
res mozgás) a demencia vonatkozásában protektív tényezőnek tekinthető. 
Ezeknek a tényezőknek akkor is hatása volt, ha az összefüggést kontrollál-
ták az életkorra, a nemre és az iskolai végzettségre (Woods, 2010).

6. Pszichoterápiás lehetőségek idős emberek esetében
Az időskorúak esetében előforduló pszichés problémák gyakorisága és a 
becsült ellátási igények alapján valószínűsíthető, hogy az ellátás és gon-
dozás során a pszichés zavarokat – melyek ugyanakkor az idős emberek 
életvezetését jelentősen hátráltatják – gyakran elhanyagolják. Idős embe-
rek ritkán kérnek pszichoterápiás segítséget, és a kezelés során az orvo-
sok is csak elvétve javasolnak pszichoterápiát. Ennek egyik fontos oka a 
hagyományos pszichoterápiás iskolák negatív időskori képe, és a kezelési 
lehetőségekkel kapcsolatos szkeptikus hozzáállása. Az elmúlt évtizedben 
azonban a pszichoterápiás lehetőségek iránti érdeklődés növekedését ta-
pasztalhatjuk (Cook, Gallagher-Thompson és Hepple, 2005; Forstmeier és 
Maercker, 2010).

Az idősek pszichoterápiás kezelésében sokszor jól használhatók a klasz-
szikus terápiás módszerek, melyek alkalmazása – életkorától függetlenül 
– alapvetően egyénre szabott kezelést jelent. A terápiás megközelítést idős 
emberek kezelése során azonban időnként módosítanunk kell.

Az előrehaladott korú páciensek pszichoterápiás kezelése során alkal-
mazott jellegzetes technikai módosítások:

− a terápiás beszélgetés jobban fókuszál egy-egy témára, a célok megfo-
galmazása hangsúlyosabb;

− a kezelés tempója lassabb, a beszéd jobban tagolt, a problémák meg-
oldása kisebb lépésekben történik, gyakoribbak az ismétlések;

− a koncentráció segítése rövidebb ülésekkel vagy szünetek beiktatá-
sával;

− emlékezeti segédeszközök használata, például a terápiás ülés rög-
zítése hangfelvételen, amit a páciens hazavihet; írásbeli „házi feladatok” 
használata, handoutok biztosítása;

− szokatlan terápiás elrendezések használata, a terápiás setting rugal-
massága – például ágyban fekvő páciens kezelésekor, terápiás beszélgetés 
otthoni vagy idősotthoni látogatás alkalmával;
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− a megfelelő terápiás megközelítés kidolgozásában fontos lehet a páci-
ens testi állapotával kapcsolatos orvosi konzultáció;

− a páciens erőforrásainak és kompetenciáinak hangsúlyozottabb fi gye-
lembevétele.

A kezelési tapasztalatok alapján érdemes külön fi gyelmet fordítani arra, 
hogy az idős páciensek pszichoterápiával kapcsolatos viszonyulását nega-
tív sztereotípiák befolyásolhatják, ami miatt vonakodhatnak részt venni a 
terápiás munkában, gátoltak lehetnek problémáik kifejezésében. Gyakori 
hiedelmek például: aki pszichoterápiába jár, az bolond; a pszichés prob-
lémák az erkölcsi tartás hiányát tükrözik; a terápia lényege a személyes 
problémákban történő „vájkálás”. Idős férfi ak gyakran nehezen vállalják 
gyengeségeiket, nehezebben kérnek segítséget, s nyilvánvaló problémáik 
ellenére a terápiát kevésbé érezhetik fontosnak.

A negatív véleményekkel összefüggésben célszerű a pácienst először 
orientálni, a pszichoterápiára „szocializálni”, s az indokolatlan félelmeket 
tisztázni.
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TAMÁS MÁRTA

A MENTÁLHIGIÉNÉ 
ÉS AZ EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ 

ISKOLAI VONATKOZÁSAI

Jelen fejezetünkben az iskolai mentálhigiéné jelenleg kereteinek, feltétel-
rendszerének, ellátó szakembereinek és szakmai feladatainak szakirodal-
mi feldolgozását vállaltuk. A fejezet első részében a mentálhigiéné rövid 
történetével, fogalmának alakulásával, az iskolai mentálhigiéné szerveze-
ti, és szakmai tartalmával ismertetjük meg az Olvasót, majd a mentálhi-
giénés hazai és nemzetközi kutatások összefoglaló ismertetése következik 
a legjelentősebb adatok bemutatásával.

1 . A mentálhigiéné története, fogalmának alakulása
A mentálhigiéné fogalom megjelenését Beers 1908-as könyvéhez köthet-
jük. A mentálhigiéné ebben az időben három nagy mozgalomtól kapott 
támogatást:

1. Az amerikai józansági mozgalom, melynek nagy eredménye volt az 
1919-es amerikai szesztilalom,

2. a nemi betegségek elleni küzdelem, mely az erkölcsi tisztaságot, és 
az egészséges közösségek létrehozását tűzte ki célul,

3. és a közegészségügy, a higiéné modellje, mely a civilizált országok 
egészségi mutatóinak javítását akarta elérni.

Ezen mozgalmakkal párhuzamosan fejlődött a pszichológia, mint tudo-
mány, így a mentálhigiéné fogalmát a lelki egészségvédelem területére is 
kiterjesztették, először a mentális betegségek kapcsán.

Magyarországon sokáig a pszichiátria a neurológia része volt, és csak 
az 1980-ban megalakult pszichiátriai szakmai társaság létrejöttével ka-
pott nagyobb teret.

Nagy előrelépést hozott az 1980-as évek Társadalmi Beilleszkedési Za-
varok (TBZ) kutatása, mely feltárta a devianciák növekvő terjedését ha-
zánkban. A problémákra adott szakmai javaslatok a hazai lelki egészség 
helyzet változtatására irányultak. Így jelent meg hazánkban mintegy fél 
évszázados késéssel a mentálhigiéné fogalma. Nagymértékben fejlődtek 
mindazon kezdeményezések, melyek célja a lelki egészségvédelem volt: 
lelki segély telefonszolgálatok, részlegek, képzések indultak, majd 1995-
től Országos Mentálhigiénés Program működött Veér vezetésével. A men-
tálhigiéné fogalma kiszélesedett, s Buda Béla defi níciója szerint „… a men-
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tálhigiéné nem csupán a pszichés megbetegedések és magatartászavarok 
megelőzése, hanem a lelki egészségvédelem is, mégpedig pozitív értelemben, 
mindazoknak a folyamatoknak, és intézkedéseknek, tevékenységeknek ösz-
szessége, amelyek az emberi személyiséget és közösségi kapcsolatot erőseb-
bé, fejlettebbé, magasabb szervezettségűvé teszik. A mentálhigiéné fogalmá-
val kifejezhető egy-egy ország, régió, társadalmi réteg, vagy közösség lelki 
egészségének állapota, de az intézményrendszer is, amely ennek javítására 
hivatott” (Buda, 1995. 7.).

A WHO felosztása szerint a mentálhigiéné három szintje:
− elsődleges: a kóros folyamatok megelőzése, megállítása,
− másodlagos: ahol a kórfolyamat megállítása, kezelése a cél, valamint
− harmadlagos: amikor a kezelés helyreállítja a funkcióképességet, és 

javítja az életminőséget.
A kutatások és a hatékonyság mérések eredményei azonban azt mutat-

ták, hogy a gyógyítás-központú egészségügyi intézkedések nem elégsége-
sek a megbetegítő tényezők kezelésére, hiszen az jórészt az életmódban és 
az életstílusban jelentkezik. 

Az életminőség jelentősége a modern társadalom egyik fontos célkitű-
zéseként fogalmazódott meg, kutatásának kiterjedt magyar irodalma ta-
lálható meg Kopp, Pikó és sok más kutató publikációiban.

Az emberiség nagy kérdése, hogy mi a teljes, a jó élet, boldogság titka, 
mi teszi az életet értelmessé.

Frankl, az egzisztencia-analízis megalapítója fogalmazta meg, hogy a 
Maslow által felállított szükségleti hierarchia helyett „… az élet értelme 
iránti igény és kérdés gyakran éppen akkor lángol fel, amikor valakinek 
nagyon rosszul megy” (Frankl, 1996, 152.). Mert bár az ösztönkésztetések 
és a morális igények egyensúlya a testi-lelki jóllét alapja, mégis szélsősé-
ges helyzetekben – véleménye szerint – a nehéz helyzetek túlélésére akkor 
van lehetőség, ha van jövőkép, cél és értelem, mely kitartásra ösztönöz. 
Elméletét a koncentrációs tábort megjárt, és súlyos egészségi állapotban 
lévő betegek vizsgálatai támasztották alá.

Hogyan is jutottunk el a mentálhigiéné fogalmának a mentális beteg-
ségek ellátási területéről a defi níció kiterjesztéséig, az egészség-promóció 
fontosságáig?

A XX. század ipari fejlődése megteremtette a jólétet, amely egy fokig 
a jólléttel (well - being) járt együtt. Azonban az amerikai kutatási adatok 
szerint a nemzetgazdaság egy szintjén túl a lakosok elégedettsége nem 
nőtt, sőt egyre gyakoribbá váltak az adaptáció zavaraiból eredő mentális 
tünetek.

A látszólagos ellentmondásra az evolúciós pszichológia fogalmazza meg 
a legvilágosabb választ. Az emberiség a vadászó-halászó életmódban gyor-
san megtanult reagálni a fi zikai veszélyekre. Az elmúlt évszázad pszicho-
lógiai kihívásaihoz való alkalmazkodás viszont sokkal nehezebben megy. 
Az életmódváltás fő jellegzetességei az urbanizálódás, a család értékátadó 
szerepének változása, a társadalmi értékek csökkenése (anomia). Ezen 
problémák miatt létrejövő egyensúlyvesztés súlyos élettani és pszicholó-



A mentálhigiéné és az egészségpromóció iskolai vonatkozásai 69

giai következményekkel járnak. A fogyasztói társadalom nem kedvez az 
önálló személyiség fejlődésének. „… Modern paradoxon, hogy az érett sze-
mélyiség nem ideális fogyasztó, az ideális fogyasztó a kapcsolataitól, céljai-
tól megfosztott, magányosan szorongó ember” (Kopp és Skrabski, 2002. 3.)

A kutatások egyértelmű összefüggést fogalmaznak meg a krónikus 
stressz, és a depresszió között. Mivel az önértékelés attól függ, hogy az 
egyén milyen célokat képes kitűzni maga elé, ezért az én-ideál, a célok 
és értékek megfogalmazásának óriási a szerepe a depresszió megelőzése 
szempontjából.

A WHO előrejelzése szerint beláthatóan a lelki betegségek, és ezen be-
lül a depresszió az egészségügy legsúlyosabb problémája. Ezért fontos a 
megküzdési stratégiák (coping) megtanulása. A krónikus stresszt coping 
stratégiák hiányában a kimerülés követi, mely végül kontrollvesztéssel 
jár. A „tanult tehetetlenség” állapotának kialakulása pedig a depresszió 
alapja. A különböző kutatások ezek veszélyeztető tényezőit a kora gye-
rekkori anyától való szeparációban, korai szülővesztésben, negatív családi 
légkörben, a gyermekkori bántalmazásban látják.

A stressz és coping, tanult tehetetlenség és tanult leleményesség a po-
zitív pszichológia alapfogalmai, melynek jeles képviselői gyakorlati esz-
köztárat dolgoztak ki a nevelés és önnevelés számára.

Megjelent a pozitív mentálhigiéné fogalma, mely az egyén szempont-
jából fejlesztési tervként azt a célt tűzi ki, hogy a szocializáció során a 
család, a kortárscsoport, majd felnőtt életében az egyént olyan referencia-
csoportok és közösség vegye körül, mely védi, és fejleszti a személyiséget. 
A cél végül is olyan reziliens személyiség alakítása, támogatása, amely 
kedvezőtlen körülmények között is képes jó életminőségre.

Ebben a személyiségfejlődést meghatározó közösségek – család, isko-
la, kortárscsoportok, szomszédság, segítők (orvos, lelkész, rendőr stb.) – 
mint kapuőrök (gate-keeper) stratégiai fontosságúak, feladatvállalásuk 
szükségszerű. De hogyan tud a mai család ennek a feladatnak megfelelni? 
Milyen feladatot képes felvállalni, és ki veszi át azokat a feladatokat, me-
lyeket nem képes a család ellátni?

Ezekre a kérdésekre keresik a választ a nemzetközi és a hazai család-
szociológiai kutatások is, melyek a család funkció változását tárták fel. Az 
1950-1960-as években az úgynevezett funkcionalista paradigma uralta a 
kutatók gondolkodását, mely abból indult ki, hogy a család (azon belül is a 
modern nukleáris család) bizonyos szükségleteket elégít ki az egyének, il-
letve a társadalom számára, azaz pozitív funkciót tölt be a társadalomban. 
Az utóbbi 30 évben ez a paradigma részben megkérdőjeleződött melynek 
oka az, hogy a női szerep átalakulásával, a válások növekedésével, a csa-
lád néhol diszfunkcionális működésével, a családon belüli konfl iktusok, 
és erőszakos cselekedetek felszínre kerültek. A család, mint társadalmi 
intézmény problémái előtérbe kerültek, s a különböző irányzatok szerep-
vesztésről, mások a család szerep eltolódásáról beszélnek. Mindenesetre 
az egyértelműen kimutatható, hogy a társadalmi változások családi sze-
rep-változásokat is indukáltak. 
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Parsons szerint a családnak három fontos funkciója van: a gyermekek 
szocializációja, a társadalom reprodukciója, illetve a tagok pszichés vé-
delme. A családra legfőképpen érzelmi funkciója miatt van szükség, azaz 
amiatt, hogy biztosítsa a személyiség fejlődését, az intimitást, az érzelmi 
biztonságot. Ezt a szemléletet támasztják alá a pszichológiai kutatások is, 
melyek a családi, a korai gyermekkori anya-gyermek kapcsolat szocializá-
cióban betöltött szerepét elsődlegesnek tartják (Tóth, 2008). 

Más kutatók, pl. Habermas szerint azonban a modern család kiürese-
dett, elveszítette gazdasági, védelmi, gondviselési, döntési szerepkörét. A 
modern család egyetlen funkciója a fogyasztói funkció: a modern család 
jövedelem és szabadidő felhasználó, illetve haszonélvezője az állam által 
garantált szolgáltatásoknak. Lasch szerint sem marad a családnak sem-
milyen fontos szerepe, a szocializáció is átkerül a különféle más társadal-
mi intézményekhez (Tóth, 2008).

Ezen a gondolaton továbblépve mely intézmények azok, melyek a csa-
ládi funkciók egy részét átvállalják, és mit képesek felvállalni?

A gyermekek az egészségügy (gyermekorvos, védőnő), majd a pedagógia 
(óvoda, és iskola) terében még hozzáférhetők az egészségfejlesztés számá-
ra, ezért az 1980-as évek kutatásainak fókuszába az iskolai mentálhigié-
né került. A kutatók egyetértettek abban, hogy az iskola mentálhigiénés 
potenciáljának feltárása és felhasználása fontos lehetőség a gyermekek 
egészséges személyiségfejlődésének megtámogatásában. A gondolkodás-
ban megjelent egyfajta szemlélet és érték, amely szerint a kezelésnél sok-
kal költséghatékonyabb a megelőzés. A mentálhigiéné elhíresült példája 
szerint nem az a dolgunk, hogy kimentsük a vízből a fuldoklót, hanem, 
hogy megelőzzük a vízbe ugrását.

De képes-e az oktatási rendszer ennek a feladatnak a felvállalására? 
„Az egészségvédelem nem csak orvosi, hanem pedagógiai feladat is, ha 

többet nevelünk, kevesebbet kell gyógyítanunk” írja Fodor (Hahn és Melly, 
1965, 17.).

Az Oktatási törvény már az 1970-es években „nevelés és oktatás” sor-
rendet deklarál az iskolák feladataiban. Az elmúlt évtizedekben azonban 
az iskola oktatási feladatai folyamatosan bővültek, miközben a hagyomá-
nyos, a társadalom és a közösség érdekeit képviselő nevelési célok háttérbe 
szorultak az egyén jóllétével szemben. Az átlagiskola egyre inkább küzd a 
tanulók nyílt devianciájával, melynek szükségszerű velejárója a szelekció. 
Megjelenik a „jó iskola”, mely előnyben részesíti a jól szocializált, az iskola 
értékeit ismerő és elfogadó családokat, s számukra magas szintű oktatást 
képes biztosítani. Az elmúlt két évtized kutatásaiban azonban már látha-
tó, hogy ez a fajta szelekció már kevéssé működik. Az iskolai értékeket el-
fogadó és képviselő családok működési zavarai ugyanúgy begyűrűznek az 
iskolai élettérbe, mint a deviáns családoké. Az iskolára hatalmas nyomás 
nehezedik, mert fel kell vállalnia egy korszerűbb szemléletet, melyben a 
gyermek nem csupán az „oktatás tárgya”, hanem akit meg kell tanítani/
nevelni mind a társadalmi-közösségi értékekre, mind pedig saját szemé-
lyiségének megismerésére.
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Ez az oktatási intézményekre jelentős többletfeladatot ró, mely évtize-
dek óta szakmai vitákat gerjeszt az oktatás-nevelésre fordított óraszámok, 
tematikák, módszerek stb. tekintetében, és nem utolsósorban abban, hogy 
mi is mindezekből a pedagógus feladata. 

Az 1993. évi LXIXX. Közoktatási Törvény 48. § (3) bekezdése szerint 
„Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egész-
ségnevelési és környezeti nevelési programját. Az iskolai egészségnevelési 
programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai 
feladatokat, beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását 
szolgáló programot is. Az iskolai egészségnevelési program elkészítéséhez 
be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét.”

A mentálhigiéné mellett megjelent az egészség-promóció (egészségfej-
lesztés) fogalma, melynek központi gondolata az egészség ügyének társa-
dalmi képviselete, az egészség fontosságának terjesztése.

Az egészségfejlesztés modern koncepciója középpontjában életmódunk 
megváltoztatása áll. Az ún. Ottawa Charta az egészség-promóciót úgy ha-
tározza meg, mint azt a folyamatot, amely képessé teszi az embereket az 
egészségük feletti kontroll megszerzésére és egészségük fejlesztésére. Az 
egészség-promóciót régebben helytelenül egészségmegőrzésnek nevezték, 
manapság azonban inkább a sokkal tágabb hatáskörű egészségfejlesztést 
értjük alatta. Az egészségünk feletti kontrollt pedig úgy tudjuk biztosíta-
ni, ha az életmódunkat tudatos és aktív folyamatban irányítjuk.

Koncepciója szerint mindazon életviteli tényezőket támogatnunk kell, 
melyek az egészség fenntartását célozzák, a védőtényezők hatékonyságát 
növelik, és a kockázati tényezőket csökkentik. Személyiségünk mindhá-
rom dimenzióját felöleli a fi zikális (pl. sport, étkezés, alvás), a pszichés 
(érzelmi biztonság, konfl iktuskezelés, kommunikáció), a kognitív (isme-
ret-elsajátítási folyamat) működés területein.

A védő tényezők közé tartozik pl. a biztonságos kapcsolatrendszer, a 
feladattudat kialakítása, a személyes fordulópontok jó megélése, a lehető-
ségekhez való hozzáférés, stb. 

A kockázati tényezőket a következőképp csoportosíthatjuk:
− viselkedésbeli: a társadalmi célok, és értékek elutasítása,
− pszichés: szocializációs problémák, traumakezelés, stressz megküz-

dési stratégiák hiánya, ingerkereső magatartás,
− családi: szülői szerhasználat, válás, bántalmazás, nevelési problé-

mák,
− kortárs: droghasználati attitűd, identitáskeresés, környezeti eluta-

sítás,
− kulturális: drogok társadalmi elfogadottsága, tömegkommunikáció, 

reklám-hatás, törvények, társadalmi szociális problémák kezelése.
Nyilvánvaló, hogy a ma pedagógusa nem tudja átvállalni a család és 

a társadalom minden feladatát. Az irántuk megnyilvánuló elvárásaink 
folyamatosan növekedése számos problémát vetett fel, szükség van a pe-
dagógusok mentálhigiénéjének karbantartására is. A pedagógus-kiégés 
(burn out) vizsgálatok megmutatták, hogy a pedagógus-képzésnek, és to-
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vábbképzésnek fel kell vállalnia azt a feladatot, hogy a pedagógus számá-
ra a korszerű pedagógiai és lélektani ismeretek az elmélet és a készség 
szintjén is átadásra kerüljenek. 

Ez a fajta szemlélet azonban már nem csak a pedagógus feladatait, 
hanem az iskola szervezeti modelljét is jelentősen átstrukturálja. A ha-
gyományos iskolaszerkezetet felváltja egy komplex rendszer, amelyben 
kialakul az iskolában és az iskola körül egy szociális háló. Megjelentek az 
óvoda és az iskola életterében azok a speciális szakemberek, akik segíteni 
tudják a pedagógust napi nevelési és oktatási feladatainak ellátásban (pl. 
fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, logopédus, szociálpedagógus, szo-
ciális munkás, védőnő, stb.). A különböző szakmaterületek nagy kihívása, 
hogy világosan megfogalmazzák tevékenységi körüket, és kompetencia 
határaikat annak érdekében, hogy se túlgondozás, se fehér területek ne 
legyenek az ellátásban.

A fenti szemléleti változásnak a lépcsői azok a hazai és nemzetközi 
kutatások, melyekből jelen cikkünkben csak a jelentősebb adatokat mu-
tatjuk be, alátámasztva mindazon elveket, melyek a gyakorlati egészség-
fejlesztésben meg kell, hogy valósuljanak.

2. Hazai és nemzetközi mentálhigiénés kutatások
2.1. A Társadalmi Beilleszkedési Zavarok (TBZ) kutatása

2.1.1. A kötetek rövid bemutatása
1986-ban és 1988-ban jelent meg a TBZ kutatás két összefoglaló kötete. 
A könyvek megjelenése korszakos jelentőségű volt, mert bár ez előtt is 
megjelentek kutatások, tanulmányok egyes részterületek problémáiból, 
azonban az e folyamatokat kölcsönös kapcsolataikban, összefüggéseiben 
vizsgáló még nem. A kötetek a társadalmi beilleszkedés zavarát, jelensé-
geit, és folyamatait mutatták be összegzően. Központi fogalma az anomia, 
mely szerint a társadalmi beilleszkedési zavarok jelzői és kifejezői a társa-
dalmi elbizonytalanodásnak, az értékek elmosódásának. Az egyéni sorsok, 
tragédiák nagyságrendje társadalmi tényeket, egybeilleszkedő társadalmi 
tendenciákat mutatott. Különösen nagy értéke a köteteknek az is, hogy 
a tények ismertetésén túl a megoldást keresi a különböző szakmaterüle-
tek feladatainak végiggondolásával. Így a mai napig talán egyedülállónak 
nevezhetjük azt a törekvést, melyben a kutatás és a gyakorlati munka 
egymással párhuzamosan, de egymással együttműködve, komplex rend-
szerben próbálta leírni és kezelni a deviáns folyamatokat. Ma talán ez 
természetesnek hatna, de ez a munka a szocializmus 1980-as éveiben zaj-
lott, ahol társadalmi méretű devianciákról, értékvesztésről még beszélni 
is forradalmi nyitás volt.

2.1.2. A kutatások témakörei
A TBZ kutatások hat nagy témakör köré csoportosultak:
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1. Öngyilkosság:
A két világháború közötti időszakban Magyarország már vezető volt az 
öngyilkosságok számának tekintetében, s az 1980-as évek adatai megdup-
lázódást mutattak, miközben más európai országok számai stagnáltak. Az 
elemzések kizárták, hogy a modernizálódási folyamatok hoztak szükség-
szerűen ilyen mértékű romlást az öngyilkossági statisztikákban. 

Az adatok szerint:
− az öngyilkosság kétszer gyakoribb férfi ak, mint nők esetében,
− gyakorisága az életkorral emelkedik,
− a házasok között lényegesen kevesebb az öngyilkosság, mint egyedül-

állóak esetén, 
− minden társadalmi rétegben, és közegben hasonlóak a tendenciák.
2. Bűnözés:
Ennek elemzése cikkünknek nem témája, de fontos adat, hogy a fi a-

talkorú bűnözés az 1980-as évekre 20%-os növekedést mutatott, elsősor-
ban a garázda jellegű bűncselekmények vonatkozásában, melyek jellemző 
együtt járást mutattak alkohol vagy kábítószer fogyasztással.

3. Alkoholizmus:
Az alkoholizmussal kapcsolatos statisztikai adatok számításában szá-

mos probléma rejlik. A WHO szerint fontos megkülönböztetnünk az al-
koholizmust, melynek adatait az alkoholgondozóban kezeltek, valamint 
a májzsugorban elhunytak létszámából számítják. Emellett beszélhetünk 
az alkohollal kapcsolatos problémákról, mely a felnőtt lakosság fogyasz-
tási adataiból látható. Nemzetközi viszonylatban Magyarország vezető 
helyen szerepelt e tekintetben már a második világháború után, és ez a 
tendencia folyamatosan emelkedett az 1980-as évekre.

4. Mentális zavarok:
Az 1980-as években a nyilvántartott és kezelt mentális betegek elő-

fordulása a teljes népesség 1-2%-a között mozgott. Bár nem rendelkeztek 
pontos adatokkal nem, életkor, lakóhely, társadalmi helyzet vonatkozásá-
ban, azonban láthatóak voltak a következők:

− a kezeltek többsége nő, és átlagosan magasabb az életkoruk is,
− a férfi aknál fi atalabb korban jelentkezik a szkizofrénia, mint a nők-

nél,
− a mentális betegségek az ifjúkor végén jelentkeznek először, és az 

életkor növekedésével halmozódnak.
5. Szocializáció és deviancia: 
A beilleszkedési zavarok kutatásainak fontos megállapítása volt, hogy 

a negatív környezeti hatások nem feltétlenül vezetnek deviancia kiala-
kulásához, csak megnövelik az esélyét. „… A viselkedést belülről irányító 
pszichológiai diszpozíciók, és a környezeti feltételek folyamatos kölcsönha-
tásban vannak egymással” (Tanulmányok a Társadalmi beilleszkedési za-
varokról, 1988, 63.).

6. Toxikománia:
Az 1970-es években jelentős problémák még nem voltak tapasztalhatók, 

de az 1980-as évek végére, már minőségi és mennyiségi változások egy-
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aránt láthatóvá váltak. Megjelent a kábítószer, melyen akkor minden olyan 
pszichoaktív anyagot értettek, mellyel visszaélés előfordulhat (pl. szerves 
oldószer, kokain, kodein stb.). Az elemzések szerint a fi atalkorú bűnelköve-
tés és a kábítószer használat együtt járása egyértelműen kimutatható volt.

2.2. Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása nemzet-
közi kutatása a WHO együttműködésében 

(Health Behaviour in School-aged Children – HBSC)

A kutatás 1982-es első felmérésében mindössze 4 ország vett részt, a 2010-
es utolsó nemzetközi mintavételbe már több mint 30 ország kapcsolódott 
be. Magyarországon összesen 7 reprezentatív felmérés történt az Orszá-
gos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) irányításával. Az országosan 
reprezentatív mintavétel általános iskolás felső tagozatos, és középiskolás 
fi atalok körében folyt az 5., 7., 9., és 11. évfolyamon. A legutolsó, 2009-es 
vizsgálatban 8096 fő vett részt.

2.2.1. A kutatás témakörei:
a. Egészségmagatartás: ezen belül a táplálkozás, fi zikai aktivitás, fi zikai-
lag passzív szabadidő-eltöltési tevékenységek, rizikómagatartások, szexu-
ális magatartás, sérülések,

b. Szubjektív jóllét: egészség értékelése, krónikus betegségek, élettel 
való elégedettség, pszichoszomatika,

c. Háttértényezők: demográfi a, család, kortársak, iskola, szociális 
egyenlőtlenségek, biológiai fejlődés és szenzoros élménykeresés voltak.

A kérdőív tartalmazott kötelező és választható nemzetközi, valamint 
speciálisan magyar kérdéseket. 

2.2.2. A 2009-es kutatás fő eredményei:
1. Egészségmagatartás
A 11-18 éves magyar fi atalok alig fele reggelizik minden tanítási napon, 

és hétvégén is alig több mint háromnegyedük. Ezek az adatok lényegesen 
alacsonyabbak, mint a HBSC kutatásban résztvevő országok átlagértéke.

A zöldség- és gyümölcsfogyasztási szokások tekintetében a középmezőny-
ben helyezkedünk el, ugyanígy a cukrot tartalmazó édességek és üdítők te-
kintetében. A fogmosási szokások tekintetében a magyar fi atalok 90%-a mos 
minden nap fogat, de csak mindössze fele, naponta többször. Nemzetközi vi-
szonylatban ezzel az átlagnál alacsonyabb szinten vagyunk. A táplálkozási 
és a fogápolási szokások együtt járnak, ezért a kedvezőtlen adatokkal jelle-
mezhető fi atalokra halmozottan jellemző a káros hatások együtt járása.

2. Fizikai aktivitás és szabadidős tevékenységek
Az adatok szerint a megkérdezett diákoknak mindössze 17,3%-ára jel-

lemző, hogy eleget mozognak, harmaduk átlagosan, további harmaduk 
keveset mozog. A tendenciákban különbség van a nemek között, a lányok 
között az életkor előre haladtával kifejezettebb a csökkenés az eleget moz-
gók százalékát tekintve.
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A tv és videó nézési szokásokra jellemző, hogy a diákok 58,2%-a napon-
ta legalább 2 órát néz tévét, hétvégén ez a szám 82,7%-ra emelkedik napi 
4 órás átlaggal.

A játékcélú számítógép használatban jelentős a különbség a nemek vo-
natkozásában. A fi úk 48,7%-a napi két órát játszik, míg a lányoknál ez 
csak 21,2%-ukra jellemző. Hétvégén az adatok tovább emelkednek, a fi úk 
71,1%-a, a lányok 38,3%-a játszik legalább 2 órát. A fi úk 5%-a, a lányok 
1,5%-a 7 órát is tölt számítógép előtt ülve. 

Az adatokból látható, hogy a passzív szabadidős tevékenységeket lé-
nyegesen jobban preferálják a diákok, mint a mozgást.

A 2006-os adatfelvételhez képest jelentős az időbeli emelkedés a szá-
mítógép előtt töltött idő tekintetében a hazai és a nemzetközi adatokban 
egyaránt. 

3. Rizikómagatartás
Dohányzási szokások: Az 5. évfolyamon 14,5%, míg 11.-ben már 76,8% 

a dohányzást kipróbálók aránya. Ezen belül az általános iskolában szigni-
fi káns különbség mutatkozik a fi úk javára a kipróbálásban. 

A heti rendszerességgel dohányzás 5. évfolyamon a fi úknál 3,5%, a lá-
nyoknak mindössze még csak 1%, azonban a középiskolás korosztályban 
9.-ben közel 30%, míg 11.-re ez a szám a fi úknál 41,5%-ra, a lányoknál 
pedig 33,8%-ra emelkedik.

A mérésekből látható, hogy az első kipróbálás százalékos aránya 14 
éves korig folyamatosan nő, majd jelentősen lecsökken, mely az általános 
iskola szemléletformálásának jelentőségére hívja fel a fi gyelmet. Ez azért 
fontos mutató, mert kutatásokból tudjuk, hogy minél korábban kezdi a fi -
atal a rendszeres dohányzást, annál nagyobb valószínűséggel válik felnőtt 
korában rendszeres dohányossá.

Nemzetközi összehasonlításban az átlagosnál magasabb nálunk a ko-
rán dohányozni kezdő diákok aránya.

Alkoholfogyasztás: Az alkoholt kipróbálók aránya 5. évfolyamon fi úknál 
44,0%, míg lányoknál 30,5%. Míg ezen az évfolyamon az alkoholos üdítők 
kipróbálása a jellemző, addig a napi, ill. heti rendszerességgel fogyasztó 
középiskolások a sört, bort és a röviditalokat jelölték meg 15-20% között. A 
kipróbálás 14 éves korban a legmagasabb, ugyanígy a kétszer, vagy több-
ször részeg tanulók ebben az életkorban már 40%, majd 11. évfolyamra 
számuk több mint 60%-ra nő.

Az alkoholfogyasztási szokásokban jelentős kedvezőtlen különbség mu-
tatkozik a szakiskolai, vagy szakmunkásképzősök, ill. az érettségit adó 
iskolák tanulói között utóbbiak előnyére.

Ezek az adatok megegyezést mutatnak az ESPAD 2009-es vizsgálatai-
nak megállapításaival.

A fi atalkori nagyivás összefüggésben áll más rizikómagatartásokkal, 
balesetekkel, nem tervezett szexuális aktusokkal, és összefügg a felnőtt-
kori alkohol problémákkal. 

Kábítószerek: A 9. és 11. évfolyamos diákok közel egyharmada fogyasz-
tott már valamilyen tiltott szert, ezek közül a kannabisz a leggyakoribb. A 
fi úk értékei szignifi kánsan magasabbak, mint a lányoké.
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A drogfogyasztásnak ötféle viselkedésformáját különíthetjük el a Mari-
huána-, és Drogabúzus elleni Nemzeti Bizottság ajánlása alapján:

− kísérletező: 10-nél kevesebbszer használt drogot,
− szociális-rekreációs: szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz kötött használat,
− helyzeti: problematikus élethelyzet kezelésére,
− intenzifi kált: hosszútávon rendszeres, és naponta használó,
− kényszeres: naponta többször, hosszútávon rendszeresen használ va-

lamilyen drogot.

E felosztás szerint a kannabiszt a diákok kb. 6%-a szociális-rekreációs 
célból, közel 2% problémás helyzetek kezelésére, míg 1% intenzifi káltan 
fogyasztotta.

A fogyasztási szokások tekintetében mindhárom kategóriában szignifi -
káns különbség mutatkozott a fi úk javára.

Az első kipróbálás 13 éves, vagy fi atalabb korban már 20% körül mo-
zog, 15 évesen már 32%, ebben nincs különbség a lányok és fi úk muta-
tói között. Ugyanígy nincs különbség sem kor, sem nemi tekintetben a 
kannabisz és más drogok első kipróbálása között.

Hasonlóan az alkoholnál kapott adatokhoz, a fogyasztási szokások ma-
gasabb százalékban jelentkeznek a szakmunkásképző és szakiskolában, 
mint az érettségit adó intézményekben.

Szexuális magatartás:
A 9. évfolyamon a diákok 60,8%-ka inaktív, ez a szám a 11. évfolyamra 

34,7%-ra csökken. A fi úk és a lányok között a 9. évfolyamon mutatkozó 
szignifi káns különbség a 11.-re eltűnik. 

A megkérdezett középiskolás tanulók 2,6%-a már 11 évesen, ill. fi a-
talabb korban, 14,6% 13 évesen, 37% 14 évesen, míg 35,4%-uk 15 évesen 
létesített először szexuális viszonyt.

A szexuálisan aktív diákok mindkét évfolyamban jellemzően (56,2%) 
óvszerrel, a válaszadók 12,3%-a kombinált módon védekeztek, míg 10,2% 
volt a nem védekezők aránya.

A középiskola-típusok között itt is eltérés volt az adatokban, a szak-
munkásképzőkben, háromszoros volt a nem védekezők aránya a gimnázi-
umhoz képest, és jóval kevesebbszer alkalmaztak óvszert is védekezésül.

Sérülések, balesetek:
A diákok 21,4-46,6%-a számolt be balesetről, amely az adott évben érte. 

Jellemzően egy balesetről számoltak be, azonban a diákok 7,4%-a kettő, 
3%-ukat pedig négynél többször érte baleset. Egy évfolyam kivételével a 
fi úk gyakrabban baleseteznek. Mintegy 50%-uk elesés következtében ke-
letkezik. A balesetek döntő többségét helyszínen, vagy ambulánsan látták 
el, mindössze 15% volt a kórházi ápolásra szorulók aránya. 

A nemzetközi kutatásokban is kiemelt fi gyelmet kap a gyermekbalese-
tek okainak feltárása, és a megelőzés lehetőségeinek kiépítése.
4. Szubjektív jóllét, mentális egészség
A kérdezett diákok közel 30%-a kitűnőnek, míg 50%-uk jónak ítéli egész-
ségi állapotát, és mindössze 3% körüli a rossz minősítés. A 9. és 11. évfo-
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lyamban jelentősen nő az egészségi állapotukat rossznak minősítők ará-
nya, és közel egyharmaddal nagyobb arányban a lányok között.

2.3. A tanulók életmódjának kérdőíves vizsgálata 
(M. Tamás és N. Kollár, 1999)

A HBSC kutatás adatait sok területen alátámasztó hazai kutatás célja volt 
a tanulói életmód, szomatikus és pszichés állapot, valamint az iskolai túl-
terhelés feltárása 3., 7., és 9. osztályos diákok körében. A budapesti diá-
kokkal végzett alapkutatást számos településen követte felmérés, melyek 
ismételten alátámasztották a kapott eredményeket. A kidolgozott kérdőív 
csoportos és egyéni felvételre egyaránt alkalmas, szűrőjellegű. A kutatás 
reprezentatív mintán történő ismételt felvétele a közeljövőben elkezdődik.

2.3.1. Napi kötött elfoglaltságok
Kutatási adataink szerint a gyermekek napi túlterhelése ijesztő mértékű. 
A 3. osztályos gyermekek napi 8 órás lekötöttsége 7. osztályra 9,62, 11.-re 
pedig 11,14 órára növekszik. Egy elit gimnáziumban ismételt vizsgálat 
11.-es diákoknál 14,5 órát mért!

A kötött elfoglaltságok a délelőtti tanórákból, a délutáni elfoglaltságok-
ból és a közlekedési időből tevődnek össze. Látható, hogy az igen magas 
délelőtti kötelező óraszámhoz jelentős délutáni felkészülési idő tartozik. 
Már 3. osztályban aggasztóan magas a különórák száma, melyek jellem-
zően korrepetáló/felzárkóztató jellegűek. A délutáni sportra, rekreációs 
jellegű elfoglaltságokra szánt idő általános iskolában jó átlagot mutat, 
mely a heti testnevelési órák csekély száma miatt (heti 2-3 óra) indokolt 
is. A művészeti tevékenységek azonban igen alacsony óraszámot kaptak, 
és az osztályfokkal fokozatosan csökkennek. Pedig a méltatlanul alacsony 
presztízsű készségtárgyak az érzelmi nevelésben, és a kognitív képessé-
gek fejlődésében óriási szerepet játszanak.

Igen érdekes adat, hogy a családi házimunkában való segítés mennyire 
lecsökken, különösen hét közben, mellyel a szülők tehermentesíteni igye-
keznek gyermekekeit.

2.3.2. Tanulási jellemzők
A délutáni tanulási idő az életkorral folyamatos növekedik, a 3.-os 1,5-
2 óra 7. osztályra 2-3 óra közé emelkedik. Növekszik azonban az adatok 
szórása is. A napi három óránál több felkészülési idő jelezhet képességbeli, 
vagy tanulási szokásbeli, stratégiai problémát. Ezeket a problémákat jól 
megjelenítik a tagozatos és normál tantervű osztályok eltérő adatai.

Jelentős különbséget találtunk a tanulmányi értékelésben is az évfo-
lyamok között. Míg a 3. osztályban a 4-es átlag már gyengébbnek szá-
mított, addig a felsőbb évfolyamokon az átlag lényegesen gyengébb, és a 
szórás is nagy.
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2.3.3. Szabadidő eltöltés
Bíztató adatot kaptunk a tanulók olvasási szokásainak vonatkozásában. 
A 3. és 11.-es diákok közel 60%-ka olvas napi gyakorisággal. Ez a szám 
azonban a 7.-es, mintában lényegesen kevesebb, mely összefüggésben van 
a tanulásra, valamint a szabadidős elfoglaltságokra fordított idővel. A té-
vézési szokások adatai megegyeznek a HBSC kutatásban mértekkel a rá-
fordított idő, és a hétköznap-hétvége vonatkozásában egyaránt.

A sportolásra fordított idő 11.-re lényegesen lecsökken, mely idői ada-
tok viszont a felkészülésre fordított idő növekedésében jelennek meg.

Viszonylag csekély a játékterembe rendszeresen járó diákok aránya, 
de a 3. osztályos 6%-os adat fontos jelzés lehet a pedagógusnak az adott 
gyermek vonatkozásában.

2.3.3. Fiziológiai szükségletek
A diákok mindhárom életkori csoportban kevesebbet alszanak hétköznap, 
mint amennyire szükségük lenne, és az életkorral a hiány fokozódik. A 
hétvégi magasabb alvásmennyiség jelentős különbséget mutat. A diákok 
36,7%-át hétköznap kelteni kell, és a diákok 59,8%-a érzi magát reggel 
fáradtnak. Az összefüggések feltárásánál látható volt, hogy a fáradt, ma-
gát kipihenni nem tudó gyermek nehezebben is alkalmazkodik az iskolai 
környezethez, teljesítménye lényegesen gyengébb.

Nagy szórást találtunk az étkezési szokások tekintetében is. A tanítás 
előtt étkezők száma 51,4%, de ezen belül elsősorban a 3.-os diákok talál-
hatók. Az életkor előre haladtával jellemző az egyre későbbi első étkezé-
si időpont. A gyermekvédelem szempontjából fontos adat volt a 6,5%-os, 
először délután étkező diákok csoportja. Ugyanígy láthatóak az étkezések 
számában is az eltérések. Míg a 3.-os gyermekek jelentős többsége napon-
ta 5-6-szor étkezik, addig 11.-re ez a szám jellemzően 1-3-ra csökken. Az 
egyéni elemzéseknél látható, hogy a helytelen életmódi szokások egyértel-
mű összefüggést mutatnak a tanulmányi sikertelenséggel.

2.3.4. Társas kapcsolatok
A társas kapcsolatban természetesen módon az életkorral egyre nagyobb 
szerepet játszanak a kortársak, míg a szülők szerepe fokozatos csökken. 
A nagyszülők és egyéb rokonok szerepe rendkívül csekély, viszont kiemel-
kedő helyet kapnak az osztálytársak és a testvérek. A mérési adatokban 
igen jelentős, 15%-os volt a szabadidejüket egyedül töltő diákok aránya 
mindhárom korosztályban. Összefüggést találtunk a pszichoszomatikus 
tünetképződés és a gyermektársaság hiánya között. Az életkor növekedé-
sével nő a referencia csoportok száma, de így is csak 1,48% az átlag, mely 
a család, ill. az osztály értékadó funkcióját jelentősen megemeli.

2.3.5. Az iskolához való viszony
A diákoknak az iskolai fi zikai környezethez való alkalmazkodását három 
szempontból vizsgáltuk: a változatos ingerek (nyüzsgés, zaj), a személyek-
hez való alkalmazkodás és az unalomra vonatkozó kérdésekkel. A vála-
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szokból láthatóak a korosztályi jellegzetességek. Míg a 3.-os diákok döntő 
többségét a magas zajszint terheli, viszont sikeresebb az alkalmazkodás, 
és kevesebb az unalom, addig a felsőbb évfolyamokon a zajszinthez való al-
kalmazkodás jobb, de a tanárokhoz való alkalmazkodás lényegesen nehe-
zebb, és emellett jelentkezik az unalom százalékos arányának növekedése 
is. Jelentős különbséget találtunk ezen adatoknál a rossz és a jó tanulmá-
nyi eredményű tanulók között. A diákok szerint az életkor növekedésével 
párhuzamosan egyre unalmasabb az iskolai élet, de ez összefüggést mutat 
az osztálybeli társas kapcsolataikkal is.

2.3.6. Kortárs kapcsolatok
Az életkor előre haladtával csökken az osztálytársakkal való pozitív vi-
szony. Ez igen elgondolkodtató adat az iskolai szocializáció vonatkozá-
sában, hiszen, ha a kevés számú referenciacsoporthoz való kapcsolódás 
érzelmi színezete negatív, ez jellemzően a peremhelyzetre sodródás, és a 
deviancia irányába viszi a gyermeket.

2.3.7. Egészségi állapot
A jellemzően pszichoszomatikus tünetekre kérdeztünk rá kérdőívünkben 
(pl. fejfájás, idegesség, kedvetlenség, elalvási nehézségek, tenyérizzadás 
stb.). Egyértelműen kimutatható, hogy a tünetek gyakorisága az élet-
korral nő. A nemek közötti különbség a 11. évfolyamon már kifejezett, 
a lányok több és gyakoribb pszichoszomatikus tünetről számolnak be. A 
tünetek jelentkezése szoros összefüggést mutat a terhelés mennyiségével. 
3. osztályban a tanulmányi nehézséggel küzdő gyermekek több tünetről 
számolnak be, viszont 11.-re a jó tanuló, pszichoszomatikus tüneteket pro-
dukáló diákok száma is jelentős. Ebben nincs különbség iskola és tagozat 
vonatkozásában, elgondolkodtató adat, hogy a sporttagozatosok rendsze-
res testedzése sem csökkenti a pszichoszomatikus tünetek gyakoriságát.

A különböző tényezők együtt járásának vizsgálata megmutatta, hogy 
az iskolához való viszony-számos tényezőtől függ. A diákok iskolai köz-
érzete szempontjából a szülői elvárások mellett a pedagógusok szerepe is 
meghatározó. 

Valamennyi vizsgált tényező lazább-szorosabb korrelációban van 
egymással, melyek bármelyike elindíthatja a negatív kört. A fáradás, a 
túlterhelés, a helytelen napirend és életmódi szokások növelik a pszicho-
szomatikus tünetképződést, ezek együttese gyakran vezet egészségügyi, 
szocializációs és teljesítmény problémákhoz egyaránt. 

2.4. ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and 
other Drugs) kutatás

Az ESPAD program célja, hogy összehasonlító adatokat mutasson be az 
európai középiskolások dohányzásáról, alkohol- és drogfogyasztásáról, az 
azokkal kapcsolatos attitűdökről. A kutatásokban 30 ország vesz részt, 
országos reprezentatív mintavétellel.
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2.4.1. A drogfogyasztással kapcsolatos ismeretek
A heroin, a kokain, az ecstasy, és a marihuána 95%-os ismertségűek a ma-
gyar fi atalok körében. Míg a dohánytermékekhez való hozzáférés megíté-
lése 80,1-93,3% között mozog, addig a különféle kábítószerhez való könnyű 
hozzájutást a fi atalok 10-50% között ítélték meg.

A dohányzás és alkoholfogyasztás megítélésében az alkalmankénti 
használat esetben a lányok, míg a rendszeres használatnál a fi úk engedé-
kenyebbek. 

Az egyéb drogok tekintetében a marihuána és az altatók használata 
inkább elfogadott, míg a heroinnal és a kokainnal kapcsolatos vélekedés 
már jóval helytelenítőbb.

Az ESPAD vizsgálatok korábbi eredményeihez hasonlítva a kábítószer 
használattal kapcsolatos negatív attitűdök mérséklődése fi gyelhető meg.

A különböző szerek veszélyességével kapcsolatban differenciáltak a vé-
lekedések. Míg a dohányzás alkalmi használatát kevéssé veszélyesnek íté-
lik a fi atalok, addig a rendszeres használatot 77%-uk nagyon veszélyesnek 
ítéli meg. Az alkoholfogyasztással már kevésbé toleránsak, a rendszeres 
napi italfogyasztást a válaszolók 67%-ka nagyon veszélyesnek tartja. Ez 
az egyéb drogok tekintetében 73-82% között mozog. A megelőző kutatások-
hoz képest minden szer tekintetében nőtt a veszélyesnek minősítők ará-
nya mind a kipróbálás, mind pedig a rendszeres fogyasztás tekintetében.

2.4.2. A drogfogyasztás elterjedtsége
A 9. és 10. évfolyamos diákok 17,3%-ka használt már életében valamilyen 
visszaélésre alkalmas szert drogfogyasztási céllal, ezeknek a diákoknak 
26,1%-ka már 10, vagy több alkalommal is. A tiltott szerek közül a legel-
terjedtebb a marihuána, utána az LSD, ill. más hallucinogének, amelyeket 
az ecstasy követ. A gyógyszerek közül az orvosi javaslat nélküli nyugtatók 
fogyasztásának éves prevalencia értéke 5,6%.

Az első kipróbálás többnyire 14 éves korban történik, de a diákok 13,9% 
már általános iskolás korában is kipróbált, vagy használt jellemzően ma-
rihuánát. 17 éves korra már 31%, az annál idősebbek között 40,6% a hasz-
nálati gyakoriság.

2.4.3 Családi háttér jellemzők
A családi háttér jellemzők vizsgálatánál azt találták, hogy a drogfogyasz-
tás az apák szerepével mutat erős kapcsolatot. Az apa nélkül felnövő, ill. 
az apa végzettségét nem ismerő diákok szignifi kánsan magasabb száza-
lékban használnak különféle drogokat. Jellemző még, hogy a drogfogyasz-
tás magasabb értéket mutat az átlagosnál rosszabb és jobb körülmények 
között élő diákoknál, mint az átlagos körülményűeknél.

Ugyanígy összefüggést talált a kutatás a családi kapcsolatok minősé-
gével is. A kapcsolattal való elégedetlenség mértékének növekedésével nő 
a drogfogyasztás prevalencia (előfordulási gyakoriság) értéke is. Itt nem 
mutatkozik különbség az apa és az anya vonatkozásában, ill. a különböző 
szerek tekintetében.
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A kutatás kitért a családban előforduló devianciák száma és a drogfo-
gyasztás közötti összefüggésre is. Látható, hogy a különböző típusú devi-
anciák halmozódása a családban növeli a drogfogyasztás kialakulásának 
veszélyét.

2.4.4. Szabadidős tevékenységek, baráti kapcsolatok és énkép
A szabadidő eltöltés mind a tiltott szerek, mind a visszaélésszerű gyógy-
szerfogyasztás tekintetében összefüggést mutat a céltalan időtöltéssel (lő-
dörgés), a rendszeres külső esti programra járással, a pénznyerő-automa-
tával való játékkal, a napi 4 órás tévénézéssel és a motorozással (!). 

A kortárskapcsolati konfl iktusok közül a verekedés és a megbánt, ill. 
védekezés nélküli szexuális kapcsolat lényegesen magasabb százalékban 
fordul elő tiltott szert, vagy gyógyszert használók körében.

Míg az önbecsülés a nem-fogyasztók között pozitív, addig a droghaszná-
lóknál negatív énképet találtak, mely a visszaélésszerű gyógyszerfogyasz-
tók esetében még kifejezettebb. Ehhez társul a különböző hangulatzavarra 
utaló tünetek előfordulása is. Az étvágytalanság, a koncentrációs nehézsé-
gek, a lehangoltság és a feladatvégzés nehézségei fokozottan jellemzően a 
drogfogyasztókra.

2.4.5. Dohányzás
Az ESPAD vizsgálat a különböző típusú középiskolába járó diákok dohány-
zási szokásaiban jelentős különbséget talált mind a rendszeresség, mind 
a mennyiségi mutatók tekintetében. Pl. a napi dohányzás a gimnáziumi 
tanulók 15,7%-ára, míg a szakiskolások 37,9%-ára jellemző. Nem találtak 
egyértelmű összefüggést az apai és az anyai iskolai végzettség és a diá-
kok dohányzási szokásai tekintetében. Látható, hogy a család dohányzási 
szokása van hatással a tanulóra, de jelentősebb az összefüggés a családi 
kábítószer fogyasztás és a dohányzási szokások között.

2.4.6. Alkoholfogyasztás
Mindössze a megkérdezett 9. és 10. évfolyamosok 9,2%-a nem fogyasztott 
még soha alkoholt, és ebben nincs különbség a lányok és a fi úk adatai 
között. A fogyasztási szokások tekintetében az alkalmi ivási adatok között 
nincs lényeges különbség a lányok és a fi úk között. Viszont a megkérdezett 
fi atalok 54,9%-a volt már részeg egyszer életében. Itt viszont jelentős a 
különbség a fi úk 62,6%-os, míg a lányok „csak” 46,8%-os élet prevalencia 
értéke között.

Az 1. és 2. évfolyamos diákok 26,5%-ánál fordult elő nagyivás (5, vagy 
több ital) az előző hónapban. A 3, vagy több alkalommal előforduló nagy-
ivás átlaga a vizsgált populációban 7,6%. Az iskolatípusok közül a szak-
munkásképző 37,6%-al, és a szakiskola 28,6%-al „vezeti” a mezőnyt.

A családszerkezet nem mutat összefüggést az alkoholfogyasztás élet 
és havi prevalencia értékeivel, de a két édes szülővel nevelődő fi atalok 
között kevesebb az alkoholfogyasztás szélsőséges formája. A szülők isko-
lai végzettségével párhuzamosan nőnek az alkoholfogyasztás évi és havi 
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prevalencia értékei. Ezzel szemben a lerészegedés a 8 általánossal, vagy 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyermekeinél a leg-
gyakoribb.

Az összefüggések vizsgálata megmutatja, hogy a problémás viselkedés-
formák halmozott együtt járása jellemző, így a dohányzás, alkohol, gyógy-
szer és kábítószer fogyasztás nagy gyakorisággal jár együtt. Ebben a popu-
lációban gyakori az öngyilkosság, vagy annak kísérlete, és a pszichológiai 
kezelés. 

2.5. Agresszió kutatások

A szakirodalomban Olweus norvég kutató foglalkozik a legátfogóbban az 
iskolai erőszak (school violence) és az iskolai zaklatás (school bullying) 
témájával.

Nolting (1997) defi níciója szerint agresszióról beszélünk, ha valaki a 
másik embert károsítani, vagy bántani akarja. Hárdi ennél részletesebben 
írja körül, miszerint „… támadó jellegű magatartás, ellenséges, legtöbbször 
feszültséggel jár belső érzületek, élmények jelentkezésekor, amelyek irányul-
hatnak a külvilágra, személyre, vagy befelé az átélőre magára, lehetnek tu-
datosak, vagy tudattalanok (pl. bosszúságot okozó ajándék küldése), vagy 
akár átalakult formában is (pl. elfojtott agresszióból származó szorongás-
ban, testi tünetekben.)?” (Hárdi, 2000, 13.) .

A kutatások az egyén szocializációját tekintik kiindulópontnak. A korai 
életkorban agresszív kisgyermek később is agresszív lesz (Rutter és mtsai, 
1975). A folyamatban a család szocializációs mintáinak, nevelési attitűd-
jének meghatározó szerepe van. Az erőszakos magatartást a gyermekek a 
felnőttek viselkedésének megfi gyelése alapján sajátítják el. A gyermek így 
megtanulja, hogy utánozza az agresszív viselkedést, valamint azt is, hogy 
az agresszív viselkedés elfogadható.

A jelenség a konfl iktushelyzetben megjelenő feszültség kezelési képte-
lenségére utal. A szervezet egy kuktához hasonlít, amelyben a felgyűlt gőz 
(feszültség) kisül. A folyamat során stressz keletkezik, amely mozgósítja a 
szimpatikus idegrendszert a helyzet kezelésére. Ha valami miatt a megol-
dás akadályba ütközik, distressz keletkezik, mely során az „üss, vagy fuss” 
elv érvényesül. Az agresszió mindig szorongással jár együtt, és a könnyebb 
ellenállás iránya szerint irányulhat kifelé, vagy befelé pszichoszomatikus 
tünetek formájában.

Az elmúlt évtizedekben, hazánkban is több kutatás foglalkozott az is-
kolai agresszió témájával. Lampert (Kölöknet) kutatása szerint jelentős 
probléma a pedagógus kiégés, mindössze 10%-uk tartja problémának a 
tanár-diák konfl iktusokat. Míg a vizsgált gimnáziumokban 10-15%-ban, 
addig a szakiskolákban 50%-ban fordulnak elő agresszív cselekedetek.

Mayer, Nádori és Víg kutatása (2009) feltárta az agresszió számos 
megjelenési módját, mint pl. verbális agresszió, rongálás, verekedés, ha-
zudozás, csicskáztatás, deviancia, kiközösítés stb.



A mentálhigiéné és az egészségpromóció iskolai vonatkozásai 83

Aáry 2009-esvizsgálata szerint a gyermekek 10%-át bántalmazta már 
tanár, de a tanárok mindössze 2,6%-a emlékezett az agresszióra, valamint 
a verbális agressziót nem is tartja annak. A kutatások fontos konklúziója, 
hogy a gyermeket az agresszió akár áldozattá, akár elkövetővé is teheti. 

Az OECD országok részvételével lefolytatott ún. TALIS 2008 kutatás a 
tanítás és tanulás körülményeit vizsgálta. Magyarországon 200 általános 
iskola részvételével 5-8. évfolyamon készültek interjúk. A kutatás része 
volt az iskolai légkör, a pedagógusok egymás közötti és a diákokkal való 
együttműködésének vizsgálata. A TALIS 58,7%-os átlaggal szemben Ma-
gyarországon az iskolák 71%-a számolt be a gyakori tanórai rendzavarás-
ról, kétszer gyakoribb a vulgáris beszéd (77 %), a lopás (22 %) és a rongá-
lás (53,5 %). Súlyos gondot jelent a tanulók és tanárok megfélemlítése, és 
bántalmazása a magyar iskolák 46,8%-ában, míg a TALIS átlag 33,7 %. 
Kétszer annyi a magyar iskolákban a gyermekeket és a felnőtteket érő 
atrocitások száma.

A nyíregyházi Tanárképző Főiskola Pszichológiai Intézetének munka-
társai alakították ki 2008-ban az „Iskolai Erőszak Kérdőívet”. A kutatás 
nagy hangsúlyt fektet az agresszió dinamikai sajátosságainak feltárására. 
Az agresszióban a támadó, az áldozat és a szemlélők dinamikai egységet 
alkotnak.

Adataik szerint agresszív szituációban a tanárok és a diáktársak egy-
aránt a támadóra koncentrálnak. Az áldozat segítése, támogatása az ese-
tek döntő többségében háttérbe szorul, vagy elmarad. Más kutatásokkal 
megegyezően kimutatták, hogy az agresszív cselekedetek döntő többsége 
pozitív következményekkel jár az agresszorra nézve. Ez a megerősítés fon-
tos alapja az agresszió újbóli bekövetkeztének. A megerősítés alapja az 
ún. szemlélők jelenléte, akik puszta jelenlétükkel támogatják az agresszív 
cselekedetet. A kutatás kitér a támadók, az áldozat és a szemlélők jellem-
zőinek megfogalmazására is. Érdekessége pl., hogy megkülönböztet aktív 
és passzív áldozatot. Aktív áldozatnak tekinti azt, aki viselkedésével mint-
egy kiprovokálja a támadást. Az ilyen áldozatokat egyszerre jellemzik a 
szorongásos és agresszív viselkedésminták.

A kutatások alapján az agressziókezelés módszertanának kidolgozására 
számos ajánlás született. A resztoratív technika, az Erőszakmentes Kom-
munikáció, vagy Zsiráf nyelv, a Mozaik módszer stb. a pedagógiai munká-
ban, a szülők ismeretanyagának bővítésében és a gyermekek egészséges 
személyiségfejlődésének, konfl iktuskezelő metodikájának elsajátításában 
látják a hatékony kezelés útját.

Jelen fejezetünk a mentálhigiéné és az intézményi egészségfejlesztés 
fő témaköreinek kutatásait mutatta be. A következő fejezetben pedig az 
iskolai mentálhigiénés gyakorlatban megvalósuló módszertanokat járjuk 
körül. Bemutatjuk az iskolai mentálhigiéné területeit, az egészségfejlesz-
tés módszertani választékát és az ellátó szakemberek kompetenciáit.
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RÉVÉSZ GYÖRGY

GYERMEKEKKEL SZEMBEN 
ELKÖVETETT ERŐSZAK. 

A KORTÁRS ERŐSZAK

A gyermekekkel szemben, családon belül elkövetett és felismert (!) erőszak 
statisztikai adatai szerint az 1-6 hónap között, a hirtelen csecsemőhalál 
mögött a bántalmazás a 2. halálok, 1-6 év között pedig a baleseti halálok 
után 2. halálok a bántalmazás. Az USA-ban naponta legalább 5 gyermek 
hal meg rossz bánásmód miatt, a 2004-es magyar adat 21 újszülött- gyil-
kosság. Olyan problémáról van szó tehát, amely elterjedtsége és következ-
ményei miatt feltétlen fi gyelmet érdemel: a gyermekbántalmazás megelő-
zésével foglalkozó WHO (World Health Organization) szervezet (ISPCAN, 
2010) szerint a világ egyik leginkább félreismert és ignorált jelensége. A 
rossz bánásmód kialakulásának számos veszélyeztető és kompenzáló fak-
tora ismeretes. Elsődleges cél az ismétlődés megelőzése, a káros következ-
mények csökkentése.

1962-ben írta le Kempe a „vert gyermek szindrómát”, mely szerint a 
megvert gyermek szindróma olyan kiskorú gyermekek klinikai állapota, 
akik különböző súlyosságú fi zikai bántalmazást szenvedtek, ami gyakran 
maradandó károsodást, vagy halált okozott (Kempe és Helfer, 1980). A 
feltárt súlyos fi zikai bántalmazások krónikusak és ismétlődnek.

Míg a gyermekbántalmazás szűk meghatározásába csak a szülők 
(gondozók) által okozott nem baleseti, atípusos sérülések tartoznak, ad-
dig a tágabb meghatározás szerint (Gil, 1991) bármely, a normális fejlő-
dést akadályozó, de elkerülhető bánásmód is bántalmazásnak tekinthető. 
Koers (1993) meghatározásában a gyermekbántalmazás egy együttélési 
rendszerben megvalósuló minden olyan erőszakos interakció, amelynek 
során egy gyermeket elnyomnak vagy korlátoznak. Röviden tekintsük át a 
defi níciókat (ld. még Révész, 2004).

Különbséget teszünk bántalmazás és elhanyagolás között, az alábbi 
defi níciókkal:

− Fizikai bántalmazásról beszélünk, ha egy 18 évesnél fi atalabb gyer-
mek esetében diagnosztizálható a sérülés – sérülés-standard – vagy a sé-
rülés veszélye – veszélyeztetés-standard – lép fel, amely a szülő vagy gon-
dozó ütése (kézzel vagy más tárggyal), rúgása, rázása, dobása, szúrása, 
vagy fojtogatása következtében lép fel.

− A fi zikai elhanyagolás kategóriái: a nem megfelelő táplálás, elégtelen 
ruházat, higiénia és gondozás (például orvosi ellátás, iskoláztatás) ártal-
mai.
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− Az érzelmi bántalmazás esetei: a verbális bántalmazás (folyamatos 
lekicsinylés, kritizálás), a gyermek nem fi zikai büntetése (például a gyer-
mek korlátozása), vagy fenyegetése.

− Az érzelmi elhanyagolás a megfelelő (támogató) érzelmi háttér hiá-
nya, amely később a gyermeket bántalmazás áldozatává teheti.

− A szexuális bántalmazáskontakt esetei a genitális simogatás, közö-
sülés vagy eszközök használata, továbbá az orális vagy anális közösülés. 
Nonkontakt szexuális bántalmazásnak tekinthető, ha gyermek pornográf 
fi lmeket, képeket néz, vagy tanúja közösülésnek vagy bármely szexuális 
aktivitásnak, szexuális indítékú exhibicionizmusnak.

1. A rossz bánásmód típusai, rizikófaktorai, 
a megelőzés lehetőségei

1.1. Fizikai bántalmazás

A napi gyakorlatban jól használható az alábbi meghatározás: a fi zikai 
bántalmazás olyan visszaélés a gyermek egészségével (mentális és fi zi-
kai), mely visszafordíthatatlan törést okoz annak lelki életében, mely a 
bántalmazás megmagyarázhatatlansága, irracionalitása, érzelmi hőfoka, 
viharos lefolyása miatt állhat elő (Terr, 1970, id. Palaczky, Vereby, Páli és 
Révész, 2008). Ma is vitatott kérdés, hogy hol van a fi zikai bántalmazás 
küszöbe, mi fogadható el a fegyelmezésben és mi nem. Egy magyar vizs-
gálat szerint, míg az egyik ember számára az is verés, ha életében egyszer 
felindultságában ráüt gyermekére, addig más számára a brutalitást sú-
roló ütlegelés sem az. A megkérdezettek 70%-ka egyetértett azzal, hogy 
„egy szülőnek joga van megpofozni a gyerekét, ha az megérdemli” (Tóth, 
1999). E szemlélet természetesen megjelenik a gyerekek véleményében 
is: akiket ismételten veréssel, elhagyással fenyegetnek, úgy érzik, hogy a 
bántalmazás saját rossz magatartásuk következménye, függetlenül attól, 
hogy aktuálisan ártatlanok-e vagy sem.

Ha a fi zikai bántalmazás olyan mértékű, hogy elkerülhetetlen az orvo-
si ellátás igénybe vétele, a „véletlen balesetként” beállított történet ellen 
számos gyanú merül fel: pl. a szülők rendszerint késlekedve viszik a gyer-
meket orvoshoz; igyekeznek minél hamarabb elszabadulni a helyszínről, 
meg sem várva a leletek eredményeit; a szülők érzelmi reagálása nem a 
„szokásos”, például nem olyan mértékű a szorongásuk, mint ami az adott 
helyzetben elvárható lenne stb.

A rizikófaktorok a szülők, a család és a gyermek szempontjából csopor-
tosíthatóak:

− Szülői rizikófaktorok közül kiemelendő az anya fi atalabb életkora, 
alacsony iskolázottsága, impulzivitása stb. A szülők ismeretei a gyerme-
kük fejlődéséről, a gyermek életkorának megfelelő viselkedésről hiányo-
sak, vagy hibásak.
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− Családi rizikófaktorok: csonka család, a család izolációja, migráció, 
rossz szocio-ökonomikai státusz (SES), szűk lakásviszonyok, munkanél-
küliség stb.

− Gyermeki rizikótényezők: a gyermek külső megjelenése, bőrszíne, 
arcméretei („koravén küllem”), fejlődési rendellenességek, mentális re-
tardáció, egészségi állapot, illetve krónikus betegség temperamentum-jel-
lemzők, az ún. „nehéz” gyermek. Veszélyeztetett életkorok: újszülöttkor 
(különösen a nem várt és a koraszülött gyermekek), csecsemőkor (főleg az 
anyák bántalmaznak), 3-4 éves kor (fokozott autonómia törekvések („dac-
korszak”), serdülőkor: a (gyermeki) függő helyzet időbeli kitolódása miatt 
egyre veszélyeztetettebbek a serdülőkorúak.

Valamennyi rizikófaktor növeli a bántalmazóvá válás valószínűsé-
gét. Megkülönböztetünk potenciáló és kompenzáló faktorokat. Mind a 
potenciáló, mind a kompenzáló faktorok lehetnek tartósak és átmenetiek.

− Tartós potenciáló faktorok: ha a szülők maguk is bántalmazottak voltak; 
más pszichológiai és szociológiai okok (pl. mentális betegség; rossz SES).

− Átmeneti potenciáló faktorok: stressz, veszteségek, fi zikális károso-
dások, betegségek, házassági vagy családi problémák; jogi nehézségek. A 
gyermek fejlődési kríziseinek ideje alatt bekövetkezett események.

− Tartós védő faktorok: a szülők jó szülőmodelljei, a szülők közötti jó 
kapcsolat.

− Átmeneti védő faktorok: a szociális, anyagi helyzet javulása; házassági 
harmónia helyreállása, a gyermek kilép egy nehéz fejlődési periódusból.

1.2. A Münchausen szindróma by proxy

A fi zikai bántalmazás speciális formája a Münchausen szindróma by proxy 
(a továbbiakban MSBP, korábban Factitious Disorder by Proxy, újabban 
FII: Fabricated or Induced Illness), amely felnőttek vagy serdülők króni-
kus betegsége, kitalált vagy akaratlagosan produkált fi zikai tünetekkel, 
azzal a céllal, hogy fi gyeljenek rájuk. A by proxy („megbízásból”) jelző pe-
dig arra utal, hogy a betegség tüneteit itt egy külső személy, jellemzően 
a fi atal anya közvetíti, ugyanakkor leírtak már apát, nevelőszülőt, baby-
sittert is, mint elkövetőt (Palaczky és mtsai., 2008). A MSBP diagnózis, 
csak akkor igazolható, ha tartósan fennálló gyermekbántalmazásról van 
szó, amellyel a szülő a gyermek fi zikai és szociális károsodását okozza, az 
alábbiakban leírt módon:

− Enyhébb esetben az anyák nem direkt módon okoznak kárt, hanem 
folyamatos, túlzásba vitt aggódásukkal felesleges és fájdalmas orvosi be-
avatkozásoknak teszik ki gyermeküket.

− Súlyosabb esetben egy már meglévő betegség tüneteit túlozzák el 
(például úgy, hogy a gyermek vizeletmintájába vért cseppentenek), de tel-
jesen egészséges gyermek esetében is kialakulhat olyan módon, hogy az 
anya saját maga indukál tüneteket. (pl.: fojtogatással, hasmenés, hányás 
okozásával). Ezért kell különbséget tenni a tünetek szimulált és provokált 
formái között.
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A MSBP gyakoriságára nincs megbízható adat, sokan ritka rendelle-
nességnek tartják ma is, de tény az is, hogy egyre nagyobb gyakoriság-
gal ismerik fel, éppúgy, mint a rossz bánásmód bármely egyéb formáját. 
A mesterségesen előidézett (fakticiózus) esetek kevesebb, mint 10%-a 
MSBP.

Fontosabb tünetek: megmagyarázhatatlan fennálló vagy visszatérő be-
tegségek, ellentmondások a kórtörténet, a klinikai leletek és a gyermek 
általános állapota között. Figyelmeztető jel előző gyermeknél hirtelen 
csecsemőhalál vagy szokatlan betegség előfordulása, továbbá, ha nagyon 
ritka betegség diagnózisát állítják fel, szövődmények, új tünetek jelentke-
zése; intolerancia a kezelésre (pl. gyógyszer-intolerancia) stb.

A legfontosabb jellemző a tünetekkel kapcsolatban, egyben gyanújel, 
hogy azok mindig az anya jelenlétében, vagy közelségében észlelhetők, 
míg távollétében megszűnnek, illetve, hogy a tünetek csak az anya elbe-
szélésén alapulnak.

Rizikótényező, ha az anya gyakran bántalmazó, elhanyagoló, érzelmi-
leg elutasító családban nőtt fel, melyben pozitív fi gyelmet csak külső be-
avatkozásoknál (pl. betegségek esetén) érezhettek. Ezek az anyák felnőtt 
korukban is elutasítottak, általában rossz házasságban élnek, izoláltnak 
érzik magukat, önértékelésük alacsony. A férj legtöbb esetben sok időt tölt 
távol a családtól, gyakori az alkohol, drog probléma. Az anyák gyerme-
kükkel általában szoros, szimbiotikus, túlvédő kapcsolatot alakítanak ki. 
Mivel a gyermek nevelése során megtapasztalják, hogy egy beteg gyermek 
gondozása kapcsán fi gyelmet, megbecsülést kapnak az egészségügyi ellátó 
rendszerben, a betegségen keresztül saját emocionális és szociális igényei-
ket az egészségügyiekkel kiépített kapcsolatokban elégíthetik ki.

Prevenció szempontjából fi gyelemre méltó előzmények az alábbiak: az 
anya megelőző szomatizációi; gyakori váratlan tünetek a terhesség alatt; 
gyakori, indokolatlan orvosi beavatkozások az érintett vagy az idősebb 
gyermeknél; a szülő nyilvánvalóan torz percepciója a gyermek egészségi 
állapotáról.

1.3. Fizikai elhanyagolás

Fizikai elhanyagolásról akkor beszélünk, ha a szülő/gondozó nem biztosít-
ja a gyermek számára a megfelelő életkörülményeket: nem táplálja megfe-
lelően, nem gondoskodik ruházatáról és lakáskörülményekről, elégtelenek 
a higiéniai feltételek, nem viszi orvoshoz a gyermeket és nem törődik az is-
koláztatásával sem. Bár ezekben az esetekben nem történik aktív károko-
zás a gyerek testi épségében, az elhanyagoló magatartás közvetett módon 
mégis gátolja a gyermeket az egészséges fejlődésben, súlyosabb esetekben 
halált is okozhat. A fi zikai bántalmazás és az elhanyagolás gyakran jár 
együtt: azok a gyermekek, akik testi bántalmazás gyanújával kerülnek 
kórházba, legtöbbször elhanyagoltak is.

Érdekes, hogy míg a rossz bánásmód különböző, főleg különösen súlyos 
formái igen nagy média nyilvánosságot kapnak, az elhanyagolás elhanya-
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golt terület, pedig a fi zikai elhanyagolás (bár önálló formaként szerepel) 
az esetek legnagyobb részében kombinálódik az érzelmi elhanyagolással, 
s kiindulópontja a bántalmazás más formáinak. Erre utalnak Higgins és 
McCabe (2000) adatai is, amelyek szerint a fi zikai elhanyagolás korreláci-
ói a fi zikai bántalmazással: 49, az érzelmi (pszichológiai) elhanyagolással: 
42, a szexuális bántalmazással: 50!

A sikeres prevenció feltétele tehát az önmagában kevésbé súlyos követ-
kezményekkel járó, de a rossz bánásmód táptalaját jelentő elhanyagolás 
korai felderítése.

1.4. A szexuális bántalmazás

Az emberi szexualitás nem csupán biológiai jelenség, a szexuális maga-
tartást társadalmi, kulturális és erkölcsi normák szabályozzák. Egy adott 
kultúrkörben szexuális bántalmazásnak tűnik az a viselkedés, amely más 
kultúrában természetes lehet.

Arra a – nyilván csupán elméleti – kérdésre, hogy miért elítélendő a fel-
nőtt és gyermek közötti szexuális kapcsolat, Finkelhor (1986) álláspontja 
az alábbi:

− gyermek és felnőtt közötti szexuális kapcsolat természetellenes, mind 
biológiai, mind pszichológiai szempontból,

− mert időelőtti szexuális érést provokál a gyermeknél, így túl korán 
ébreszti fel benne a szexuális érdeklődést,

− ezért komplex károsodást jelent a gyermek számára.
Ez azt jelenti, hogy mindenfajta szexuális cselekmény megengedett, ha 

két személy között szándékegyezés van, a cselekménybe mindketten leg-
jobb tudásuk szerint szabad belelegyezésüket adják. A gyermek azonban 
nem mondhat szabadon igent vagy nemet a felnőttel létesítendő szexu-
ális kapcsolatra, mert a felnőttől anyagi és létbiztonsága függ, így pszi-
chológiailag alárendelt helyzetéből fakadóan nehézséget jelent számára 
nemet mondania a felnőttnek. Lényeges kritérium így a dependencia és 
a kényszerítés. A szexuális bántalmazása kényszerített, megtévesztéssel 
vagy erőszakkal elért szexuális viselkedés kiskorú és felnőtt személy kö-
zött (Conte, 1994).

A felnőtt-gyermek kapcsolat jellemzői a szexuális bántalmazásban:
− Kihasználás: Az elkövető tudását, kompetenciáját, lehetőségeit hasz-

nálja fel arra, hogy a gyermeket szexuális viselkedésre kényszerítse. Ha a 
partnerek között öt évnél nagyobb a korkülönbség, azt gyakran az erőszak 
bizonyítékának tekinthetik (például ha az elkövető 12 éves és a bántalma-
zott 7 éves, akkor szexuális erőszakról beszélhetünk).

− Ambivalencia: miközben a gyermek szeretné, hogy vége szakadjon az 
erőszaknak, annak haszna is van számára: gyakran jutalmakban részesül, 
valamint a szexuális viselkedés bizonyos aspektusai örömteliek lehetnek, 
vannak, akik különlegesnek, kitüntetettnek érzik magukat tőle.

− Szándékosság: gyermekek sokszor semmiféle erőszakról nem számol-
nak be. Az elkövető szándékának felderítése fontos annak eldöntésénél, 
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erőszaknak tekinthető-e a folyamat vagy nem. Így erőszakosnak minősül-
het például az a helyzet, amikor egy felnőtt egy gyermekkel azért nézet 
meg egy pornográf fi lmet, hogy közben a gyermek jelenlététől felizguljon.

− Titkosság: szexuális bántalmazásra csak akkor kerülhet sor, ha a 
gyermeket a felnőtt rá tudja venni arra, hogy ez titokban maradjon. En-
nek érdekében a felnőtt mindent megtehet: fenyegethet, kényszeríthet.

A bántalmazó személye az esetek 98%-ában fi ú vagy felnőtt férfi , más 
adatok szerint a női elkövetők gyakorisága 5 -15%. Lányokat inkább csa-
ládon belül bántalmaznak: családtag - 29%, barát vagy ismerős - 60%; ide-
gen - 11% (Leventhal, 1998). A fi úkat legtöbbször családon kívüli személy 
zaklatja. Gyakori elkövető a baby-sitter. Az elkövetők 85%-át az áldozat 
előzőleg ismerte és több mint az esetek felében az elkövető családtag; a 
bántalmazó személy bármely – akár magasabb státuszú csoport tagja is 
lehet; a bántalmazás gyakorisága független az elkövető iskolázottságtól. 
Igen ritka, hogy a bántalmazás csupán a gyermek fantáziája; a legtöbb 
szexuális bántalmazás éveken át folytatódik (az áldozatok nem kérnek se-
gítséget); végül nem igaz az sem, hogy ha a gyermek nem akarná, akkor 
nem következne be a bántalmazás (a gyermekek általában nem kérdő-
jelezik meg a felnőtt – különösen a velük szoros előző kapcsolatban élő 
személy – viselkedését).

A lányok először 6-7 éves koruk táján, a fi úk 8-12 év körül válnak 
bántalmazás áldozataivá. Serdülőkorúak 2,8-szoros veszélynek vannak 
kitéve, mint a 10-12 éves gyermekcsoport. Általános adat, hogy minden 
negyedik lány és minden tízedik fi ú válik szexuális zaklatás (bántalma-
zás) áldozatává. Magyarországon az 1990-es évek elejétől fi gyelhető meg a 
szakemberek érdeklődése a téma iránt. Kerezsi (1995) adatai szerint már 
1993-ban 0-14 év között 59, a 14-17 év közötti korcsoportban 119 eset vált 
ismertté. 1997-ben 185 esetben derült ki megrontás bűntette, s ebből 126 
esetben vált ismertté az elkövető személye (Vavró, 2000).

Rizikótényezők: értelmi fogyatékosok könnyű befolyásolhatóságuk mi-
att könnyebben válhatnak szexuális bántalmazás áldozataivá. A szülők 
iskolai végzettsége szerint nincs különbség az elkövetés gyakoriságában, 
az alacsony jövedelmi kategóriájú családokban viszont gyakoribb a sze-
xuális bántalmazás. Az egy természetes szülővel élő gyermek szexuális 
veszélyeztetettsége kétszerese a két természetes szülővel élő gyermek ve-
szélyeztetettségének. A szülő megelőző (gyermekkori) szexuális zaklatott-
sága esetében tíz- szeres a gyermek szexuális bántalmazása, azokhoz a 
szülőkhöz képest, akiknek előtörténetében ez nem szerepelt.

Az utóbbi időben egyértelműen növekszik a fi atal elkövetők száma. En-
nek egyik lehetséges oka, hogy a felismerés érzékenyebbé vált, de a fi a-
talkorú elkövetők száma valójában is növekszik. Míg korábban előfordult, 
hogy 5 éves gyermeket is elkövetőnek tartottak, ma azt javasolják, hogy 
a 12 év alatti elkövetőt ne szexuális bántalmazónak, hanem „szexuálisan 
reaktívnak” tekintsük.
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1.5. Az érzelmi bántalmazás és elhanyagolás

Amíg a fi zikai vagy szexuális bántalmazás, mint bűncselekmény gyak-
rabban ismertté válhat, az érzelmi bántalmazás sokkal rejtettebb, pedig 
következményei ugyanolyan súlyosak lehetnek. Kategóriái a következők: 
elutasítás, terrorizálás, korrupció, az alapvető stimuláció, az emocionális 
válaszkészség és elérhetőség elutasítása, megbízhatatlan és bejósolhatat-
lan szülői magatartás, orvosi és/vagy pedagógiai elhanyagolás, a gyermek 
leértékelése, mellőzése, kizsákmányolása.

Garbarino és Garbarino (1993, 1994) ide sorolja az izolációt, amikor a 
felnőtt (szülő) megakadályozza a normális társadalmi kapcsolatok megis-
merésének lehetőségét, melynek eredményeként a gyermek úgy érzi, hogy 
senkire sem számíthat a világban. Az izolált gyermeknek nincsenek bará-
tai, nehezen hozzáférhető segítő kapcsolatok számára is. Visszautasításról 
beszélhetünk, amikor a gyermeket nyilvánvalóan nem fogadják el, míg 
mellőzés esetében a szülő (felnőtt) pszichológiai értelemben elérhetetlen a 
gyermek számára. Ide sorolható a megfélemlítés számtalan változata, le-
gyen az szóbeli fenyegetés vagy bármely más módon előidézett félelem teli 
légkör. Erőszak a tévedhetetlenség látszatának durva eszközökkel való 
fenntartása, a nevelői felsőbbrendűség mindenáron történő megőrzése, az 
önálló vélemény büntetése, az önérzet megnyilvánulásainak büntetése, a 
kirekesztés, megszégyenítés, megalázás, a gyermek érzelmeinek kigúnyo-
lása stb.

Az érzelmi elhanyagolás és bántalmazás többnyire együtt jár fi zikai 
bántalmazással. Nem ritka az sem, hogy a szülő látszólag tökéletesen 
gondját viseli gyermekének, minden külső körülményről gondoskodik, de 
pszichológiailag teljesen hozzáférhetetlen a gyermek számára, gyermeke 
közeledését visszautasítja. Glaser (2002) szerint az érzelmi elhanyagolás 
és különösen az érzelmi bántalmazás kiemelt fi gyelmet érdemel: 

− az összes bántalmazási típus hátterében az esetek legalább 18%-ában 
megfi gyelhető az érzelmi bántalmazás is;

− egyre több adat bizonyítja az érzelmi bántalmazás súlyos pszichopa-
tológiai következményeit gyermekkortól a felnőttkorig;

− erős prediktív hatása van a következményként megjelenő fi zikai bán-
talmazásra;

− meditátora az összes többi bántalmazási/elhanyagolási formának.
Más adatok szerint a kognitív – különösen a nyelvi – készségek te-

rén nyújtanak rosszabb teljesítményt iskoláskorú, kisgyermekkorban 
elhanyagolt gyermekek; gyakoribb náluk az internalizáló szimptómák 
megjelenése. Serdülőkorúaknál az előzőek mellett gyakoribb az elszökés, 
otthontalanság, más viselkedési problémák mellett. Ezek az adatok arra 
utalnak, hogy az érzelmi bántalmazás/elhanyagolás következményei sú-
lyosságukban felérnek a másik két bántalmazási formáéival. 
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1.6. A rossz bánásmód áthagyományozása

Általánosan tapasztalható a rossz bánásmód generációkon át történő 
megjelenése. Tekintsük át a rossz bánásmód közvetítésének néhány el-
méletét!

A szociális tanuláselmélet szerint a gyermek megtanulja a bántalma-
zó szülői modellt. Ez a felfogás az „erőszak erőszakot szül” elméleteként 
ismert: ha a modell viselkedésének obszervációját megerősítés követi, az 
növeli a megfi gyelt viselkedés későbbi előfordulási valószínűségét. Egy 
vizsgálat szerint – egy éves megfi gyelési periódus alatt – a bántalmazot-
tak 18%-a lett szülőként maga is bántalmazó, míg a 233-as mintából egy 
nem bántalmazott lett később bántalmazó.

Ezek az adatok világosan jelzik, hogy a bántalmazást több tényező befo-
lyásolja: az egyéni, családi, társadalmi és kulturális hatások kölcsönhatá-
sának nagy szerepe van. A korábban tárgyalt ökológiai modellben ez úgy 
jelenik meg, mint a szülő pszichológiai problémája + a gyermeki rizikófak-
torok szerepe + a diszfunkcionális családi interakciók + a stressz indukál-
ta szociális problémák + a bántalmazás kulturális küszöbértéke.

A kötődés minősége: a rossz bánásmód is lehet közvetítő mechanizmus. 
A felnőtt elkerülő kötődési stílus sokkal gyakoribb olyan családokban, 
ahol előfordul a fi zikai bántalmazás. A bántalmazó anya általában sok-
kal kevésbé pozitív, ugyanakkor sokkal stressz telibb kapcsolatban van 
saját szüleivel. A bántalmazás rizikója (agresszív fegyelmezési szokások, 
a gyermeki viselkedés negatív attribúciója, a személyiség és a viselkedés 
rigiditása stb.) és a kötődési típusok között az alábbi sorrend ismert: leg-
kisebb rizikója a biztonságos kötődésnek van, ezt követi az elkerülő, míg 
az ambivalens kötődés esetén szignifi kánsan magasabb a bántalmazás ve-
szélye. Gyermekkorukban bizonytalanul kötődő szülők nagy valószínűség-
gel szorongó kötődési módot alakítanak ki gyermekeikkel is, az intenzív 
bántalmazás a bizonytalan kötődésre adott reakciónak tekinthető.

A fejlődési traumatológia (De Bellis, 2001) is abból a tapasztalatból 
indul ki, hogy gyermekkorukban bántalmazott felnőttek sokkal veszé-
lyeztetettebbek, nagyobb valószínűséggel betegszenek meg különféle 
pszichiátriai betegségekben, mint azok a felnőttek, akik előtörténetében 
nem szerepelt bántalmazás. E felfogás szerint a neurobiológiai rendszer 
közvetíti a gyermekkori bántalmazás – az átmeneti vagy tartós stressz 
hatások – késői következményeit. Bizonyított, hogy a gyermekkori bán-
talmazás, ami a gyermeket folyamatos stressz hatással árasztja el, az agy 
fejlődésére is visszafordíthatatlan hatást gyakorol: részben a szenzoros 
élmények hiánya, részben pedig a neuronális aktivitás atipikus vagy ab-
normális mintázatai miatt. Klinikai megfi gyelések szerint bántalmazott 
fi úknál gyakoribb a kifejezett „érzékenyített aktivációs rendszer” viselkedé-
ses megjelenése: motoros hiperaktivitás, impulzivitás, lányoknál pedig az 
„érzékenyített disszociatív rendszer” tünet együttese: elkerülő viselkedés, 
depresszió, disszociatív reakciók („lebegés”, nappali álmodozás). A bán-
talmazás további következményeiként írták le diagnosztikai kritérium-
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ként fi úk externalizáló zavarait (ADHD – fi gyelemzavar, hiperaktivitás, 
CD - kapcsolatzavar, ODD – ellenálló, kihívó viselkedészavar), valamint 
a lányoknál gyakoribb internalizáló zavarokat: depresszió, szorongás, 
disszociatív zavarok (Perry, Pollard, Blakley, Baker és Vigilante, 1995). A 
fejlődési traumatológiai kutatások szerint a bántalmazás és elhanyagolás 
a diszfunkcionális család és az interperszonális kapcsolatok legszélsősé-
gesebb formája, ami „ellenséges” életkörülményeket tart fenn a következő 
generáció számára: a rossz bánásmód környezet indukálta komplex fejlő-
dési zavar (De Bellis, 2001).

A pszichoneuroimmunológia kutatási eredményei visznek közelebb 
bennünket a megelőző stresszorok hosszú távú hatásmechanizmusának 
megértéséhez. Mindezek célja természetesen a megelőzés és a különböző 
– de a család intézménye iránt elkötelezett –professziók közötti együttmű-
ködés elősegítése. Így ismert az a hatás-mechanizmus, amely pl. az anyai 
stresszt prenatális veszélyként tételezi: a várandós állapot alatti tartós 
stressz az anyai hormon- és immunrendszer közvetítésével károsan befo-
lyásolja a magzat idegrendszeri fejlődését, immunrendszerét, ezzel növeli 
a majd megszülető csecsemő sérülékenységét – alvási, étkezési problé-
mák, ingerlékenység, nehéz megnyugtathatóság – károsan hatva a korai 
anya-gyermek kapcsolatra. Ezek a vizsgálatok segítenek megérteni pél-
dául azt, hogy a tartós stressz idegrendszerre gyakorolt hatása miatt in-
gerlékenyebb, sírós baba (korábbi megnevezéssel „diffi cult child” = „nehéz 
gyermek”) nem tudja „teljesíteni” édesanyja irreális elvárásait. Ez rontja 
a kötődés minőségét, végső soron növeli a rossz bánásmód valószínűségét, 
hogy ugyanő családjából menekülve kerül sokszor meggondolatlan part-
nerkapcsolatba, irreális vágyakkal várja gyermekét, „végre engem is fog 
szeretni valaki”…

1.7. A prevenció alapelvei

Primer prevenció: A probléma megismertetése, szemléletváltozás (gyer-
mekorvosok, védőnők, segítő szolgálatok munkatársai, pedagógusok, stb.).

Szekunder prevenció: Rizikócsoportokra irányuló programok: egyedül-
álló, fi atal, rossz körülmények között élő anyák felkészítése a szülésre, 
gyermeknevelésre; támogató, önsegítő csoportok; családok izolációjának 
csökkentése; krízis szolgálatok; gyermekek napközbeni elhelyezése; a csa-
ládok rendszeres látogatása otthonukban stb.

2. A kortárs erőszak (bullying)
Olweus számolt be először arról, hogy 1982-ben három norvég iskolás fi ú 
a zaklatások következtében öngyilkosságot követett el. A bullying (zakla-
tás, erőszakoskodás) fogalom központi eleme az „erővel történő szisztema-
tikus visszaélés”. Az erő lehet testi/fi zikai erő, létszámbeli fölény, szociális 
státusz, a csoporton belüli szerep, de akár mentális erőfölény is (Olweus, 
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1997; Craig és Pepler, 2007). Orpinas és Horne (2006) az agresszív visel-
kedés egy fajtájának tekintik, amelyben fogalmi kritérium a szándékosság, 
ismétlődés és a folyamatosság. Így két egyenlő erőviszonyokkal jellemezhe-
tő rivális banda összecsapása agresszió ugyan, de nem bullying, míg egy 
kisebb, fi atalabb, gyengébb gyerek zaklatása, amennyiben folyamatosan 
zajlik, annak tekinthető. A zaklatás további három döntő kritériuma: az 
ismétlődés, az ártalom (sérelem) és az egyenlőtlen erőviszonyok (Nansel és 
Overpeck, 2003). Olweus (2001) szerint „a diákot zaklatás vagy elnyomás 
éri, ha ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív cselekedeteknek teszi 
ki egy vagy több más diák”. Bővebben: egy gyermeket egy másik gyermek, 
vagy gyermekek csoportja a konfl iktusok szokásos kezelésén túl, ismétel-
ten, fi zikailag, illetve lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A zak-
latás lehet direkt fi zikai jellegű (ütés, verés), direkt verbális (bántó közlés 
valakivel), beleértve ilyen üzenetek mobiltelefonon vagy interneten történő 
továbbítását. Berger (2007) az alábbi típusokat különbözteti meg: fi zikai 
erőszak (ütés, rúgás, verés); viselkedéses erőszak (pl. elvenni valaki tízóra-
iját; összefi rkálni valaki füzetét). A fi zikai erőszaknál kétszer gyakoribb a 
verbális erőszak: csúfolás, kigúnyolás, lekicsinylés stb. A kapcsolati erőszak 
– más néven szociális erőszak – elnevezés arra utal, hogy az ilyen viselke-
dés rontja az elkövető és az áldozat társas kapcsolatát. Legkorábban óvodás 
lányoknál fi gyelték meg és a szociális készség fejlődése, valamint a társas 
támogatás okán igen veszélyessé fajulhat serdülőkorra. Közismert formái 
az osztálytárs ignorálása, pl. kirekesztés a közös játékból, közös „lődörgés-
ből”, kipletykálás stb. Gyerekek, miközben helytelenítik a fi zikai erőszakot, 
az gyakran együtt jár a szociális erőszak valamely más formájával.

Li (2006) vezette be a „cyberbullying” – internet erőszak – fogalmát; 
eredete pedig az volt, amikor egy túlsúlyos kanadai lány sportolás utáni 
zuhanyozását lefényképezték, majd mobilon elküldték iskolájába, később 
ledér szöveg kíséretével feltették a világhálóra. „Egy kávézóban legfeljebb 
30 ember hallhat egy inzultusról, de akár hat milliárd is láthatja” – kom-
mentálta az esetet egy osztálytársa. Az erőszak e formájának újabb vál-
tozata a „happy slapping” (a.m. boldog verés /!/), mely kifejezést olyan ti-
zenéves bandák használják, akik véletlenszerűen megtámadnak valakit, 
közben felveszik a mobiltelefonjuk kamerájával, majd a felvételeket köz-
zéteszik az interneten.

A bullying destruktív kapcsolati probléma: a támadó azt tanulja meg, 
hogy hogyan használja erejét és agresszióját mások kontrollálására, mia-
latt az áldozat egyre erőtlenebbé és képtelenebbé válik a támadás elhárí-
tására (Craig és Pepler, 2007).

2.1. A bántalmazó és az áldozat néhány jellemzője

Evidensnek tűnik, hogy az „erő” (akár fi zikai, akár szimbolikus) megléte 
az egyik oldalon a támadó, hiánya (testi gyengeség, rossz szociális vagy 
társas helyzet) az áldozat jellemzője: a támadás növeli a támadó erejét, s 
csökkenti az áldozatét.
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Áldozat esetében két típus ismert: a passzív áldozat gyenge, védtelen, 
önalávető, akinek kevés barátja van, a fájdalomra érzékenységet mutat 
(ez mintegy megerősíti a bántalmazót), önvádló. A passzív áldozat túl kö-
zel érezheti magát szüleihez vagy a tanáraihoz, de kételkedik abban, hogy 
bárki segítene rajta. A támadó/áldozat – agresszív vagy provokatív áldo-
zat – bántalmaz másokat, de ő maga is támadások áldozata, erőszakos, 
impulzív, szegényes szociális és problémamegoldó képességgel. A támadó/
áldozatot szülei gyakran büntetik, tanárai sem kedvelik, társai pedig nem 
szeretnek vele játszani.

Támadónak tekintjük azokat, akik ismételten megtámadnak olya-
nokat, akik nem támadnak vissza. Így a támadó aktuálisan élvez(het)i 
a testi erő és hatalom érzését (érdemes megjegyezni, hogy sok kisgyerek 
viselkedik úgy, mint egy erőszakoskodó, pl. megharapja, vagy megüti az 
anyját), kiskamaszok is rivalizálnak társaikkal, mégsem tekintjük őket 
erőszakoskodónak defi níciós triász hiánya okán: ismétlődés, sérülés oko-
zása, szándékosság (egyenlőtlen erőviszonyok). Amíg a fi atalabb agresszív 
gyerekeket társaik elutasítják, a serdülőkor elején inkább népszerűek, 
társaik respektálják és bátorítják őket.

Vegyük észre: a támadó, a támadó/áldozat és a passzív áldozat egy-
mást feltételező szerepek, ahol a támadó nyílt proaktív vagy reaktív ag-
ressziót jelenít meg, a passzív áldozat a maga ellen fordított agresszióval 
internalizáló zavarokat mutat, s ez a lényeges különbség a támadó és a 
támadó/áldozat között. A proaktív agresszió kiszámított, provokáció előzi 
meg, célja az erődemonstráció, a dominancia, a csodálat kivívása. A reak-
tív agresszió impulzív válasz egy valós vagy elképzelt támadásra. Tipikus 
a reaktív agresszió a támadó/áldozat esetében, aki egyformán reagál az 
ártatlan, a véletlen és a tényleges sértésre. A szociálisan kompetens tá-
madó – személyiségének érésével párhuzamosan – egyre inkább csökkenti 
a direkt és fi zikai támadásokat, a támadó/áldozat áldozatként és támadó-
ként egyaránt fenntartja a fi zikai erőszakot egész gyermekkorában. Bár e 
viselkedések különböznek egymástól, bizonyos szempontból mégis hason-
lítanak egymásra, inkább reciprok, semmint ellentétes viselkedések egy 
adott szociális kontextusban. Nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül azt sem, 
hogy a kortárs erőszak egy csoportban (csoport előtt) zajlik, a támadó és 
az áldozat mellett nem csekély számú „néző” (megfi gyelő, közönség) is je-
len van, s mivel a gyerekek általában kooperatívak, hajlamosak társaikat 
bevonni közös tevékenységeikbe, a néző ritkán semleges. A támadó sok-
szor népszerű, másfelől senki sem szeretne elutasított, de legalább is nép-
szerűtlen áldozat lenni. A „csatlósok” bátorítják a támadót, az inzultuson 
csak nevetgélnek, körülveszik, „megcsodálják az akciót”; mások igyekez-
nek megvédeni, pártolni az áldozatot, s van jó néhány szemlélődő is, aki 
sem nem csatlós, sem nem pártoló (a megelőzés éppen az ő pártoló, védő 
szerepüket hivatott elérni).
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2.2. Gyakoriság, életkori és nemi különbségek

Gyerekek már az óvodában is zaklathatják vagy zaklatják társaikat, s míg 
a kisfi úk inkább fi zikai erejükkel „tűnnek ki”, kislányokra a verbális és 
szociális erőszak jellemzőbb. Teszik mindezt azért, mert „szórakoztató a 
másikkal kitolni”, mert ez által „jól be lehet illeszkedni a csoportba”, s 
meglehet azért is, mert ezeket a cselekedeteket nem igazán követi jelentős 
„megtorlás”; de tehetik valamilyen frusztráció okán éppúgy, mint csupán 
unalomból (Buda, 2004/2005).

Vizsgálatok szerint a mind a bántalmazó, mind az áldozatok között sok-
kal több a fi ú, mint a lány, a zaklatások gyakorisága pedig az életkorral 
csökken. Olweus (1993) vizsgálata szerint egy 130 ezer fős 2.-6. osztályos 
norvég mintában 8% volt a támadók, 12% az áldozatok száma. Más kul-
túrákban arányait tekintve hasonló adatokat kaptak, pl. olasz általános 
iskolai minta: 11 illetve 18%, angol 8-11 évesek: 4 ill. 10% (Berger, 2007). 
Egy hazai vizsgálat szerint (Figula, 2004), – amelybe 10 ötödik, 10 nyol-
cadik általános iskolai osztályt, valamint hat lakásotthonban élő tanulót, 
összesen 505 főt vontak be – a bullying/viktimizáció iskolai szituációjá-
ban való érintettségük igen nagyfokú. Áldozat 26,14%; agresszív/áldozat 
26,53%; támadó 12,87% a több százas mintának, ami nem csak a tanulók 
személyiségfejlődését befolyásolja jelentősen, hanem társas kapcsolatai-
kat, a közérzetüket is.

Számos vizsgálat foglalkozik a bántalmazás kontinuitásával, azzal, 
hogy folytatódik-e a bántalmazás az általános iskolától a középiskolán át 
akár az egyetemig vagy a munkahelyig. Olweus (1993) egy longitudinális 
vizsgálatban megállapítja, hogy nincs direkt kapcsolat az iskolai zakla-
tás fi atal felnőttkorra való akár direkt, akár indirekt folytatódása között. 
Sourander, Helstela, Helenius és Piha (2000) egy nyolc éves fi nn longitudi-
nális vizsgálatban azt találták, hogy a 8 éves bántalmazott gyerek 16 éves 
korában is bántalmazott lesz, ugyanígy, a 8 éves korában bántalmazó 16 
éves korában is bántalmazó marad. Más vizsgálatok nem erősítették meg 
ezt az összefüggést. Schäfer, Korn, Brodbeck, Wolke és Schulz (2005) által 
elvégzett hat éves követő vizsgálata szerint (2.-3. osztály, majd 7.-8. osz-
tály) a korábbi bántalmazás nem törvényszerűen folytatódik később. Egy 
több mint 5 ezres brit mintán elvégzett vizsgálat szerint, amelyet Smith, 
Singer, Hoel és Cooper (2003) végeztek el, azok, akik iskolás korukban 
bántalmazók és áldozatok is voltak egyben, igen nagy valószínűséggel 
lesznek felnőttként erőszak áldozatai munkahelyükön. Mások megfi gyel-
ték, hogy kétségkívül csökken a fi zikai bántalmazás idősebb korban, de 
megjelennek helyette más zaklatási formák, főleg a pubertás kezdetén 
(Archer és Cote, 2005). Ugyanők fi gyelték meg, hogy az indirekt és kap-
csolati bántalmazásban a lányok a fi úknál sokkal fi atalabb korban válnak 
elkövetővé. Ladd (2005) fi nomabb összefüggéseket tárt fel a bántalmazás 
nemi különbségeiről. E szerint fi úk gyakrabban bántalmazók, mint a lá-
nyok, továbbá mindkét nem a saját nemével kegyetlenebb. A fi úk többet 
zaklatják a lányokat, mint fordítva. Brockenbrough, Cornelli és Loper 
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(2002) amerikai középiskolások 8.273-as mintáján azt találta, hogy a fi úk 
hatszor gyakrabban lesznek bántalmazó/áldozat pozícióban a lányoknál. 
A legtöbb gyermek társas és értelmi képességeinek fejlődésével párhuza-
mosan felhagy társai bántalmazásával, míg számosan válnak krónikus 
bántalmazóvá és/vagy áldozattá.

2.3. Az áldozattá válás következményei

Már a norvég hármas öngyilkosság (1982), majd egy bántalmazott auszt-
rál fi atal ámokfutása (1996, 35 áldozat), sorsa előrevetítette a kortárs bán-
talmazás súlyos következményeit (Berger, 2007). Az azóta eltelt időben 
egyre gyakrabban hallunk súlyos iskolai (egyetemi) bűncselekményekről, 
gyilkosságokról, melyek hátterében sok esetben fellelhető a korábban fo-
lyamatosan elszenvedett bántalmazás is: amerikai adatok szerint az isko-
lai lövöldözők 71%-ka megelőzően áldozat volt. Longitudinális kutatások 
ismételten arra a következtetésre jutnak, hogy a krónikus áldozattá válás 
növeli a magányosságot és depressziót, fokozva bármilyen meglévő prob-
lémát (Lopez és Dubois, 2005). A problémával küzdő gyermekek nem csak 
valószínűbben esnek áldozatokká és zaklatás elszenvedőivé, de sokkal va-
lószínűbben szenvednek is ezektől a jelenségektől. Igaz ez a valamilyen 
oknál fogva „más” gyerekekre is. Különösen veszélyeztetettek a fogyaté-
kossággal élők, vagy a homoszexuálisnak gondolt fi úk, akiket gyakran 
komolyan zaklatnak, és akik ezekre az élményekre évek múltán is emlé-
keznek, traumájukat növelve. Azok a gyerekek, akik többféle zaklatással 
szembesültek, jóval valószínűbben depressziósak és nyugtalanok a csak 
egyféle típust elszenvedő gyerekekhez képest, s ezekből az érzelmi zakla-
tás volt az, ami legjobban károsította a gyermekek mentális egészségét. 
Így azok a diákok, akiknek a legjobban szükségük volna a kortársaiktól és 
barátaiktól való szociális tanulásra pont azok, akiket a zaklatók meggátol-
nak az effajta tanulásban (Finkelhor és mtsai. 2005, id. Berger, 2007).

2.4. A támadó/áldozati helyzet következményei

A támadó/áldozatokat nem csak elutasítják társaik, egyéb gondjaik is 
vannak: miközben legtöbbjük áldozatként szenved, ugyanakkor indulato-
sak, reaktívak, impulzívak. Sok támadó/áldozatnak lehet diagnosztizált 
pszichopatológiai kórképe: hiperaktivitás/fi gyelemzavar (ADHD), fejlődési 
késés, ODD, CD (Kokkinos és Panayiotou, 2004). Viselkedésük elutasí-
táshoz vezet az is, ha javulni próbálnak, ami a megelőzéshez nélkülöz-
hetetlen. Ha összehasonlítjuk a zaklatókat vagy a passzív áldozatokat, a 
támadó-áldozatok pszichikailag sokkal agresszívebbek (mind reaktívan, 
mind proaktívan), sokkal élesebben válnak áldozattá, és sokkal kevésbé 
valószínűen részesülnek akár szülői, akár baráti támogatásban illetve is-
kolai sikerekben.
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2.5. A zaklatókra kiható következmények

A zaklatók szintén „elvágják magukat” fontos szociális tanulási folyama-
toktól. Az őket ért negatív következmények nem azonnal válnak egyér-
telművé: általános és középiskolában még kevésbé jelentkeznek. Társas 
helyzetük, önértékelésük hasonló a megfi gyelőkéhez, és lényegesen jobb 
az áldozatokéinál. Általános iskolában a zaklatók jól teljesítenek, közép-
iskolában pedig a zaklatás még növelheti is népszerűségüket. Fejlődési 
nézőpontból azonban más a helyzet. A zaklatók hasonlóan az áldozatokhoz 
több pszichológiai és fi zikai betegségben szenvednek mint más gyerekek, 
mely problémák idővel fokozódnak. Magasabb iskolákban a zaklatás már 
rontja az alkalmazkodást (maladaptív), miközben az áldozatok már talál-
nak barátokat. Míg a fi atal gyerekek a konfl iktusokat harccal oldják meg 
(ami alkalmas a zaklatásra), a serdülők és felnőttek vagy a problémák 
megbeszélését vagy a távolmaradást részesítik előnyben. Ez az, amit a 
zaklatók soha nem tanulnak meg: „rövid távon a zaklatás elősegítheti a 
gyerekeket azonnali céljaik elérésében anélkül, hogy a másokkal való egyez-
tetésnek, tárgyalásnak társadalmilag elfogadott útját a megtanulnák, s ez 
tartós maladaptív stratégiához vezet.” (Hayne és mtsai., 2001, id. Berger, 
2007, 31.). Ezek a maladaptív stratégiák idővel önpusztítóvá válnak. A 
zaklatók testi sérülések mellett, a függőséget (alkohol, drog) és a börtönt 
kockáztatják. Olweus (1993) szerint minden harmadik fi ú, aki általános 
iskolában valakit zaklatott, három vagy annál is több bűnügyi cseleke-
detet követ el 24 éves korára, jóval többet, mint a korábbi áldozatok (ez 
kevesebb 10%-nál), vagy nem zaklatók (körülbelül 10%). Egy 16.410 fi nn 
középiskolásokon elvégzett vizsgálat szerint pedig a fi ú zaklatók négyszer 
magasabb valószínűséggel gondolnak öngyilkosságra, mint más fi úk. Női 
zaklatók legalább annyit vagy még többet szenvednek felnőtt korukra. 
Hajlamosak például erőszakos partnert választani, fi atal korban szülnek, 
gyermekeik nagyobb valószínűséggel lesznek betegek, ziláltak, agresszí-
vek, így mind előidézői, mind áldozatai az otthoni erőszaknak. Minden jel 
arra utal, hogy a gyermekkori bántalmazók nehéz felnőttkorral szembe-
sülnek.

2.6. Veszélyeztető és kompenzáló faktorok

− Rizikótényezők: a bántalmazó gyerekek családi háttere gyakran rende-
zetlen, gyakori az érzelmi elhanyagoltság. Megfelelő szülői minták hiá-
nyában kevésbé hatékonyak szociális képességeik, de nehézségeik vannak 
konfl iktuskezelési készségeik terén is. A szülők közötti pszichés erőszak 
és direkt bántalmazás különösen a lányok esetén volt kirívó: főként azok a 
lányok bántalmaztak más lányokat, akik szüleik közötti, bármely irányú 
bántalmazás szemtanúi voltak. A statisztikai elemzés szerint az erősza-
kos viselkedés szinte előre megjósolható volt különösen azokban az esetek-
ben, ahol az anya-apa irányú volt a bántalmazás, és ez erősebb faktornak 
bizonyult, mint a kor, a nem vagy az apa irányából gyerekre irányuló bán-
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talmazás szerepe. A szerző következtetése szerint a szülők egymás közötti 
erőszakos viselkedése még a közvetlenül gyerek felé irányuló bántalma-
zásnál is fontosabb a kortárs bántalmazás oki hátterében és mindez ked-
vezőtlen hatást gyakorol a későbbi társadalmi beilleszkedésre is.

− Kompenzáló gyermeki tényezők: a jó tanulmányi eredmény, általában 
a tanulással, iskolával kapcsolatos motiváció, a kiterjedt társas kapcsola-
tok, kinyilvánított pozitív értékek (nyílt, barátságos, elfogadó viselkedés), 
szociális hatékonyság.

− Kompenzáló szülői tényezők: a szerető, gondoskodó családi háttér, vi-
lágos, következetes szabályok, pozitív problémamegoldó modell-viselkedés 
stb.; végül iskolai védő tényező a pozitív iskolai klíma, amely „szemmel 
tartja” a gyerekeket, bátorítja a pozitív kapcsolatokat gyerekek és tanárok 
között, határozottan elutasítja az erőszak minden formáját, segít a lema-
radt tanulóknak stb.
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A FOGYATÉKOSSÁG 
MEGHATÁROZÁSA, CSOPORTOSÍTÁSA, 

A GONDOZÁS ÉS SZAKELLÁTÁS 
TÍPUSAI, AZ ÉLETVEZETÉS 

TÁMOGATÁSA

A fogyatékosság általános jelentéstartalma a „biológiai állapot megválto-
zása, a testi, idegrendszeri tulajdonságterületek körében fennálló visszafor-
díthatatlan sérülés, károsodás, defektus.” (Illyés, 2000, 25.). A fogyatékos-
ság a társadalom által defi niált, mert a társadalmi környezet eredménye a 
meghatározás és a tipologizálás egyaránt (Bánfalvy, 2000). A fogyatékos-
ság a gyógypedagógia alapfogalma, mert megjelöli azt a jellegzetességet, 
mely az egyént rászorulttá teszi a gyógypedagógiai ellátásra.

A gyógyító pedagógia kezdetei a XX. század elejére tehetők. Az akkori 
kutatók vizsgálódásának alapvető kérdése az abnormalitás, a normalitás 
és a hipernormalitás közötti határvonal megléte (Mesterházi, 2000). Az-
óta eltelt időszakban pontosabbá vált a gyógypedagógia tárgya, feladata 
a fogyatékosságok körében. „A szűkebb értelemben vett gyógypedagógia a 
sérültek speciális pedagógiai tudománya, a tágabb értelemben vett gyógy-
pedagógia pedig a sérültekkel összefüggő teljes jelenségkört kutatja: a sé-
rülések kóreredetét, kóros mechanizmusait, a sérültek fejlődésmenetét, sze-
mélyiségszerkezetét… társas környezetét… rehabilitációjuk lehetőségeit.” 
(Gordosné, 1996, 78.).

A fogyatékos személyek ellátását, terápiáját, rehabilitációját végző 
szakember a gyógypedagógus. Olyan pedagógus, aki speciális nevelési, ok-
tatási módszereket gyakorol. Azoknak a gyermekeknek a nevelésével, ok-
tatásával, fejlesztésével foglalkozik, akik a hagyományos értelemben vett 
óvoda és iskola tanítási módszereivel nem nevelhetők, oktathatók eredmé-
nyesen. Nemcsak az óvodás és iskoláskor idején tud segítséget nyújtani, 
mert a korai életévektől a felnőttkorig rehabilitációs, habilitációs tevé-
kenységet biztosít az arra rászorulóknak. Az adott sérüléshez a gyógype-
dagógus szakembernek szakirányú végzettségre van szüksége. Ez alapján 
a következőkben a szakirányok szerinti gyógypedagógiai végzettséget mu-
tatjuk be. Az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett 
gyógypedagógus a középsúlyosan, súlyosan értelmi sérült és a halmozot-
tan fogyatékos gyermekekkel, fi atalokkal, felnőttekkel foglalkozik. A ta-
nulásban akadályozottak pedagógiája szakirány az enyhén értelmi sérült 
gyermekek, felnőttek oktatására, nevelésére, terápiájára tesz jogosulttá. 
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A szomatopedagógus a mozgáskorlátozott személyek korai terápiáját, 
oktatását, nevelését, rehabilitációját végzi. A látássérültek pedagógiája 
szakirányon végzett gyógypedagógus (tifl opedagógus) látássérült gyer-
mekekkel, felnőttekkel (rehabilitációs feladatok) foglalkozik, az enyhe 
sérüléstől (gyengén látás) a súlyos fokúig (vakság). A hallássérültek pe-
dagógiája szakon végzett gyógypedagógus (szurdopedagógus) hallássérült 
gyermekekkel, felnőttekkel (általános rehabilitációs jellegű feladatok) fog-
lalkozik, az enyhe sérüléstől (nagyothallás) a súlyos fokúig (siketség). A 
pszichopedagógia szakirányon végzett gyógypedagógus (pszichopedagógus) 
a nehezen kezelhető, viselkedés- és teljesítményzavarral küzdő gyermekek 
gyógyító nevelését végzi. A logopédia szakirányon végzett gyógypedagógus 
(logopédus) a beszéd, hang és nyelvi zavarok felismerését, terápiáját vég-
zi, illetve a specifi kus tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfi a, diszkalkulia) 
problémakörét kezeli. Az autizmus spektrum pedagógiája szakirányos 
gyógypedagógus az autizmus spektrum zavarban érintett gyermekek, fel-
nőttek egyénre szabott támogatását képes ellátni.

1. A fogyatékosság csoportosítása
A fogyatékos gyermekeket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
2003-ban készült módosítása alapján sajátos nevelési igényű elnevezés-
sel illette. Az ezen belüli csoportosítás a törvénymódosítok következtében 
többszörös változáson ment át. A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §. értelmében sajátos nevelési igé-
nyű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakér-
tői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fi gyelem- vagy ma-
gatartásszabályozási zavarral) küzd.

1.1. Értelmi fogyatékosság

A klasszikus értelmi fogyatékosság (mental retardation) elnevezést kezdi 
felváltani az intellektuális képességzavar (intellectual disability) termi-
nus a hazai és a nemzetközi irodalomban egyaránt. Az értelmi fogyaté-
kosság komplex jelenség, mert az intellektuális működés színvonala, az 
iskolai és munkahelyi beváláshoz szükséges képességek fejlettsége és a 
mindezeket kísérő érzelmi, fi zikai vagy orvosi feltételek jelentős változa-
tosságot eredményeznek (Hodapp és Dykens, 2003). Az intellektuális ké-
pességzavart multikauzalitás jellemzi, mert genetikai vagy pre-, peri- és 
postnatális sérülések is okozhatják. Az értelmi fogyatékos személyek cso-
portja három fő tulajdonsággal jellemezhető: (1) normál övezet alá eső in-
tellektuális működés, (2) az adaptív működés vagy a személyes és szociális 
önellátáshoz megkövetelt napi tevékenységek teljesítéséhez szükséges ké-
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pességek defi citje, (3) korai kezdet (Hodapp és Dykens, 2003). A korszerű 
terminus, az intellektuális képességzavar szintén azokra a személyekre 
alkalmazandó, akiknél az intellektuális képességek, valamint az adaptív 
magatartás a kortárs csoporthoz képest jelentős akadályozottságot mutat 
(Lányiné, 2009).

Az értelmi fogyatékosság súlyosság szerinti fokozatait a BNO-10 (1998) 
orvosi szempontú klasszifi kációs rendszerben az intelligencia teljesítmény 
határozza meg: (1) enyhe mentális retardáció (IQ 50-70), (2) közepes men-
tális retardáció (IQ 35-50), (3) súlyos mentális retardáció (IQ 20-35), (4) 
igen súlyos mentális retardáció (IQ 20 alatt). Az értelmi fogyatékosság 
gyógypedagógiai terminológiában megkülönbözteti a tanulásban akadá-
lyozott és az értelmileg akadályozott csoportokat. Az előbbibe tartoznak 
azok a gyermekek, akiknél az intellektuális képességek alapján az eny-
he mentális retardáció áll fenn, míg az értelmileg akadályozottak közé a 
közepesen, a súlyosan és az igen súlyosan értelmi fogyatékos személyek 
tartoznak. E csoportosítások alapján a gyermekek intézményi ellátása is 
meghatározott. Az enyhe fokú értelmi sérülés esetén a gyermekek több-
ségi óvodába járnak, és általában az iskolaérettségi vizsgálat alkalmával 
merül fel az értelmi fogyatékosság ténye. A diagnózist követően a gyerme-
kek vagy többségi tantervű általános iskolában folytatják tanulmányaikat 
integrált keretek között eltérő tanterv szerint gyógypedagógiai megsegítés 
mellett, vagy speciális, gyógypedagógiai iskolában, eltérő tanterv szerint 
haladnak. A közepes vagy súlyos fokú értelmi sérülés esetében már a ko-
rai életkorban láthatóvá válik a tipikus ütemű fejlődéstől való elmaradás. 
Ezért ezek a gyermekek speciális gyógypedagógiai óvodákba járnak és 
tankötelezettségüknek is gyógypedagógiai iskolákban, foglalkoztató cso-
portokban, vagy fejlesztő iskolai csoportokban tesznek eleget. Több eset-
ben, családi környezetben, otthoni ellátásban vannak, vagy súlyos, halmo-
zott sérüléseknél ápoló, gondozó otthonokban részesülnek habilitációs fog-
lalkozásokban. Hangsúlyos, hogy oktatásuk, nevelésük, terápiájuk csak 
gyógypedagógiai megsegítéssel, tanulásban akadályozottak és értelmileg 
akadályozottak pedagógiája szakirányos gyógypedagógus által történik.

1.2. Érzékszervi fogyatékosságok (hallás- és látássérülés)

1.2.1. A hallássérülés – hallási fogyatékosság
A fogalom orvosi és gyógypedagógiai kategorizálása eltér egymástól. A hal-
lássérülés tág, orvosi és biológiai megközelítésben a hallószerv veleszüle-
tett vagy szerzett sérülése, illetve fejlődési rendellenessége következtében 
létrejövő hallásteljesítmény csökkenés. A hallási fogyatékosság szűkebben 
értelmezendő gyógypedagógiai fogalom, mely olyan hallási rendellenessé-
get foglal magába, ahol a sérülés időpontja, mértéke, minősége miatt a 
beszéd spontán kialakulása, fejlődése sérül és az egyén gyógypedagógiai 
rehabilitációra szorul. Az audiológia tipologizálja 30-40 dB halláscsökke-
nésig az enyhe, 40-60 dB veszteségig a közepes és 60 dB felett a súlyos 
halláscsökkenést. A siketség a hangérzékelés teljes hiányát jelenti. Gyógy-
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pedagógiai szempontból elkülönítjük a nagyothalló és a sikethallási fogya-
tékosságot. Ez a hallásveszteség mértékében és minőségében tovább színe-
síti a felosztást. Nagyothalló az, aki az ép hallókhoz képest csökkent mér-
tékben ugyan, de még képes a beszéd elsajátítására, észlelésére. Siketnek 
tekintendő az, aki képes némi hangérzékelésre, de a hallásvesztés olyan 
mértékű, hogy a beszéd kialakítása, észlelése lehetetlen (Götze, 1965). A 
nagyothallásnál jelentős különbségek tapasztalhatók a különféle hangma-
gasságok észlelésében (Pataki, 2000). A halláscsökkenés lehet idegi erede-
tű vagy vezetéses. A vezetéses halláscsökkenés inkább mennyiségi, míg az 
idegi eredetű mennyiségi és minőségi eltérést egyaránt jelent az ép hallás-
hoz képest. Pontosabban a vezetéses halláscsökkenést jellemzi, hogy in-
kább a mélyebb frekvenciasáv sérült, az esetek többségében gyógyítható és 
mértéke nem haladja meg a 60 dB-t. Az idegi eredetű halláscsökkenésnél 
elsősorban a magasabb frekvenciák meghallása jelent problémát, műtéttel 
nem gyógyítható és mértéke az enyhe sérüléstől a siketségig terjedhet. A 
halláskárosodás oka lehet veleszületett és szerzett. A fentiek értelmében 
lehet átmeneti és tartós, illetve a tartós lehet hosszú ideig változatlan, és 
fokozódó mértékű is. A vezetéses halláscsökkenést elsősorban gyulladás, 
esetenként csontosodási zavar eredményezi. Az idegi eredetű halláscsök-
kenést öröklés, szülés körüli oxigénhiányos állapot, agyhártyagyulladás, 
vírusfertőzés, keringési zavarok is okozhatják (Pataki, 2000). Amennyi-
ben a halláscsökkenés kétoldali, műtéttel vagy gyógyszeres kezeléssel nem 
szűntethető meg, hangerősítő – hallókészülék – alkalmazása szükséges. 
Veleszületett rendellenességnél a gyermek 6-8 hónapos kora előtt kap a 
sérülés mértékének, jellegének megfelelő hallókészüléket. Ez azonban ön-
magában nem elegendő a beszéd megtanulásához. A hallásnevelést a szü-
lőkkel való szoros együttműködésben a gyógypedagógus, szurdopedagógus 
végzi. Egyre gyakoribb eljárás a cochleáris implantáció alkalmazása azok-
nál a hallássérüléseknél, ahol a receptorokat tartalmazó szőrsejtek elpusz-
tultak, viszont a hallóideg, hallópálya és a hallásért felelős kérgi terület ép. 
Az eszköz segítségével az ideg elektromos ingerlésével hallásélményt vál-
tanak ki. A kifejezett beszéd-, nyelvtanulási zavart mutató súlyos fokban 
hallássérült (siket) tanulók oktatásában a jelnyelv alkalmazása indokolt 
módszer információszerzésre és közlésre (Farkas és Perlusz, 2000). A hal-
lássérült gyermekek többségben integráltan vannak a többségi óvodákban 
és iskolákban. Ennek lehetőségét a korai hallássérülés diagnosztizálás, a 
hallókészülék technológia rohamos fejlődése, az új műtéti eljárások meg-
jelenése, illetve a korai irányított családi nevelés szélesebb körűvé válása 
teszik lehetővé. Ezek együttesen olyan lehetőséget teremtenek a hallássé-
rült gyermekek számára, hogy a tankötelezettségi kor kezdetére elérik a 
többségi oktatás megkezdéséhez szükséges szintet azokon a területeken is, 
melyeken speciális nehézségeik vannak (Perlusz, 2000). 

1.2.2. A látássérülés
Látássérültnek nevezhető az a személy, akinek jobban látó szemén maxi-
mális korrekcióval mérhető látásélessége az ép látás 30 százaléka (V: 0.3),
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vagy ennél kevesebb, illetve látótérszűkülete nem több 20 foknál. A látás-
károsodottak három csoportba sorolhatók: gyengén-látók, alig-látók és va-
kok. A gyengén-látók (1) közé azok a személyek tartoznak, akiknél 0.1-0.3 
közötti a visus érték. A látás a vezető érzékelési csatorna, és oktatásuk so-
rán a látás maximális kihasználására lehet törekedni. A visus a központi 
látás élességét jelenti és a szem teljesítőképességének egyik legfontosabb 
jellemzője. 1.0 visus az ép látás. Abszolút vakságról (2) a fényérzékelés 
teljes hiányakor beszélünk. Gyógypedagógiai szempontból vaknak tekint-
hetők az alig látók (3) is, akiknek a jobban látó szemének visusa (V) nem 
éri el a 0.1 értéket. Ennek oka, hogy nincs lehetőségük a síkírást és olva-
sást rendszeres információszerzésként vagy kommunikációs készségként 
alkalmazni. Az alig látók további három csoportra oszthatók: (a) fényérzé-
kenyek, akiknek a visusa csak fényérzés szintjén van meg; (b) ujjolvasók, 
akiknek visusa 0.02 körüli értékű; (c) nagytárgy-látók, akik nem érik el a 
0.1 visus értéket, de nagyobb objektumok, mozgó tárgyak jó érzékelésére 
képesek (Kovács, 2000). Látáskárosodás hátterében állhatnak genetikai 
eredetű tényezők és nem genetikai eredetű kórképek, illetve kialakult 
kóros állapotok (Papp, 2000). A látássérült gyermekek óvodai és iskolai 
ellátása speciális, látássérült gyermekekkel foglalkozó óvodában és álta-
lános iskolában, vagy a látó gyermekekkel együtt, integráltan a lakóhely 
szerinti intézményekben történhet gyógypedagógiai rehabilitáció mellett, 
melynek szakembere a tifl opedagógus.

1.3. A mozgáskorlátozottság

A mozgáskorlátozottság gyógypedagógiai, szomatopedagógiai defi níciója 
az orvosi biológiai sérülés-fókuszú defi nícióalkotáson túllépve nem a bio-
lógiai diszfunkcióra, hanem az életkori szintnek megfelelő cselekvésekben 
való korlátozottságra helyezi a hangsúlyt. „Azokat a személyeket tekintjük 
mozgáskorlátozottnak, akiknél a tartó és/vagy a mozgató szervrendszer 
veleszületett vagy szerzett sérülése, károsodása és/vagy funkciózavara kö-
vetkeztében mozgásos tapasztalatszerzés, a szocializáció jelentős és mara-
dandó akadályozottsága áll fenn.” (Benczúr, 2000, 538.). A differenciált 
és individuális ellátási feltételrendszer kialakításához további viszonylag 
homogén öt alkategória alakult ki a motoros képességek, kommunikáció, 
mentális képességek várható színvonalának meghatározása, a komplex 
szomatopedagógiai vizsgálat és terápia szempontjából. (1) Végtagreduk-
ciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett végtaghiányok. (2) Petyhüdt 
bénulást okozó kórformák. (3) Korai agykárosodás utáni mozgás-rendel-
lenességek. (4) Ortopédiai és egyéb kórformák. (5) Súlyosan, halmozott 
sérülés, ahol a vezető tünet a mozgáskorlátozottság, mely mellé egyéb/más 
fogyatékosság (látás-, hallássérülés, értelmi fogyatékosság stb.) társulhat 
(Benczúr, 2000). A születéskor fennálló vagy a korai életkorban szerzett 
sérülések ellátása korai fejlesztésben történik. A szomatopedagógia fela -
data a korai fejlesztés keretein belül az óvodai nevelést megelőzően a moz-
gáskorlátozott gyermekek komplex gyógypedagógiai rehabilitációja. Óvo-
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dai és iskolai nevelésük speciális intézményekben és a többségi intézmé-
nyekben egyaránt megvalósul a megfelelő személyi- és tárgyi feltételek 
biztosítása mellett.

1.4. A beszédfogyatékosság

A beszéd- és nyelv fejlődésének zavara a beszédhasználat (beszédproduk-
ció, expresszív beszéd) és beszédértés egy vagy több funkcióterületén érin-
tett sérülése, károsodása. Négy fő csoport különíthető el: (1) a beszédfejlő-
dés zavarai: a hangképzési zavarok, a szókincs (fogalomalkotás) zavarai, 
a grammatika zavarai; (2) a folyamatos beszéd zavarai: dadogás, hadarás, 
beszédfélelem (logophóbia), mutizmus; (3) a beszéd centrális és organikus 
eredetű zavarai: afáziák, dysarthtophoniák, dysglossiák (kortikális, pi-
ramidális, extrapiramidális eredettel), perifériás beszédszervek veleszü-
letett és szerzett elváltozásai (pl. bénulások, ajak, szájpad-hasadék); (4) 
hangzavarok (diszfóniák) (Grohnfeldt, 2004).

1.5. A pszichés fejlődés zavarai (specifi kus tanulási zavarok, 
az aktivitás és fi gyelem zavara)

A pszichés fejlődés zavarai közé soroljuk a specifi kus tanulási zavarokat, 
melyek alatt a diszlexiát, diszgráfi át és diszkalkuliát értjük. E probléma-
kör az utóbbi években jelentős fi gyelemmel bíró terület. A tanulási zavar 
gyűjtőfogalomként való meghatározása magában foglalja az olvasás, írás, 
számolás elsajátításának azon zavarait, melyek hátterében neurológia de-
fi cit, idegrendszeri funkciózavar feltételezhető és az intelligencia teljesít-
mény alapján elvárhatótól lényegesen alacsonyabb produkciót mutatnak 
az olvasás, írás és számolás területeken. A fi gyelemzavar és hiperaktivitás 
(ADHD) gyakori gyermekkori zavar, melyet a fi gyelmetlenség, túlzott ak-
tivitás és impulzivitás tünet-együttes (szindróma) korai megjelenése, ál-
landósága és súlyossága jellemez (Swanson, Harris és Graham, 2006). E 
csoportokba tartozó gyermekek többségi rendszerű óvodákba, iskolákba 
járnak, de fejlesztésüket gyógypedagógusok segítik.

1.6. Autizmus spektrum zavar

Az autizmus a viselkedéses kép alapján diagnosztizálható. A tünetek 
csak a gyermekről alkotott komplex kép (a fejlődésmenet és a viselkedé-
ses kép) alapján válnak értelmezhetővé. Az atipikus fejlődés három fő vi-
selkedéses területet érint: (1) a reciprok kommunikációt, (2) a reciprok 
szociális interakciókat és (3) a rugalmas viselkedésszervezést. Ezek al-
kotják az autisztikus triászt. Emellett több olyan tünet és jellegzetesség 
is gyakran színezi a képet, amely nem sorolható a triászhoz (pl. szenzoros 
abnormalitások, egyenetlen képességstruktúra) (Stefanik, Győri, Sajó, 
Várnai és Balázs 2007).
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2. A rehabilitáció intézményrendszere a fogyatékos 
személyek és családtagjaik szolgálatában 

Magyarországon. Empowerment.
A fogyatékosság megjelenése – történjen az gyermekkorban, vagy ké-

sőbb az élet során – mindig traumatikus élményt jelent az érintett szemé-
lyek és családjaik számára. Az állapottal való megküzdés és alkalmazko-
dás sok nehézséget és kihívást tartogat. Időbeli lefutásában, alakulásában 
is komplex folyamatról van szó, amelyet nagymértékben meghatároz a fo-
gyatékos személyek és családtagjaik számára elérhető ellátások minősége 
és jellege.

A fogyatékosság újfajta értelmezése (ld. WHO,1 1997; Kálmán és 
Könczei, 2002) nyomán paradigmaváltás zajlott le a szervezett segítség-
nyújtás, azaz a rehabilitáció céljának, irányultságának felfogásában is. 
Míg korábban a rehabilitáción azt a szakmailag szervezett segítő folyama-
tot értettük, amelynek célja az egészségükben, testi, szellemi épségükben 
tartósan vagy véglegesen károsodott emberek társadalomba való vissza-
illesztése (ld. WHO, 1980), addig az új paradigmában ez a fogalom már 
kétirányú folyamatot jelöl. Egyrészt vonatkozik a kliensre, azaz a fogyaté-
kos személyre és családjára, másrészt vonatkozik a társadalomra, amely 
maga is rehabilitálásra szorul (Bulyáki, Füzessyné, Könczei és Póti, 2007). 
A rehabilitáció tágabb értelemben vett célja tehát az inkluzív társadalom 
létrehozása, amelyben a lehető legteljesebb mértékben válik lehetővé a tár-
sadalmi részvétel és az erőforrásokhoz való hozzáférés.

A rehabilitáció területei: egészségügyi-, szociális-, pszichológiai-, fog-
lalkozási-, és környezeti rehabilitáció. A jól működő rehabilitációs rend-
szer egyik fontos ismérve, hogy az egyes területek szolgáltatásai mintegy 
„fogaskerékszerűen” csatlakoznak egymáshoz; az intézményrendszerek, 
szakemberek kapcsolatban állnak egymással, a kliens útja tiszta és átlát-
ható a rehabilitációs rendszerben (Kálmán és Könczei, 2002). Másik fontos 
ismérve, hogy kliens-központú (azaz a kliensnek beleszólása van a saját 
rehabilitációs folyamatába, a szakemberek partnernek, megrendelőnek 
tekintik őt és családját), valamint rugalmas és komplex folyamat, amely 
a kliens közeli lakókörnyezetében elérhető. (A fogyatékos emberek és csa-
ládjaik részére fenntartott rehabilitációs intézményrendszert ld. 1. ábra.)

1 WHO: http://www.who.int/en/
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Betegséget, károsodást, sérülést követően a személyek az orvosi re-
habilitáció intézményrendszerébe (kórházak, rehabilitációs intézmények 
hálózata) kerülnek. A kliensek életében ez az időszak nemcsak az élet 
megmentését, a sérülés következményeinek csökkentését, a fogyatékos-
ság kialakulásának megelőzését öleli fel, bár kétségkívül ez a legfontosabb 
feladat. Az állapot pszichológiai feldolgozása szempontjából is kitüntetett 
szakaszról van szó. Az orvosi kísérés, egészségügyi ellátás esetenként élet-
hosszig fennmaradó rehabilitációs tevékenységet jelent. 

A minősítő bizottságokban több szakértő (orvos, pszichológus, gyógype-
dagógus) együttműködésében folyó komplex munka során történik a fogya-
tékosság megállapítása, valamint az igény szerinti társadalombiztosítási 
ellátásra, szociális juttatásokra való jogosultság meghatározása. Kisgyer-
mekkorban a megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitá-
ciós Bizottság vagy a fogyatékossági típusnak megfelelő Országos Szakértői 
és Rehabilitációs Bizottság2 vizsgálata alapján döntenek a fogyatékos gyer-
mekek különleges gondozási igényéről, közoktatási rendszerbe helyezéséről, 
speciális igényeiket kielégítő ellátások szükségességéről és állami támoga-
tásokról. Felnőttkorban az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői 
Intézet dönt az egészségkárosodás mértékéről, a szakmai munkaképesség-
ről, a rehabilitálhatóságról, a rokkantsági nyugdíj megállapításáról.3

Amennyiben a sérülés a születést követően rövid időn belül kiderül, 
célszerű megkezdeni (orvosi diagnózis és szakértői bizottsági vizsgálat 
nyomán) a gyermek komplex korai fejlesztését és a szülők pszichológiai 
támogatását. A szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek a közokta-
tás intézményrendszerében tanulhatnak állami normatív támogatásokból 
fenntartott (megyei, önkormányzati és egyházi) intézményekben. Ezen 
kívül léteznek még civil fenntartású (alapítványi, egyesületi, magán) in-
tézmények és szolgáltatások is, amelyek azonban – lévén fi zetős szolgálta-
tások – sok családnak nem elérhetőek.

A legutóbbi évtizedekben a fogyatékos gyermekek óvodai, iskolai in-
tegrációja – később használatos fogalommal –, inklúziója a szakmai viták 
központi témájává vált. E munka keretei nem engedik meg a két fogalom 
történeti alakulásának összefoglalását. Így csak ez utóbbi fogalom meg-
határozására vállalkozunk. Az inklúzió ma használatos fogalma röviden 
azt a folyamatot jelenti, amelynek célja, hogy olyan környezetet alakítsunk 
ki, amely minden gyermek számára megfelelő. A pedagógiai munka szem-
pontjából ez az elméletek, programok és tevékenységek adaptációját jelenti 
a gyermekek szükségleteinek és érdeklődésének megfelelően, és nem fordít-
va, azaz, nem a gyermeket változtatjuk meg a környezethez való jobb il-
leszkedés érdekében. A „mainstream” iskolákban különböző színvonalon 
megvalósuló integrált oktatás mellett létezik a szegregált közoktatási in-
tézmények rendszere is.

2 Bővebb kitekintést a szakértői bizottságok munkájának körülményeiről, az ott folyó ellátások jellegéről a 
4/2010. (I.19.) OKM rendeletben.
3 Bővebben ld. még http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16491
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A szociális rehabilitáció köre a szociális juttatásokon át a felnőtt fo-
gyatékos személyek nappali ellátására és lakhatására szakosodott szol-
gáltatásokig terjed. A fogyatékos személyek nappali intézményei főként 
a közoktatásból kikerült, súlyosan, halmozottan fogyatékos fi atalok és/
vagy felnőttek ellátását, gondozását, fejlesztését, foglalkoztatását végzi, 
napi bejárás mellett. Így a fogyatékos személy nem szakad ki a családból, 
ugyanakkor az ellátás lehetővé teszi a család napközbeni tehermentesí-
tését is. A szülők dolgozni tudnak és nem utolsó sorban a fogyatékos sze-
mély, még ha szegregált közegben is, de társas környezetben tölti napjait. 
A tartós bentlakást nyújtó intézmények hosszú távú lakhatást és foglal-
koztatást biztosítanak a fogyatékos emberek számára. A rendszerváltás 
után, külföldi minták alapján, Magyarországon is elindult a nagy bentla-
kásos intézmények kitagolása, a deinstitucionalizáció, és emberségesebb, 
az egyéni fejlődést jobban támogató, a fogyatékos személyek életminőségét 
inkább biztosító kiscsoportos lakóotthonok létrehozása.

A foglalkozási rehabilitáció az a folyamat, amely képessé teszi a fogya-
tékos embert a megfelelő munka vállalására, megtartására és az előme-
netelre. A foglalkoztatás a fogyatékos személyek társadalomba való integ-
rálásának/inklúziójának egyik kulcseleme, hiszen felnőtt életünk nagy ré-
szét munkahelyünkön töltjük, társas közegben. A munkával ugyanakkor 
pénzt is keresünk, adófi zető állampolgárokká válunk, magunk is hozzájá-
rulunk a közteherviseléshez. Az anyagi függetlenség nagyobb hozzáférést 
biztosít az erőforrásokhoz és juttatásokhoz. A foglalkozási rehabilitáció in-
tézményrendszere egyaránt felöleli a vonatkozó szakterületi törvényeket, 
a munkához segítő állami (Állami Foglalkoztatási Szolgálat4), valamint 
civil szférában található, fogyatékos személyek foglalkoztatását elősegítő 
szolgáltatásokat (pl. Salva Vita Alapítvány,5 Motiváció Alapítvány,6 4M,7 
Ébredések Alapítvány,8 Regionális Szociális Forrásközpont Kht.,9 stb.), a 
munkavállalókat és a munkáltatókat.

A Támogatott Foglalkoztatás (Dávid és Móricz, 2000) a foglalkozási re-
habilitáció egyik eredményesen alkalmazott módszere, amely kezdetben 
intellektuális képességzavarral élő személyek számára szerveződött, sze-
mélyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatás. (Módszertanában azonban 
alkalmas bármely munkaerő-piaci szempontból hátrányos csoport tar-
tós és eredményes munkahelyi elhelyezésére.) A Támogatott Foglalkoz-
tatás módszertanával dolgozó szervezetek mind a munkavállaló, mind a 
munkáltató számára hosszú távú és széles körű szolgáltatásokat nyúj-
tanak. A fogyatékos munkavállalók – a magyar terminus szerint – meg-
változott munkaképességű személyek foglalkoztatása sokféle formát ölthet 
(szocioterápiás foglalkoztatás, intézményen belüli szociális foglalkoztatás, 

4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat: www.afsz.hu
5 Salva Vita Alapítvány: http://www.salvavita.hu/
6 Motiváció Alapítvány: http://www.motivacio.hu/
7 4M: http://www.megvaltozott.hu/
8 Ébredések Alapítvány: http://ebredesek.hu/
9 Regionális Szociális Forrásközpont Kht: http://www.rszfk.hu/cgi-bin/rszfk/index.cgi
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védett foglalkoztatás, tranzit foglalkoztatás, integrált foglalkoztatás, azaz 
munkavállalás a nyílt munkaerő-piacon) (Dávid és Gere, 2007).

A pszichológiai rehabilitáció sok esetben a fenti intézményrendszerekben 
történik, az ott folyó (orvosi, oktatási, képzési, foglalkozási) rehabilitációs 
ellátással párhuzamosan. Ennek megfelelően a pszichológiai rehabilitáció 
területei igen változatosak lehetnek. A pszichológiai segítségnyújtás lehet 
főleg rehabilitációs hangsúlyú (pl. pályaválasztási tanácsadás) és lehet 
mentálhigiénés hangsúlyú (krízisintervenció; ennek egyik speciális esete 
a diagnózis közlése, a megmondás helyzete), nevelési tanácsadás, életveze-
tési tanácsadás, szexuális, párkapcsolati tanácsadás, stb.) (Fonyó és Pajor, 
2000). Történhet a fogyatékos személlyel és/vagy családtagjaival, egyéni 
vagy csoportos formában. A tanácsadói munka feltétlenül szakképzettsé-
get igényel! Nem szabad azonban megfeledkeznünk a sorstársi segítség és 
pszichés támogatás lehetőségéről és erejéről sem (ld. pl. Révészek).10

A környezeti rehabilitáció már kevésbé köthető intézményrendszerhez. 
Ugyanakkor annak területei éppúgy fontosak az inklúzív társadalom ki-
alakítása szempontjából. Környezeti rehabilitáción elsősorban fi zikai és 
infokommunikációs akadálymentesítést, társadalmi előítéleteket és disz-
kriminációt csökkentő érzékenyítő programokat értünk (ld. pl. a Fogyaté-
kos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofi t Kft pályázatait, 
programjait, kiadványait).11

A rehabilitáció intézményrendszereinek áttekintésekor természetes 
módon vetődik fel a kérdés: vajon hogy működik ez a hazai gyakorlatban 
és hogyan másutt? Sajnos azt mondhatjuk, döcögve.

A társadalmi, politikai, gazdasági változások nagymértékben rányom-
ják a bélyegüket a kisebbségekkel – így a fogyatékos emberekkel – való 
bánásmódra, a számukra biztosított ellátások rendszerére is. Sikeres és jó 
gyakorlatok mellett néha megtapasztalhatjuk az egyenrangú, segítő atti-
tűd hiányát, szembesülhetünk az ellátás hiányosságaival, a rehabilitációs 
intézményrendszer csikorgó fogaskerekeivel. Mégis, bár idealisztikusnak 
tűnik a rehabilitáció szép elveinek, intézményrendszerének taglalása, 
soha nem szabad elfedni, hogy egy olyan cél, amelynek megvalósítására 
törekednünk érdemes és kell.

Bár nem a rehabilitáció része, de azzal szorosan összefüggő jelenség 
a fogyatékos személyek önrendelkezését hirdető mozgalmak felerősödése. 
Ezek a mozgalmak (pl. a mozgássérült emberek köréből indult Önálló Élet 
Mozgalom) részben a szakértőktől származó rehabilitációs elgondolások-
kal szemben fogalmazódtak meg az érintettek és családtagjaik körében. 
Idegen nyelvű fogalommal élve, az empowerment az információ, a hatalom 
és a jutalmak megosztásának gyakorlatát jelenti, amelynek során a fogya-
tékos személy képessé válik megalapozott döntéshozatalra, problémameg-
oldásra önmagát érintő kérdésekben. Kezdeményez és felelősséget vállal 

10 Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete: Révészek http://www.onalloelet.hu/page.php?15
11 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofi t Kft :http://www.fszk.hu/
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tetteiért. A támogatott döntéshozatal olyan jogszabály, módszer és attitűd 
is egyben, amelyet alkalmaznunk kell a fogyatékos emberekkel való bár-
mely munkában. A támogatott döntéshozatalt eredetileg a cselekvőképes-
ségükben korlátozott, intellektuális képességzavarral élő személyek ese-
tében alkalmazták, mint az empowerment egyik eszközét. A támogatott 
döntéshozatal intézménye az alapvető emberi jogok védelmét szem előtt 
tartva elutasítja a cselekvőképesség teljes, valamennyi ügyre kiterjedő 
korlátozását. A cselekvőképességet minden esetben egyénre szabottan, 
és meghatározott ügyterületeken lehet csak korlátozni (Farkasné, é.n.; 
Gazsi és Verdes 2008; Egri, 2009). A támogatott döntéshozatal pszicholó-
giai szempontból olyan segítő kommunikáció, amelynek attitűdje azonos 
a konzultáció szemléletével, eszközrendszerük – például az alkalmazott 
kommunikációs stratégiákra vonatkozóan – nagymértékben megegyezik.
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KOVÁCS ZOLTÁN

A MUNKAVÁLLALÁS OKAI 
ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉG 

KÖVETKEZMÉNYEI

A munka a cselekvés sajátos formája. Filozófi ai, szépirodalmi művekben 
gyakran találkozhatunk különböző spekulációkkal arra vonatkozólag, hogy 
vajon a munka természetes tartozéka-e az emberi életnek, vagy kényszer, 
szükséges rossz. Vajon az ember alaptermészetétől idegen robotot kell-e 
benne látnunk, vagy természetes örömforrást.

A kérdésre a munkapszichológia többféle választ is kínál. Mint látni 
fogjuk, különböző megközelítésmódok léteznek, amelyek nemcsak a kiin-
dulópontok és a szemléleti keretek tekintetében térnek el egymástól, ha-
nem abban is, hogy a munkatevékenység más-más aspektusait emelik ki 
és eltérőek az előfeltevéseik a munkát végző ember természetéről. Ezek 
az előfeltevések elsősorban arra vonatkoznak, hogy mit jelent a munka 
az egyén számára, ám a munkavégzés hátterében meghúzódó motivációs 
tényezőkre vonatkozó vélekedéseket is magukban foglalnak.

A munkát végző ember természetére vonatkozó előfeltevések beépül-
nek abba az elvárás-rendszerbe, amelyet egy adott munkával és munka-
hellyel kapcsolatban – már a belépés pillanatában – megfogalmazunk, és 
ezáltal az ún. pszichológiai szerződés részévé válnak.

A pszichológiai szerződés fogalma „arra utal, hogy egyénnek és szerve-
zetnek egyaránt kölcsönös elvárásai vannak egymással szemben. Az elvá-
rások nemcsak a végzendő munkával és az érte fi zetendő bérrel kapcso-
latosak, ide értendő a szervezet-egyén viszonylatban a jogok, kiváltságok, 
kötelezettségek teljes rendszere. Az egyén elvárhatja például, hogy bizonyos 
számú szolgálati év után ne tegyék ki, a vállalat részéről elvárás lehet, hogy 
a dolgozó ne rontsa a vállalat hírnevét, közbecsülését vagy ne áruljon el 
vállalati titkokat a konkurensnek. Ezeket nem szokás írásos megállapodás-
ba foglalni, e nélkül is hathatósan befolyásolják a munkavállaló-szervezet 
kapcsolat magatartásformáit.” (Schein, 1978, 22.). Az egyén elégedettségét 
alapvetően meghatározza, hogy teljesülnek-e az adott munkahelyen azok 
a várakozásai, amelyeket pszichológiai szerződés részeként saját magá-
ban megfogalmazott. Az egyéni elvárások viszont a korábban jelzett előfel-
tevések mentén formálódnak. Akár tudatában vagyunk előfeltevésünknek 
akár nem, az olyan „elméletként” hat, amely közrejátszik döntéseinkben, 
befolyásolja a munkahelyi viselkedést és közérzetet.
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Az előfeltevések három csoportját különböztethetjük meg:
− a racionális-gazdasági ember (1),
− a társas igényű ember (2),
− az önmegvalósító ember (3).
Mint látni fogjuk, mindegyikhez hozzáilleszthető egy jól ismert munka-

motivációs elmélet.

1. A munkát végző ember természetére 
vonatkozó előfeltevések

1.1. A racionális-gazdasági ember (a homo oeconomicus)

Azok az előfeltevések, amelyek a racionális-gazdasági emberrel kapcsola-
tos tanítások alapját képezik, eredetileg a hedonizmus fi lozófi ájából nőttek 
ki. E fi lozófi a szerint az ember úgy mérlegeli tetteit, ahogy azok maximá-
lis mértékben szolgálják majd a saját érdekeit, és tágabban a jóllétét. Ez 
végül is olyan gazdaságtudományi alaptétel megfogalmazásához vezet el, 
hogy a piaci viszonyok – így ezen belül a munkavállalás – alapvető szabá-
lyozója az önérdek. Ennek alapján a munkát végző emberrel kapcsolatban 
az alábbi vélekedések fogalmazódnak meg:

− Az embert elsősorban gazdasági ösztönzők motiválják, úgy fog tevé-
kenykedni, hogy a legnagyobb gazdasági előnyt biztosítsa a maga számá-
ra. (Ezt jól kifejezi a futballista Puskás Öcsitől származó szólás: „kis pénz 
kis foci, nagy pénz nagy foci.”)

− Miután a gazdasági ösztönzők a szervezet ellenőrzése alatt állnak, az 
alkalmazott lényegében passzív tényező, akit a szervezetnek kell manipu-
lálni, motiválni és ellenőrizni.

− Az ember érzelmei lényegében irracionálisak, ezért meg kell akadá-
lyozni, hogy a munkahelyen kifejeződjenek, szerephez jussanak. 

− A szervezeteket oly módon lehet és kell is tervezni, hogy ezzel semle-
gesítsük, illetve szabályozzuk az emberi érzelmeket és a kiszámíthatatlan 
emberi sajátosságokat.

Ezekből az előfeltevésekből néhány további következik, az utóbbiakat 
McGregor (1960) fejtette ki, és a kiegészítő előfeltevéseket X-elméletnek 
nevezte el (megkülönböztetésül az Y - elmélettől, amelyet a későbbiekben 
tárgyalunk). Az X-elmélet az alábbi tételekkel bővíti a racionális-gazdasá-
gi emberre vonatkozó előfeltevést:

− Az ember eredendően lusta, ezért külső ösztönzőkkel kell munkára 
késztetni.

− Az ember természetes céljai ellentétben állnak a szervezet céljaival, 
ezért a szervezeti célok érdekében tett szolgálatait külső erőkkel való sza-
bályozás útján kell biztosítani.

− Irracionális érzelmei miatt az ember lényegében képtelen az önfegye-
lemre, az önuralomra.
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Mielőtt idejétmúltnak és avíttnak ítélnénk a fenti megállapításokat, 
idézzük fel a környezetünkben ma is gyakran elhangzó véleményeket, 
amelyek a pénz mindenhatóságát, a munka kényszerű voltát, az emberi 
lustaságot hangsúlyozzák.

1.1.1. A racionális-gazdasági emberhez illeszkedő motivációs elmélet: a 
megerősítés elmélet
A megerősítés elmélet egyike a legrégibb motivációs elméleteknek. Az el-
mélet alapját az ún. operáns kondicionálás képezi, és gyökerei Skinner 
állatkísérleteihez nyúlnak vissza. Az elmélet fontos változói: az inger, a 
válasz és a jutalom. Az inger lehet bármilyen változó, vagy körülmény, 
ami viselkedési reakciót vált ki. Szervezeti környezetben a válasz (reak-
ció) pl. valamilyen mértékű munkateljesítmény, hiányzás, baleset stb. A 
jutalom minden, ami a dolgozó számára érték, és a dolgozó viselkedése 
váltja ki, hiszen a jutalommal az adott viselkedést akarjuk megerősíteni. 
A megerősítés arra a folyamatra utal, amely során egy appetitív inger (pl. 
a pénz) megjelenése vagy egy averzív inger (pl. létszámcsökkentés veszé-
lye) megszűnése növeli a viselkedés valószínűségét.

A kutatók a legnagyobb fi gyelmet a reakció - jutalom összefüggései-
re és az ún. megerősítési tervek kidolgozására fordították (Kovács, 2011). 
Állatkísérletek eredményei alapján a megerősítési tervek négy típust kü-
lönítettek el: (1.) fi x intervallum (Jutalom meghatározott időközönként – 
például óránként. Az órabérben dolgozókat úgy tekinthetjük, mint akiket 
fi x intervallum alapján jutalmaznak.); (2.) állandó teljesítmény arány (Ju-
talom meghatározott számú reakció alapján. Egy ingatlanügynök például 
minden eladott ingatlan után kaphat egy bizonyos százalékot, vagyis meg-
határozott mérték alapján kap jutalmat. Ebben az esetben a jutalmazási 
program folyamatos.); (3.) változó intervallum (Jutalom bizonyos időkö-
zönként, ám az intervallum nem állandó.); (4.) változó teljesítmény arány 
(Jutalom a viselkedés függvénye, ám a mértéke változó. Ha például az in-
gatlanügynök egyszer minden üzletkötés után, máskor csak két-három üz-
letkötés után kap jutalmat, akkor változó mértékű jutalomról beszélünk).

A megerősítés elmélet hívei hisznek abban, hogy a fenti módszerekkel befo-
lyásolható az alanyok motivációja. Számos szerző foglalkozott a megerősítés-
elmélet bírálatával, annak bizonyításával, hogy a munkamotiváció nem szű-
kíthető le az operáns kondicionálásra. Például Deci belső motivációs elmélete 
szerint az emberek erőkifejtése belső és külső ösztönzőkből, motivációkból áll. 
Az egyén külsőleg motivált, ha csak valami külső jutalom (pl. pénz) ellenében 
végzi el a feladatát. Belső motivációról pedig akkor beszélhetünk, ha magáért 
a tevékenységért, az azzal együtt járó pozitív érzésekért (pl. öröm) végzi el a 
faladatot. Deci úgy gondolta, hogy a belső motivációból eredő feladat végre-
hajtás sokkal eredményesebb lehet, és a dolgozók szívesebben is végzik így a 
munkájukat. Szerinte, ha külső jutalom jár a teljesítményért, akkor a belső 
motiváció csökkeni fog (Kovács, 1996). Nem véletlen tehát, hogy a protestáns 
vagy puritán etika a munkát a világ legfontosabb örömforrásának tekintette, 
vagyis olyan stimulációs forrásnak, amely potenciálisan kellemes.
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Azt a lehetőséget, hogy a munka élvezetet szerezhet, legmeghökken-
tőbben egy híressé vált kanadai kísérlet bizonyította. Egy montreali ál-
talános iskola több mint 600 tanulójának váratlanul azt mondták, hogy a 
továbbiakban csak akkor kell órára járniuk, ha akarnak, míg ha rosszul 
viselkednek, büntetésből a játszótérre kell menniük, játszani. Valamennyi 
gyerek azonnal otthagyta az iskolát, de két nap múlva már mindnyájan 
újra jártak órákra, és ha valamivel rendszertelenebbül is, mint korábban, 
de nem dolgoztak kevesebbet, sőt, néha jobban dolgoztak, mint a kísérlet 
megkezdése előtt (Scitovsky, 1999).

Természetesen vannak olyan munkák, amelyek kellemetlenek, akár 
azért, mert túl nagy kihívást jelentenek, akár azért mert túl kicsi a stimu-
láló hatásuk. A fejlett ipari országokban a munkák jelentős része manap-
ság túlságosan könnyű, monoton, mechanikus, és főleg azért kellemetlen, 
mert miközben maga semmi kihívást nem jelent, abban mégis megakadá-
lyozza végzőjét, hogy más szórakozás után nézzen (Scitovsky, 1999).

A munkapszichológusok és munkaszociológusok már korábban is gon-
dosabban kezdték tanulmányozni, hogy valójában milyen motivációs és 
magatartási mintái vannak a szervezeti tagoknak. Egyes tanulmányok, 
pl. a Hawthorne tanulmány kimunkálása során nyilvánvalóvá vált, hogy 
a munkások számos indítékot, igényt, várakozást hoznak magukkal, ame-
lyek nem egyeztethetők össze a racionális-gazdasági emberre vonatkozó 
előfeltevésekkel, ám mégis befolyásolják munkájuk minőségét és meny-
nyiségét, továbbá a szervezethez fűződő kapcsolataikat (Roetlisberger és 
Dickson 1939). Ezek a tanulmányok egy másik előfeltevés-csoporthoz ve-
zettek, amelyet társas igényű embernek neveztek el.

1.2. A társas igényű ember

Mayo számára a Hawthorne tanulmányok eredményei meggyőző bizonyí-
tékot szolgáltattak arra, hogy a technológiai fejlődés megfosztotta értel-
métől a munkát, és kielégítetlenül hagyta az alkalmazott alapvető társas 
igényeit. Az interjúk során oly sok munkás panaszolta az elidegenedés 
érzetét és az azonosulás érzetének elvesztését, hogy Mayo végül is olyan 
előfeltevést fogalmazott meg az emberi természetről, amely teljesen eltérő 
a racionális-gazdasági emberre vonatkozó előfeltevésektől (Mayo, 1945). 
Az új elképzelést a szakirodalomban a társas igényű emberfelfogásként 
említik, legfontosabb tételei a következők:

− Az embert alapvetően társas igényei motiválják és a számára kulcsfon-
tosságú azonosulás érzetét csak a társas kapcsolatok tudják biztosítani.

− A technológiai fejlődés nem várt eredménye, hogy a munka elvesztet-
te értelmét és érdekességét; ezt a munkahely társas kapcsolatai némileg 
kompenzálhatják.

− Az ember sokkal fogékonyabb a vele egyenrangúak csoportjának tár-
sas befolyására, mint a vezetés ösztönző és szabályozó eszközeire.

− Az ember a vezetés iránt olyan mértékben fogékony, amennyire a fel-
jebbvaló képes alárendeltjének társas igényeit és elismerés iránti igényeit 
kielégíteni.
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A társas igényű emberfelfogáshoz illeszkedő motivációs elmélet: a 
méltányosság elmélet (Adams 1965). Ez a munkamotiváció elmélet az ösz-
szehasonlítás elvén alapul. Ennek értelmében az egyén munkához való 
hozzáállása a másokkal való összehasonlítás eredményének függvénye. 
Ezek szerint az egyén motivációját befolyásolja az őt körülvevő többi em-
ber motivációja. Adams szerint tehát a motiváció alapvetően társadalmi 
eredetű.

A méltányosság elmélet négy alapfogalommal dolgozik, melyek:
1. Az egyén (Person), aki összehasonlítja magát másokkal.
2. A másik (Other), akivel az egyén összehasonlítja magát.
3. A ráfordítás (Input): az összes aktívum, amit az egyén befektet a 

munkájába. Aktívumok lehetnek: az egyén képzettsége, intelligenciája, 
szakmai hozzáértése, gyakorlata, ügyessége, szorgalma stb. A ráfordítás 
tehát az egyénnek (saját maga által megállapított) minden olyan értékes 
és hasznos tulajdonsága illetve tudása, amit munkájához felhasznál.

4. Az eredmény (Outcomes): minden, amit az egyén a munkájáért a szer-
vezettől kap. Ilyen például a fi zetés, a nyugdíj-jogosultság, a jó munkakö-
rülmények, a kellemes légkör stb. Az eredmény tehát a munkaviszonyból 
eredő előnyök összességét jelenti. Ugyancsak maga az egyén állapítja meg, 
hogy mit tekint eredménynek.

Az elmélet szerint az egyén arányba állítja saját ráfordítását a megszer-
zett eredménnyel, és ezt összehasonlítja a másikéval. Adams feltételezi, 
hogy az emberek mennyiségileg is ki tudják fejezni ezt az arányt. Például, 
az egyén – mondjuk – 50 egységnek értékeli a ráfordítást, és ugyancsak 50 
egységnek értékeli az eredményt is. Az így kapott arányszám 50/50. Ám ér-
tékeli a másik ráfordítását és ennek eredményét is, amelynek arányszáma 
– mondjuk – szintén 50/50. Mivel a törtek értéke egyenlő, az egyén méltá-
nyosnak érzi a helyzetet. Ez akkor is így lenne, ha a másik 100 egységnyi 
eredményt kapna, de a ráfordítása is 100 egységet tenne ki.

Mi történik azonban akkor, ha az egyén arányának értéke eltér a má-
sikétól? Például az egyéné 50/50, a másiké pedig 50/75. Ez azt jelenti, hogy 
azonos ráfordítás mellett a másik eredménye nagyobb. Ez az egyén számá-
ra méltánytalanságot jelent. Igazságtalan, hogy a másik többet kap, mivel 
mindkettőjük ráfordítása azonos.

Adams (1965) Homans nyomán tehát a befektetés-arányos elosztás 
elvét (equity theory) fogalmazta meg. Eszerint az emberek akkor érzik 
méltányosnak a javak elosztását, ha a befektetésükkel arányban áll. A 
méltányosság értékelésekor azt vizsgálják, hogy saját eredményük azo-
nos-e másokéval. Méltánytalanság észlelése esetében különböző taktikák-
kal próbálják a méltánytalanságot helyreállítani (pl. utólag leértékelik 
saját ráfordításukat vagy felértékelik mások erőfeszítéseit). A befekte-
tés-arányos elv individuális teljesítményeknél és versenyhelyzetekben jól 
működik, néha azonban (team munka során) nehéz azonosítani az egyéni 
hozzájárulás mértékét, ilyenkor egy másik elv, az egyenlő elosztás elve a 
méltányos, a személyek a befektetetett erőforrásoktól függetlenül, egyfor-
mán részesednek a javakból.
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A szükségletek szerinti elosztás elve érvényesül például akkor, amikor 
a süllyedő hajón a gyerekeket és az öregeket mentik először.

Deutsch (1985) szerint az, hogy milyen elosztási elv érvényesül, első-
sorban a felek közötti kapcsolattól függ. A kompetitív viszonyok a befek-
tetés-arányos, a kooperatív viszonyok az egyenlő elosztás, az érzelmeken 
alapuló viszonyok a szükségletek szerinti elosztást támogatják. Mind-
egyik elosztási módnak vannak hátrányai is. A befektetés szerinti elosztás 
túlzott versengést, féltékenységet és ellenségességet szülhet, az egyenlő 
elosztás elve potyautas magatartást idézhet elő, a rászorultság pedig sért-
heti a többet dolgozók igazságérzetét (ld. munkanélküliek vagy a szegé-
nyek iránti ellenszenv).

Adams szerint a méltánytalanság érzése feszültséget kelt, és az Egyén 
arra fog törekedni, hogy ezt a feszültséget csökkentse. Minél nagyobb az 
egyenlőtlenség az egyén és a másik között, annál nagyobb a törekvés arra, 
hogy a feszültség csökkenjen. Ezért Adams szerint az emberi motiváció gyö-
kere az a feszültségérzet, amit a méltánytalanság észlelése kelt. A motiváci-
óhoz tehát az egyenlőtlenség érzete szükséges, hiszen ha az egyén úgy érzi, 
hogy közte és a másik között teljes az egyenlőség, nem válik motiválttá.

Adams szerint két oka lehet a méltánytalanság érzetének:
a.) Alulfi zetettség (underpayment): ez azt jelenti, hogy az egyén úgy 

érzi, kevesebbet kap, mint a másik, pedig mindkettőjük ráfordítása azo-
nos. Pl.: egyén 50/50, a másik pedig 50/75.

b.) Túlfi zetettség (overpayment) esetén az egyén úgy érzi, hogy többet 
kap, mint a másik, pedig mindkettejük ráfordítása egyforma. Pl: egyén 
50/75, a másik 50/50.

1.3. Az önmegvalósító ember

Az emberi munkavégzés tanulmányozás során számos kutató jutott el a 
Mayoéhoz hasonló következtetéshez. Az ő kiindulópontjuk is az, hogy a 
szervezeti élet, különösen az iparban, megfosztotta értelmétől a munkát. 
Az értelemnek ez a hiánya azonban nem annyira a dolgozó társas igényei-
re vonatkozik, mint inkább arra a lényeges szükségletére, hogy átgondolt, 
értelmes módon hasznosítsa képességeit és ismereteit. Argyris, Maslow, 
McGregor és mások úgy találták: a modern iparban a legtöbb munka any-
nyira specializált és elszigetelt, hogy a dolgozó számára nem nyújt lehető-
séget képességeinek érvényesítésére. Arra sincs lehetősége, hogy felismer-
je az összefüggést saját tevékenysége és a szervezet küldetése között.

Ezzel az emberképpel kapcsolatos előfeltevések a következőkben fog-
lalhatók össze:

− Az ember fejlődésre törekszik és képes is arra, hogy továbbfejlődjön. 
Ezért bizonyos mértékű autonómiára és függetlenségre, tartós perspektí-
vára van szüksége.

− Az ember elsődlegesen önmagát motiváló, önkontrollra képes szemé-
lyiség, így a külső ösztönzők és szabályzók valószínűleg fenyegetően hat-
nak rá, csökkentik a továbbfejlődésre irányuló törekvését.
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− Nincs alapvető ellentét az önmegvalósításra törekvés és a szervezeti 
hatékonyság között. A dolgozó hajlandó önként egyesíteni a saját céljait és 
a szervezet céljait, ha erre alkalmat adnak.

A fenti tételek a humanisztikus pszichológia szemléleti keretébe ágya-
zódnak, kiinduló pontjuk Maslow motivációs elmélete (Maslow, 1954). 
Maslow szerint az ember szükségletei egymásra épülnek (a szükségletek 
lépcsőzetességének elve), és – az alábbiak szerint – hierarchiába rende-
ződnek: (1.) az életben maradás, az épség és biztonság alapvető igénye, (2.) 
társas és affi liatív igény, (3). az önmagával való elégedettség és önbecsülés 
igénye, (4.) autonómia és függetlenség iránti igény és (5.) az önmegvalósí-
tás igénye (az ember saját erőforrásainak teljes hasznosítását értve alat-
ta). Ahogy az alacsonyabb szintű szükségletek kielégítést nyernek, úgy 
aktualizálódnak a magasabb szintűek. Ha más irányú igényei többé-ke-
vésbé kielégültek, még a legtehetségtelenebb dolgozó is törekszik bizonyos 
önmegvalósításra, vagyis hogy munkájának jelentőséget tulajdonítson.

Az elmélet sokféleképpen vonatkoztatható a munkavégzésre. Abban az 
esetben például, ha a fi zetés alacsony és a biztonságérzet gyenge, akkor 
a dolgozók csak a munka azon aspektusaira összpontosítanak, amelyek 
az alapszükségletek kielégítéséhez vezetnek. Ha ezek javulnak, nő a fon-
tossága a vezetőkkel és az egymással való kapcsolatoknak. Ezek válnak 
a viselkedés motiváló tényezőivé. Végül pedig egy jó munkakörnyezetben 
a vezetők feladata csökken, a munka valódi jellege bukkan fel újra, de itt 
nem mint az alapszükségletek, hanem az önbecsülési és önmegvalósítási 
szükségletek kielégítésére szolgáló eszközként.

Úgy tűnik, hogy a dolgozók egyre többet és többet akarnak. Egy szerve-
zet soha nem tud eleget adni az egyénnek, annak fejlődése szempontjából. 
Az önmegvalósítási szükségletek természetéből adódóan az egyén mindig 
többre vágyik. Ezért ez a szükséglet a motiváció állandó forrása.

Egy következő motivációs elmélet, Alderfer ún. ERG elmélete bizonyos 
fokig korrigálja a Maslow elmélet hiányosságait (Alderfer, 1969). Elmélete 
három fontos szükséglettípust tartalmaz: (1) egzisztenciális szükségletek 
(anyagi jellegűek, és környezeti tényezők által elégíthetők ki – mint pl. 
étel, víz stb.), (2) kapcsolattartási szükségletek (a különféle emberi kap-
csolatok – munkatársak, vezetők, barátok – iránti szükségleteket jelenti), 
(3) fejlődési szükségletek (azt a vágyat jelenti, hogy saját személyiségün-
ket kifejlesszük).

Alderfer tehát – szemben Maslow öt szükséglet csoportjával – csupán 
három csoportot javasol. Maslow szerint az ember csak felfelé mozoghat 
a szükséglet lépcsőn (progresszív kielégítés). Alderfer megengedi az elő-
re, hátra mozgást a kontinuumon. A fejlődési és a kapcsolattartási szük-
ségletek kielégítésének irányába történő mozgást Alderfer is progresszív-
nek tartja. A visszafelé történő mozgás úgy jelentkezik, mint frusztrációs 
regresszió. Alderfer szerint, ha valaki frusztrálva van, amikor magasabb 
rendű szükségleteit akarja kielégíteni, akkor visszatér a konkrét szükség-
letek kielégítéséhez.
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A két elmélet a szükségletek kielégítésében is különbözik. Ez a kielé-
gítetlen szükségletek motiváló sajátosságaiban mutatkozik meg. Maslow 
szerint minél kevésbé elégülnek ki például a társas szükségletek, annál 
jobban vágyunk a kielégítésére. Alderfer azt mondja, minél kevésbé kielé-
gítettek például a kapcsolattartási szükségletek, annál inkább vágyunk 
az egzisztenciális szükségletek kielégítésére. Ugyanez vonatkozik a fej-
lődési szükségletre is. Ha nem elégíthető ki, pótoljuk a kapcsolattartási 
szükséglettel. Ismét a frusztrációs regresszió jelenik meg, amely lehetővé 
teszi, hogy az ember konkrét szükségletek kielégítésére törekedjen, ha az 
absztrakt szükségletei nincsenek kielégítve.

Összefoglalva, az önmegvalósító emberre alapozott feltételezések a 
hangsúlyt az önállóságra, a próbatételre és az önmegvalósítás magasabb 
rendű igényére helyezik. E feltevések szerint ilyen igény minden ember-
ben él és aktivizálódik, amint az alacsonyabb rendű biztonsági és társas 
igények kielégülést nyertek. Nyilvánvaló bizonyíték van arra, hogy ezek 
az igények a szervezeti tagság minden szintjén fontosak.

2. A megelégedettség munkahelyi tényezői
Az előzőekben az ember és a munka viszonyáról, a munkát végző ember 
természetéről alkotott három tipikus elképzelést elemeztük. Ezen ember-
képek elsősorban abban különböznek, hogy a munkavégzés hátterében 
eltérő indítékokat hangsúlyoznak, közös tulajdonságuk pedig a leegysze-
rűsítés. Az ember sokkal összetettebb annál, semhogy egyszerűen racioná-
lis-gazdasági, társas igényű vagy önmegvalósító jelzővel jellemezhetnénk. 
Nemcsak önmagán belül összetett egyéniség, hanem amellett különbözik 
másoktól komplexitása mintázatában is. 

Az ember azonban nemcsak összetett, de egyben rendkívül változatos 
is. Számos indítéka van, amelyek szubjektív fontossági rangsorba rende-
ződnek. Ez a rangsor azonban nem állandó, időtől és helyzettől függően 
változik. Ezen kívül az indítékok interakcióban vannak egymással, és 
komplex motivációs mintákká egyesülnek (pl. mivel a pénz megkönnyít-
heti az önmegvalósítást, némely ember számára a gazdasági erőfeszítések 
egyenértékűek az önmegvalósítással).

Az ember szervezeti tapasztalatai alapján új indítékok elsajátításra 
képes, s így motivációs mintázata és a részéről elfogadható pszichológiai 
szerződés a szervezeti tapasztalatok közötti komplex interakció eredmé-
nye. Az indítékok különböző szervezetekben vagy ugyanazon szervezet kü-
lönböző részeiben is eltérőek lehetnek. (Amennyiben az egyén a formális 
szervezettől elidegenedett, a társas vagy az önmegvalósítás iránti igényeit 
kielégítheti pl. a szakszervezetben vagy az informális csoportokban.)

Az ember a szervezetben sokfajta indíték alapján válhat produktív mó-
don érdekeltté és elégedetté. Végeredményben a dolgozó elégedettsége és a 
szervezet végső hatékonysága csak részben függ az egyén motivációjának 
jellegétől. A teljesítendő feladat jellege, az egyén képességei és munkata-
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pasztalatai, továbbá a szervezetben működő többi alkalmazott tulajdonsá-
gainak egymásra hatásaként alakul ki egy bizonyos közérzet, amely meg-
alapozza az elégedettség szintjét.

A munkahelyi elégedettséggel foglalkozó elméletek részben az egyének 
szükségleteit, értékeit, elvárásait, részben pedig a munka jellemzőit tart-
ják fontosnak a munkahelyi elégedettség meghatározásában.

A munkával való elégedettséget kezdetben az egyén szükségleteihez 
viszonyítva értelmezték. E megközelítés értelmében az elégedettség attól 
függ, hogy mekkora az egyén haszna a munkából, ami aztán lehetővé teszi 
szükségletei kielégítését (vö. racionális-gazdasági ember).

Ha a munka kielégíti az egyén által legfontosabbnak tartott szükség-
leteket, akkor munkahelyi elégedettségről, ellenkező esetben pedig elége-
detlenségről beszélhetünk (Guiot, 1984).

Locke (1970) a következőképpen defi niálta a munkával való elégedett-
séget: ez „olyan örömteli emocionális állapot, amely abból származik, hogy 
az egyén úgy látja saját munkakörét, mint amely az általa fontosnak tartott 
munkaértékeket hordozza… és ezek az értékek az egyén szükségleteivel is 
egyeznek” (id. Kiss B., 2003. 639.). Locke javaslata alapján a munkahelyi 
elégedettség nem pusztán a munka egyes elemeivel való elégedettségé-
nek az összege, hanem az elégedettség mértékét befolyásolja az egyes té-
nyezőknek tulajdonított fontosság is. Elmélete szerint a fontosnak tartott 
munkahelyi tényezők (pl. fi zikai környezet, vezetői magatartás, fi zetés, 
a munkatársakkal való kapcsolat, a fejlődés lehetősége, a munka jellege 
stb.) az elégedettség tekintetében szélsőséges reakciót váltanak ki. Ez azt 
jelenti, hogy ezek a tényezők vagy magas fokú elégedettséget vagy elége-
detlenséget váltanak ki attól függően, hogy ezek milyen mértékben felel-
nek meg a dolgozók elvárásainak. Az egyén számára kisebb jelentőségű 
munkahelyi jellemzők (megfelelésüktől függetlenül) nem váltanak ki szél-
sőséges érzelmi reakciót, vagyis magas fokú elégedettséget vagy elégedet-
lenséget. Például ha a dolgozót kevéssé érdekli a munkatársakkal való 
kapcsolat, akkor az e téren tapasztalt változásoknak nem lesz jelentős ha-
tása az elégedettségre. Ha viszont ez fontos a számára, akkor a minimális 
változásnak is markáns hatása lehet az elégedettségre.

Porter és Lawler méltányosság elmélete szerint a méltányosnak tartott 
jutalom, elismerés és az aktuálisan megvalósuló jutalmazás közötti elté-
rés okoz elégedettséget, illetve elégedetlenséget (Landy, 1985). Azon van a 
hangsúly, hogy az egyén hogyan észleli munkája jellemzőit, saját és mások 
befektetéseit, jutalmait (vö. társas igényű ember). Ha az észlelt aktuális 
jutalom kisebb az elvártnál, akkor elégedetlenség, ha nagyobb, akkor fe-
szültség érzése keletkezik. Az egyén munkájával való általános elégedett-
ségének szintjét az észlelt különbségek összegezésével kapjuk meg.

Klein (2003) szerint a munkával való elégedettség olyan általános atti-
tűd, amely három területről (a sajátos munkatényezők, az egyéni jellem-
vonások és a munkán kívüli csoportkapcsolatok) származó specifi kus at-
titűdök eredője.
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Herzberg az ún. kétfaktoros elméletében a munkatényezők két nagy cso-
portját különítette el: a higiénés és a motivátor tényezőket. Egy könyvelők 
és mérnökök körében végzett kutatás során arra kérték a válaszadókat, 
hogy írják le, mi történt akkor, amikor különösen jó, vagy amikor külö-
nösen rossz közérzetük volt a munkájukkal kapcsolatban. A különböző 
válaszokat ezután csoportokba rendezték. A kutatók azt találták, hogy az 
alkalmazottak állandó jelleggel azokat a tényezőket tüntették fel jó mun-
kahelyi közérzetet keltőnek, amelyek szakmai fejlődésükkel, hozzáértésük 
megbecsülésével voltak kapcsolatosak, ezeket nevezte Herzberg motivátor 
tényezőknek. Ezek nyilvánvaló összefüggésben vannak az önmegvalósí-
tással – a Maslow féle szükségleti piramis csúcsával (vö. önmegvalósító 
ember). Ami ezzel szemben rossz közérzetet, elégedetlenséget keltett ben-
nük, azok elsősorban a munkakörülményekkel (hiányos munkafeltételek, 
fi zetés, rossz légkör, gyenge vezetés stb.) voltak kapcsolatosak. Herzberg 
ezeket higiénés tényezőknek nevezte. Ezek a tényezők kedvező esetben 
sem tudtak pozitív motivációt vagy jó közérzetet előidézni. Ilyen lelkiál-
lapot csak az igazi szakmai fejlődést feltételező, az egyént próbára tevő 
feladat váltott ki (Herzberg, 1966).

Herzberg szerint tehát a megelégedettség és az elégedetlenség élmé-
nyéhez vezető munkahelyi tényezők jól elkülönülnek. Az előzőt a pszichés 
fejlődés és az önbecsülés növekedésének lehetősége, az utóbbit a jó fi zikai 
és társas környezet, a megfelelő vezetés, a méltányos fi zetés stb. válthatja 
ki. Fontos hangsúlyozni, hogy – az előzőekből adódóan – a megelégedettség 
nem az elégedetlenség ellentéte: az egyik növekedése nem idézi elő a má-
sik csökkenését, és fordítva. Ezért nevezik Herzberg elméletét kétfaktoros 
elméletnek. E megközelítés és Maslow motivációs elméletének kapcsolata 
nyilvánvaló, hiszen a higiénés tényezők hátterében az alacsonyabb rendű, 
míg a motivátor tényezők hátterében a magasabb rendű (önmegvalósítási) 
szükségletek állnak. A kétfaktoros elmélet később támadások kereszttü-
zébe került, Herzberg maga is többször módosította, a két munkatényező 
csoport elkülönítése azonban később sem változott.

Warr ún. vitamin modellje szintén a munkahelyi tényezők differenci-
álását tűzte ki célul. Megkülönböztet olyan munkahelyi tényezőket, ame-
lyek – a C és E vitaminhoz hasonlóan – nagy mennyiségben sem mérge-
zőek, másrészt olyanokat, amelyek – a D és az A vitaminhoz hasonlóan 
– igen. Az előző csoportba tartozik a fi zetés, fi zikai biztonság, szociális 
pozíció, a másodikba a munka változatossága, az ellenőrzés mértéke, a 
szükséges készségek mennyisége, az interperszonális kapcsolatok mérté-
ke stb (Landy, 1985).

Az előző elméletektől különbözik Strauss modellje, amely a munkaté-
nyezők mellett személyiség jellemzőket is fi gyelembe vesz. Az első szem-
pont szerint két munkatípust (ösztönző és nem ösztönző), a második szem-
pont szerint pedig két személyiségtípust (eszköz vagy expresszív orientá-
cióval rendelkezők) különít el. Ösztönzőnek nevezi azt a munkát, amely 
változatos és lehetővé teszi az önállóságot, felelősségvállalást és döntés-
hozatalt. Az eszköz jellegű orientáció azokra jellemző, akik a munkát – a 
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munkán kívüli – céljaik elérésére, szükségleteik kielégítésére szolgáló esz-
köznek tekintik. Az expresszív orientációjú személyek számára a munka-
képességeik kifejezésének eszköze, öncél. A két tényező kombinációja négy 
munkaszituáció-típust jelöl ki:

− expresszív orientációjú személyek ösztönző munkát végeznek,
− eszköz orientációjú személyek nem ösztönző munkát végeznek,
− eszköz orientációjú személyek ösztönző munkát végeznek,
− expresszív orientációjú személyek nem ösztönző munkát végeznek.
Az első két esetben nagyobb a valószínűsége a megelégedettségnek, 

míg a harmadik és negyedik esetben az elégedetlenségnek (Guiot, 1984).

3. A munkanélküliség pszichológiai következményei
A munkanélküliség pszichológiai következményének áttekintése előtt cél-
szerűnek tűnik annak átgondolása, hogy milyen okok húzódhatnak meg a 
munkavállalás hátterében? Az okokat négy kategóriába szokták sorolni:

1. Instrumentális vagy extrinzik okok: a szükségletek kielégítése, a 
megélhetés, jövedelem biztosítása (vö. racionális-gazdasági ember).

2. Belső okok - a munka öröme (Deci, 1975).
3. A munka társas vonatkozása (vö. társas igényű ember).
4. A munka, mint önbeteljesítés (vö. önmegvalósító ember).
A fentieket Jahoda (1981) a munka manifeszt funkcióinak tekinti, ám 

e mellett legalább ennyire fontosnak tartja az ún. látens funkciókat. Ezek 
a következők: „(1) megszabja az adott nap időstruktúráját, (2) rendszeres 
társas kontaktusokat biztosít a nukleáris családon kívüli személyekkel, (3) 
olyan célokat követel meg az egyéntől, amelyek túlmutatnak az individuális 
törekvéseken, (4) meghatározza a státust és az identitást, és végezetül (5.) 
aktivitásra késztet.” (Jahoda, 1981, 188.). A munka e látens funkcióit is 
fi gyelembe véve számos elméleti modell született a munkanélküliség lé-
lektani következményeire vonatkozóan. Ezek az elméletek arra keresik a 
választ, hogy miért okoz lélektani változásokat az állásvesztés és a tartós 
munkanélküliség. Valójában azt a közvetítő tényezőt próbálják meghatá-
rozni, amely felelős az egyéni következményekért. Ezen elméletek közül 
a (1) deprivációs elméleteket, (2) a cselekvési esélytelenség elméletét és 
a (3) szakaszelméleteket tekintjük át Székely Vince átfogó tanulmánya 
nyomán (Székely, 2003).

3.1. Deprivációs elméletek

3.1.1 Jahoda funkcionális elmélete
Jahoda kiindulópontja szerint a munkanélküliség destruktív pszicholó-
giai következményeit az okozza, hogy megszűnnek a mentális egészség 
fenntartásához szükséges – az előzőekben említett – ún. látens tényezők. 
„Jahoda a munka által biztosított latens funkciók komplementer lélekta-
ni szükségleteit tételezi föl. Az egyén lélektani egészségének biztosításához 
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szüksége van az idő strukturálására, külső célokra, társadalmilag értékes 
státuszra, arra, hogy kollektív erőfeszítésekben vegyen részt, hogy aktív le-
gyen. Ezeknek a szükségleteknek a kielégítése válik lehetetlenné a munka 
elvesztésének következtében. A munkanélküli egyén kívül reked abból a 
társadalmi intézményből, amely alapvető pszichológiai szükségleteit kielé-
gítené. Jahoda állítása szerint még a legrosszabb foglalkoztatás is jobb, 
mint a munkanélküliség, hisz valamilyen mértékben lehetőséget biztosít a 
szükségletek kielégítésé-re.” (Székely, 2003, 658.).

Jahoda elméletének kritikájaként legfőképp az anyagiak szerepének 
elhanyagolását róják fel. A munkanélküliség lelki következményeit ki-
zárólag a látens tényezők hiányával magyarázza. Konstatálja ugyan az 
anyagi kényszerhelyzetet, de nem integrálja az elméletébe. A kritikák má-
sik célpontja azon feltételezése, hogy még a legrosszabb munka is jobb, 
mint a munkanélküliség. Ennek érvényességét kérdőjelezi meg Warr vita-
min modellje (Warr, 1987).

3.1.2. Warr vitamin modellje
A modell a funkcionális elmélethez hasonlóan szintén a lelki egészség 
megőrzéséhez szükséges környezeti tényezőket veszi számba. Ezek a kö-
vetkezők (1) a pénz, (2) a fi zikai biztonság, (3) az értékes társadalmi po-
zíció, (4) a kívülről kitűzött célok, (5) a változatosság, (6) a környezet be-
jósolhatósága, (7) a kontroll, (8) a képességek felhasználása, (9) a társas 
kapcsolatok.

Egyes tényezők (ilyenek a 4, 5, 6, 7, 8 és 9) oly módon viselkednek, mint 
az A és D vitamin: szükség van belőlük bizonyos mennyiségre, azonban a 
túl sok ártalmas a szervezet számára. Más tényezők esetében (ilyenek az 
1, 2 és 3) azonban érvényesülhet a „minél több, annál jobb” elv. Ezek tehát 
a C és E vitamin hatásmechanizmusát követik (Warr, 1987).

Warr elmélete részben hasonló Jahoda látens funkciókkal kapcsolatos 
elképzeléséhez, ám a környezeti tényezők sorát újakkal bővíti. Új elem 
(8) a képességek használata és a (7) kontroll lehetősége. Szintén új a kör-
nyezeti tényezők eltérő hatásmechanizmusának megvilágítása. Ezekkel a 
változtatásokkal Warr elmélete képes magyarázatot adni arra, hogy miért 
nincs különbség a „rossz foglalkoztatás” és a munkanélküliség között.

A vitamin modell megmagyarázhatja, miért változik a munkanélküli-
ség időtartamának függvényében a lelki egészségre gyakorolt hatás, mi-
ért van az például, hogy az elbocsátástól számított kb. 3-6 hónapon belül 
a negatív hatások egyfajta platóra jutnak, ezt valamiféle javulás követi, 
majd az idő előre haladtával ismét hanyatlás következik. A vitaminmodell 
értelmében a vitaminmegvonás káros következményei azonnal követik a 
tényezők csökkenését. Ám később a munkanélkülinek lehetősége van va-
lamilyen módon pótolni a külső tényezőket. Célokat dolgoz ki, csökken a 
kezdeti bizonytalansága, alkalmazkodik az új élethelyzethez.
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3.2. A cselekvési esélytelenség elmélete

„Fryer (1992) olyan alternatívát állít Jahoda értelmezésévek szembe, amely 
pontosan az ellenkező okokkal magyarázza a munka elvesztésének lelki és 
viselkedésbeli következményeit. Míg Jahoda elméletének sarkköve a munka 
látens tényezőinek kiemelése, Fryer a manifeszt tényezőkre helyezi a hang-
súlyt. A munkanélküliségnek a mentális egészségre gyakorolt kedvezőtlen 
hatását szerinte nem a pszichológiai, hanem az anyagi depriváció okozza: 
a negatív következmények nem magával a munka elvesztésével, hanem a 
szegénységgel függnek össze. Fryer az egyént aktívnak, kezdeményezőnek, 
jövőorientáltnak, önmaga sorsának alakulásáért tevékenykedőnek látja. A 
pénztelenség azért jelentős csapás az egyén számára, mert meggátolja a cse-
lekvésben, nem biztosít számára eszközöket, elbátortalanít, alkalmatlanná 
tesz, megfoszt a jövő tervezésének és megvalósításának lehetőségeitől.” (Szé-
kely, 2003, 660.).

3.3. A munkanélküliség szakaszelméletei

A szakaszelméletek közös kiindulópontja az a feltevés, hogy a munkanél-
küliség lélektani élménye egymástól jól elkülöníthető, sajátos minta alap-
ján jellemezhető szakaszokra osztható. A kutatók általában 3 markáns 
szakaszt különítenek el, ezeket Hayes és Nutman (1981, 18-19.) az aláb-
biakban jellemzi:

„Úgy tűnik, hogy az átmenet három nagy szakaszként kezelendő. Ezek 
közül az első a sokk és immobilizáció kezdeti fázisa, amelyet a megújult 
reménnyel, optimizmussal és annak a minimalizálásával vagy tagadásá-
val jellemezhető szakasz követ, hogy bármi is változott volna. A második 
széles szakasz, úgy tűnik, magába foglalja a ’végén minden jóra fordul’ 
elképzelés megkérdőjeleződését, és az egyéni identitás nyomás alá kerül. Ez 
a szakasz gyakran asszociálódik depresszióval és visszahúzódással. E sza-
kasz kezdete gyakran azzal jár együtt, hogy az egyén elfogadja a változás 
tényét, ’elengedi’ a múltat. Ez alatt a második szakasz alatt elkezdi keresni 
és fokozatosan kipróbálni az én és a környezet közötti új viszonylatokat. 
Ha a munkanélküliség időtartama megnyúlik, és ha sikertelenné válik az 
elvesztett állás visszaszerzése, az egyénnek egy új identitást kell megtalál-
nia és internalizálnia. Ez az újraalkalmazkodási folyamat jelenik meg a 
harmadik, utolsó széles szakaszban, függetlenül attól, hogy az egyén sike-
resen visszakapcsolódik-e a munka világába, egy új munkaszerepbe, vagy 
folytatódik a munkanélküliség állapota. Ez tehát a dezorganizáció és krízis 
periódusa, amely felolvasztja mind az egyént, mind a családját, segítséget 
nyújtva számukra a jelenhez jobban illeszkedő értékek és standardok kere-
sésében és megtalálásában.”

Székely (2003, 663.) szerint a „szakaszelméletek közül a munkanélküli-
ség ’érzelmi hullámvasút’ modellje (Borgen és Amundson, 1984) a legkidol-
gozottabb és empirikusan is alátámasztott elmélet.” A szerzők kiinduló mo-
delljükben a munkanélküliség során átélt élmények és érzések változását 
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egy hullámvasút pályájához hasonlítják. Ez az érzelmi ciklus a Kübler-
Ross (1988) által leírt, gyászolás érzelmi állapotát reprezentáló szakasszal 
kezdődik. Az elbocsátást követő érzelmi reakciók a gyászmunka modelljét 
alkalmazva a tagadás, a düh, az alkudozás, a depresszió és az elfogadás. 
Borgen és Amudson hipotézise szerint, amikor lezárul a veszteség feldol-
gozásának e szakasza, a munkanélküli egyén elfogadja, hogy a korábbi 
állása visszafordíthatatlanul elveszett, s ezzel együtt felismeri egy új állás 
megszerzésének a szükségességét.

Az ezt követő álláskeresési periódust egy nehezen kontrollálható, sok 
kudarccal járó aktivitásnak tekintik, és a stressz-irodalomban alkalma-
zott munkahelyi kiégés (burn-out) modelljének segítségével írják le. A ki-
égés fázisai magukba foglalják a lelkesedés, a stagnáció, a frusztráció és 
az apátia érzelmi periódusát. Ha a munkaerő-piaci realitásokat a munka-
nélküli úgy ítéli meg, hogy nincs értelme állást keresni, abban az esetben 
az aktív álláskeresés fázisa helyett a reménytelenség és stagnáció érzelmi 
állapota fogja jellemezni, ami egyébként a burn-out végső állomása is.

A szakaszelméletekkel szemben megfogalmazott kritikák szerint ezek 
az elméletek inkább leíró, mintsem magyarázó jellegűek. Nem egyértel-
mű, hogy milyen tényezők határozzák meg az egyik szakaszból a másikba 
történő átlépést vagy éppen a fi xálódást. A gyakorlati szakemberek szá-
mára azonban mégis támpontot adhatnak a munkanélküliek szakszerű 
segítéséhez.
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B. ERDŐS MÁRTA

SZOCIÁLIS MUNKA 
ÉS MENTÁLHIGIÉNÉ: 
KÖZELI PÁLYÁKON

1. Multiprofesszionalitás a segítő hivatásokban
Az egyes területek erős differenciálódása és a multiprofesszionalitás a se-
gítésre szakosodott intézményrendszer alapvető vonásává vált. E folyamat 
tágabb kontextusa a késő modern, tudás-alapú társadalom, amelynek egyik 
általános jellemzője a tudások részlegessége és töredezettsége. Egy adott 
probléma megfelelőnek tekintett megoldásához szükséges tudások összes-
sége nincs többé az egyes területeket képviselő szakemberek birtokában. E 
tudások felszínre hozásához és működtetéséhez együttműködő csoportok-
ra, hálózatokra van szükség (Nyíri, 2005). Életünket társas kapcsolatok 
bonyolult és egyre bonyolódó hálózatában éljük, amelynek számos vonatko-
zását aligha láthatjuk át; ugyanakkor a „hálózati”, vagy „tudás-alapú” tár-
sadalmak igénye – bár nem feltétlenül gyakorlata – hogy kifi nomult érzé-
kenységgel reagáljanak az emberi kapcsolatok minőségére és változásaira.

A társas viszonyokban gyökerező emberi problémák megoldására, a 
fejlődés előmozdítására a modern és késő modern korban számos újonnan 
kialakuló szakterület szövetkezett: ugyanakkor ezek határai meglehető-
sen képlékenynek tűnnek, az egyes szakmák folyamatosan újradefi niálják 
saját illetékességi területüket és kompetencia-határaikat. A társ-szakmák 
között jellemzően kialakuló részleges átfedéseknek, Wittgenstein termé-
keny metaforájával élve, a családi hasonlóságnak megvannak a maga ha-
tározott előnyei és hátrányai. A hasonló tevékenységek könnyebben meg-
teremthetik az együttműködés közös nyelvét, ugyanakkor – különösen a 
szűkülő lehetőségek időszakában – élesedő versengéshez, konfl iktusokhoz 
vezethetnek. Ilyenkor a résztvevők saját tudásukat arra igyekeznek fel-
használni, hogy egymás működési területét korlátozzák, sajátjukat pedig 
növeljék, ami azonban a teljes rendszer, ez esetben a különböző csoportok-
ból, közösségekből álló társadalom szintjén nem mindig az alkalmasabb 
fennmaradását, hanem a közösen kiaknázható erőforrások elvesztegeté-
sét is jelentheti. 

A segítő foglalkozások legáltalánosabban megfogalmazható célja, kö-
zös nevezője a jóllét és jólét növelése, a társadalmi fejlődés előmozdítása. 
Függetlenül az adott terület szűkebb fókuszától, minden segítő szakma 
együttműködésre késztető gondja, hogy korunkban a (fenntartható?) tár-
sadalmi fejlődés a (fenntarthatatlan!) gazdasági növekedésnek rendelő-
dik alá (Juhász, 2010). 1974-ben fogalmazta meg Richard Easterlin azt a 
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paradoxont, amelynek egyik lehetséges magyarázata éppen a „fejlődés” e 
kétes, gazdaság felé torzított értelmezése. Sokáig úgy hitték, hogy a gaz-
dasági növekedés teremtette jólét maga után vonja majd a pszichoszociális 
jóllét növekedését. Ez az elképzelés tőlünk nyugatabbra a fogyasztói tár-
sadalom motorjává vált, míg hazánkban a kizsákmányolástól mentesnek 
mondott, a fejlődés „végső fokát” megtestesítő kommunista társadalom 
eszményképét kínálta. Az Easterlin-paradoxon szerint a szubjektív jóllét 
(„boldogság”) és a jólét növekedése közötti kapcsolat nem egyértelmű: a 
gazdagok ugyan jellemzően boldogabbnak vallják magukat, ám össztársa-
dalmi szinten a gazdasági növekedés nem eredményezi a szubjektív jóllét 
növekedését, sőt, egyes esetekben éppen annak csökkenésről számoltak be 
a kutatók (Fromann, é. n.).1

A társadalmi fejlődés kérdése az Easterlin-paradoxonnál is nehezebb 
dilemmákhoz vezethet: jelenti elsősorban magát a problémát, hogy mit 
tekinthetünk saját kultúránkban társadalmi fejlődésnek? Általában a 
felvilágosodás eszmeköréhez tartozó fejlődési célokat, eszményeket hatá-
rozunk meg, mint amilyenek a gazdasági és társadalmi esélyek egyenlő-
ségére való törekvés és az ember „természetadta” (azaz közmegegyezésen 
alapuló) jogainak tiszteletben tartása (Olson, 2007). Ezek az eszmények 
azonban erős ellentmondásba kerültek a globalizált gazdaság, a tőke igé-
nyeivel. Korunkban a „fejlődés” során így egyre súlyosabb problémákkal 
szembesülünk. Az, hogy egy adott társadalom meghatározott csoportok 
esetében mit tekint elakadásnak, defi citnek, szociális vagy mentális prob-
lémának; ezekre milyen megoldásokat tart elfogadhatónak, előnyösnek, 
vagy egyáltalán legitimnek; végül, a megoldásban milyen közreműködő 
szereplőket gondol illetékesnek, az aktuálisan érvényes társadalmi kon-
venciók függvénye (Arpin, 2003; Olson, 2007, Szöllősi, 2012). A konvenciók 
változásait döntően befolyásolja a gazdasági helyzet, ez a befolyás pedig a 
gazdasági működést segítő politikai, tudományos és tömegkommunikációs 
intézményeken keresztül jut érvényre. 

Ha egy személy a szokásos, számára elérhető tevékenységek iránt kö-
zönyösnek mutatkozik, önmagát és környezetét elhanyagolja, emellett 
esetleg valamilyen tudatmódosító szert is használ, részben a probléma-
megoldáshoz elérhető társadalmi erőforrások, részben pedig saját tár-
sadalmi-gazdasági státusza befolyásolja, hogy pszichoterápiára szoruló 
 depressziós betegként, a szociális szolgáltatások és segélyezés alanyaként, 
vagy éppen „érdemtelen” (azaz lusta, közönyös) szegényként tekintenek 
rá. A pszichoterapeuta és a szociális munkás – a számukra adott feltétel-
rendszerekben dolgozva, napi munkájuk terhei közepette – ritkán teszik 
fel a kérdést, hogy miért alakult ez így?

1 Természetesen az is lehetséges, hogy a jólét egy bizonyos fokát elérve új típusú, a társas kap-
csolatok és a személyiség fejlődésével kapcsolatos szükségletek fogalmazódnak meg, ennek követ-
keztében problematizálttá válik az, ami korábban még nem lehetett az életvilág része. Az addig 
nem is sejtett lehetőségek elérhetetlenségével szembesülve a társadalom nagyobb része relatíve 
„elszegényedik”, pontosabban fogyasztóként elégedetlenné válik.
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Amennyiben a kliens a szociális segítői hálózat alanyaként jelenik meg, 
hatékony segítséget akkor kaphat, ha segítője nem csupán a jólét, hanem 
a jóllét személyesebb kérdéseire is fi gyelemmel van: azaz képes kapcso-
lódni kliense életvilágához, és megérteni, hogy e világ értelmezhetőségé-
nek, jelentésteliségének hiánya éppúgy probléma lehet, mint az alapvető 
szükségletek kielégítetlensége. A felismerést követően pedig döntenie kell 
arról, hogy személyes felkészültsége, valamint a szakmai hátteret biz-
tosító intézményrendszer nyújtotta lehetőségek (pl. a rendelkezésre álló 
időkeret, a szupervíziós lehetőségek megléte vagy hiánya, a pszichiátriai 
ellátást biztosító társ-intézmények kapacitása)2 miképpen teszik lehetővé 
az adott esetben a kliens számára a lehető leghatékonyabb segítséget.

Több feltételnek is teljesülnie kell ahhoz, hogy a kliens érdekében a kü-
lönböző területekről érkező segítők optimálisan együtt tudjanak működni. 
Ezek közül talán a legfontosabb a heterarchikus szerveződés, azaz a segítő 
hivatások egyenrangúságát feltételező szervezeti forma, amelyre a kap-
csolat- és feladatorientáltság, a dialogikus viszony a jellemző. Egy ilyen 
közegben – mivel a szakemberek nyitottak, elfogadóak nem csupán klien-
seikkel, hanem egymással is – nem jelent különösebb nehézséget egy ebből 
következő további feltétel érvényre juttatása: egymás szemléletmódjának 
megismerése, és a tudások kölcsönös hasznosítása (Kelemen, 2011).

2. A „sokarcú hivatás” kialakulása 
A szociális munka jelenlegi helyzetének áttekintéséhez, nézőpontjainak 
megismeréséhez, a multidiszciplináris team-munka optimalizálásához 
nélkülözhetetlen a szociális segítés rövid történeti áttekintése, a nemzet-
közi és hazai fejlődés mérföldköveinek azonosítása. Olson (2007) három 
tényező szerepét vizsgálja e történeti kérdéssel összefüggésben: a világké-
pek, fi lozófi ák alakulását, a piacgazdaság fejlődését és az emberi jogokról 
folytatott diskurzus átalakulását. A felvilágosodás ideológiáinak megho-
nosodásával, a szekularizáció nyomán a segítő tevékenység új értelmezést 
nyert, és elveszítette szakrális jellegét (Kelemen, 2011). A korábbi jótékony-
kodás háttérbe szorult, a segítés professzióvá vált. A kapitalizmus nem hi-
vatkozott többé a világ isteni rendjére és elnyerhető túlvilági jutalmakra, 
hanem korabeli tudományos elméletekkel törekedett igazolni a társadal-
mi egyenlőtlenségeket: olyanokkal, mint Spencer szociáldarwinizmusa (a 
hátrányos helyzetű csoportok „természetes” szelekciója) és Adam Smith 
önös érdekeket előtérbe helyező, az altruista, szolidáris viselkedés értel-
mét megkérdőjelező gazdaságfi lozófi ája. Ebben a közegben, a súlyosbodó 
társadalmi problémák és a hiányzó válaszok környezetében jött létre a 
szociális segítés, mint hivatás. Egyik kezdeti célkitűzése a jótékonykodás 

2 Amennyiben egy hajléktalan kliensnek gyors pszichiátriai ellátásra van szüksége, megeshet, 
hogy a szociális munkás addiktológushoz küldi, mert így biztosítható az adott körülmények között 
a lehető leggyorsabb szakszerű segítség (Hetesi, 2012).
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szervezettebbé, hatékonyabbá tétele volt (Charity Organization Societies). 
A segítők – ahogyan akkoriban nevezték őket, a „barátságos látogatók” 
– felügyelték az adományok elosztását, ugyanakkor tanáccsal, útmutatás-
sal is próbáltak segíteni a nélkülözőknek (Szabó, 1994).

A fejlődés egy másik korai irányát a settlement mozgalom jelentette, 
amely a mai közösségi szociális munka és a közösségfejlesztés ősének 
tekinthető. A szakemberek fő célkitűzése a nyomor felszámolása volt, a 
bajok gyökerét ők nem a személyiség-defi citekben, hanem a társadalom 
„ellenséges feltételrendszerében” látták (Larkin, 2005). A szakemberek 
az adott lakóterületen letelepedve, a közösséggel együtt élve fogalmazták 
meg a változás irányait, keresték és találták meg lehetséges módjait. 

Ebben a kezdeti szakaszban igen fontos felismerések születtek meg ar-
ról, mi a szociális munka, mint új szakterület, és milyen szemléletmód 
szerint működhet. Addams, a settlement mozgalom képviselője az egyik, 
szociológiai kötődésű oldalról azt fogalmazza meg, hogy a személyes fej-
lődés óhatatlanul összekapcsolódik a társas és társadalmi fejlődéssel. 
Richmond, a mai „klinikai”, pszichológiai gyökerű irány egyik megha-
tározó alakja azt hangsúlyozta, hogy akár a személy, akár a környezet 
állapota az „oka” a problémának, az abból való kilábalás, felépülés útja 
mindenképpen a társas kapcsolatokon keresztül vezet. A „pszicho” és a 
„szocio” gyökerek ma a szociális segítés eltérő területein jutnak érvényre, 
e nézőpontok különbsége azonban hazákban is jelentősen befolyásolta a 
szociális professziók rendszerváltozás utáni fejlődését. Abramovitz (1998, 
id. Larkin, 2005) szerint a klinikai irány szembeállítása a makroszintű 
megközelítéssel e terület hamis dichotómiája: a szociális munkás tevé-
kenysége mindig mindkettőre irányul.

1915-ben Flexner egy írásában („Is social work a profession?”) határo-
zott nemmel válaszolt a kérdésre, mondván, hogy semmi nem válhat önálló 
szakterületté megfelelő és specifi kus elméleti alapok nélkül (Szabó, 1994; 
Ramsay, 1999; Baráth, 2010). Flexner korában a tudományt a pozitivis-
ta megközelítés jelentette: nem voltak ismertek azok az episztemiológiai 
dilemmák, amelyek a tudományos leírások nyelvi természetére és az ez-
zel összefüggő kategorizációs problémákra, a megismerő nem-független 
pozíciójára, az egymás után következő vagy egymás mellett létező elté-
rő, összemérhetetlen tudományos paradigmákra, és az induktív módszer 
korlátaira vonatkoztak. Így azután e születőben lévő hivatás jelentős ener-
giákat fordított saját legitimálására, mégpedig a pozitivizmus ideáljainak 
való megfelelés vágyától vezérelve. Ugyanakkor az erősen praxis-orientált 
szociális munka nem tud mihez kezdeni a pozitivista személettel, az ehhez 
társuló lineáris kauzalitásra alapozott magyarázatokkal és az „objektív 
valóság” tételezésével (Ramsay, 1999).

Az útkeresés fázisában egyéb lehetőség híján a többi segítő hivatás-
hoz hasonlóan a szociális munka is az orvosi modell felé orientálódott. A 
medikális modell jellemzője a funkcionális specifi citás: az orvos tevékeny-
sége a betegség kezelésére vonatkozik, és nem terjed ki a beteg életének 
egyéb területeire, vonatkozásaira (Kelemen, 2011). Az Amerikai Egyesült 
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Államokban, ahol a szociális munka a legnagyobb léptékben tudott fejlőd-
ni, az egyik meghatározó korabeli elméleti modellé a pszichoanalízis3 vált. 
Az 1930-as években a szociális munkások a pszichoanalízist, mint a segí-
tés várva várt „nagy elméletét” üdvözölték. A medikális és az ebben a ha-
gyományban megszülető pszichoanalitikus modell hátránya az volt, hogy 
az e szemlélettel működő szociális munkás gyakran szem elől tévesztette a 
„személy-a-környezetben” fókuszt, és helyette az intrapszichés problémák 
azonosítására törekedett; azaz a társadalomkritikai irányt háttérbe szo-
rítva az egyéni problémák megoldásában látta a választ. 

A szakterület néhány képviselője kitartott az alkalmazott társadalom-
tudományi vonal mellett, vállalva annak erős kockázatát, hogy a társada-
lom jobbítását különféle módokon hirdető politikai irányzatok, sőt politikai 
pártok a szociális segítést, mint tevékenységet a maguk céljaira használ-
ják fel (Larkin, 2005). A társast a társadalmival, a közösségit az egyénivel 
összekötő tudományterület, a szociálpszichológia ugyan gyors ütemben fej-
lődött, azonban deklaráltan leíró jellege mentesebbé tette ezektől a prakti-
kus és nehéz dilemmáktól. Emellett, az amerikai szociálpszichológia erős 
behaviorista orientációja, laboratóriumi kísérletekre alapozott módszerta-
na minden bizonnyal tovább nehezítette a mélyebb találkozást a szociális 
munkával. A találkozásnak később Goffman fenomenológiája (Kelemen, 
2011), majd a szociális konstrukcionista Gergen és követői munkássága 
adta meg az elméleti alapjait (McNamee és Gergen, 1999).

A pszichoanalitikus elmélet tartós népszerűségének oka egyéb ténye-
zők (pl. presztízs, hagyományok, értelmező jelleg) mellett az volt, hogy 
a hidegháború évtizedeiben bármilyen társadalomkritikai törekvést va-
lamilyen „izmusnak”, leginkább kommunizmusnak címkéztek. A szociális 
munka amerikai vonulatát ez a dilemma végigkísérte: a közösségszerve-
zés egyik legnagyobb alakja, Saul Alinsky is arra kényszerült, hogy fo-
lyamatosan megerősítse és kommunikálja saját „izmusoktól” mentes, de 
közösségi ügyekben mindenkor proaktív hozzáállását:

„Soha nem csatlakoztam semmiféle szervezethez, még azokhoz sem, ame-
lyeknek szerveződését magam segítettem. (…) soha nem tudnék elfogadni 
semmiféle merev dogmát vagy ideológiát, legyen szó a kereszténységről 
vagy a marxizmusról. (…) ha azt hisszük, hogy rátaláltunk a belső ösvény-
re az abszolút igazsághoz, doktrinerré, humortalanná, közhelyessé válunk. 
A történelem legnagyobb bűntetteit éppen a vallási, politikai és rasszista 
fanatikusok követték el, az inkvizíciós üldözésektől a kommunista „tiszto-
gatókon” át a náci népirtásig.” (Alinsky, é. n.).

Olson (2007) a „pszicho” és a „szocio” zavaró kettősségét újfajta értelmezé-
si keretbe helyezi. Szerinte a szociális munka a kezdetektől két alapvető 

3 Érdekességként megjegyezném, hogy Breuer páciense, Anna O., igazi nevén Bertha Pappenheim, 
aki egy újszerű kezelési módszer alanya, ám egyben segítő, refl ektáló közreműködője, adatközlője is 
volt, később a németországi szociális munka történetének kiemelkedő alakja lett (Boeree, 1997). 
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projekt szerint szerveződik, amelyek közül a kiindulópontot, az eredetet 
a társadalmi igazságosság projektje jelenti. A második projekt Flexner 
kérdésére keresi a választ: ez a professzionalizálódás projektje. Olson az-
zal érvel, hogy a szakterület fejlődése során előbbi az utóbbi kárára fo-
kozatosan háttérbe szorult: szerinte a szakma az intézményesülés és az 
elméleti-módszertani fejlődés, a legitimációért és tekintélyért folytatott 
küzdelem során szem elől tévesztette saját eszményeit és értékeit.4 A szo-
ciális területet ma a professzionalizálódás igénye szervezi: „A szakmák kö-
zötti, tekintélyért folytatott versengést a tőke, a források szűkössége, és az 
újonnan megvont kompetenciahatárok vezérlik. Ha a szociális munkás be-
lép a gyakorlatba, ahol a professzionalizálódás projektje határozza meg a 
szociokulturális környezetet, következésképpen a munkaköri felelősségeket, 
nagyon valószínűtlen, hogy makroszintű készségeit alkalmazva a szerveze-
ti, nagyobb rendszerek változásának motorjaként tud működni a további-
akban.” (Olson, 2007, 65.).

A dilemma és annak eredete rokon az ún. „kettős mandátum” prob-
lematikájával is. Míg a társadalom, amely a maga intézményrendszere-
in keresztül a szociális szakemberek foglalkoztatója, leggyakrabban ha-
tékony, olcsó, és a konfl iktusokat elsimító, sőt, akár a szőnyeg alá söprő 
megoldásokat vár el a szociális szakemberektől, addig a klienstől nyert 
felhatalmazás az érdekképviseletre és a hatékony segítésre szól, és en-
nek az igénynek ellentmond. Staub-Bernasconi (2007, id. Sárkány, 2011) 
egy harmadik mandátummal bővíti az előző kettőt: szerinte a tudományos 
bázis és az etika ötvözete jelentené a kettős mandátum konfl iktusának 
feloldását. Kétséges azonban, hogy miképpen működik ez a gyakorlatban, 
ahol a konkrét eset kapcsán mind a tudományos nézőpontok, mind pedig 
az etikai alapelvek érvényre juttatása ugyan kívánatos, ám a kliens és a 
társadalom rövidtávú érdekei közötti ellentét meghatározó erejű.

A mai gyakorlatban a professzionalizációs irány 1917-ben megszüle-
tő „szociális diagnózisa” kései fejleményének tekinthető a bizonyítékokon 
alapuló orvoslás mintájára a szociális munka „bizonyítékon alapú praxi-
sa” (evidence-based practice) és a sztenderdizációs törekvések (Watkins, 
2007). A professzionalizáció igénye markánsan jelenik meg Turner (2011) 
könyvében. Ezt a művet tekintik az egyik legfontosabb szakirodalomnak 
világszerte: 1974 óta folyamatosan jelennek meg az újabb és újabb kiadá-
sok. Az eklekticizmus, a „sokarcúság” vitathatatlanul jelen van ebben a 
munkában, amely a következő, szociális munkában alkalmazható elméleti 
megközelítéseket javasolja a gyakorló szakember számára: kötődéselmé-
let, káoszelmélet, kliensközpontú megközelítés,5 kognitív viselkedéste-

4 Bár Olson maga nem tesz róla említést, nem nehéz felfedezni a két „projekt” párhuzamait a 
turneri struktúra és communitas kettősével: míg a struktúra a társadalom formalizált intézmény-
rendszere, addig a communitas a mögöttes hitek, eszmények világa. A kettő egyensúlya nélkül 
nincs egyensúlyban lévő, fejlődőképes társadalom. Maga a változás ugyanis a communitasban 
zajlik (Turner, 1997).
5 A szociális munka ún. „funkcionális modellje” közvetlen és erős hatást gyakorolt Rogers mun-
kásságára (Szabó, 1994).
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rápiás irány, kognitív elmélet, konstruktivizmus, kríziselmélet, Én-pszi-
chológia, egzisztencializmus, feminista teória, funkcionális megközelítés, 
rendszerszemlélet, Gestalt, hipnózis, meditáció, neurolingvisztikai prog-
ramozás, posztmodern terápiák, problémamegoldó modell, pszichoanalí-
zis, pszichoszociális megközelítés, kapcsolatfókuszú megközelítés, szerep-
elmélet, önhatékonyság elmélete, társas hálózatok elmélete, megoldásköz-
pontú megközelítés, erősség/erőforrás-perspektíva, stratégiás irányzat, 
tranzakcionalista módszer, transzperszonális megközelítés és végül az 
elnyomás (oppression)-elméletek.6 A felsoroltakból jól látszik a pragma-
tista törekvés: építsünk be, ötvözzünk mindent, ami hasznosnak mutat-
kozik. Turner egyik praxismodellt sem tartja önmagában kielégítőnek. 
Szabó (1994, 9.) szerint azonban ezzel „Turner mind szemléletében, mind 
terminológiájában elmossa a kompetencia-határokat”, inkább felhalmozó, 
mint integráló törekvése nem adja meg a „Szakma-e a szociális munka?” 
– kérdésre a választ. 

Hazánkban a szociális munka második világháború előtti fejlődése a 
jótékonykodás szervezésével, a rászorulóknak nyújtott útmutatás, vala-
mint az ellenőrzés gyakorlásával részben a korabeli nyugati mintákat 
követte, részben pedig a trianoni diktátum után fellépő, a gazdasági vi-
lágválság által súlyosbított gazdasági problémákat próbálta volna enyhí-
teni az ún. „produktív szociálpolitika” tervezett, hosszabb távon a háborús 
körülmények miatt már nem alkalmazott eszközeivel (Molnár, 2002). Az 
államszocializmus idejében a szociális munkások, szociálpolitikusok nem 
működhettek. Rokon területnek mondható ebben az időben a szociális 
gondozás, valamint egyes népművelők közösségfejlesztésre irányuló tevé-
kenysége. A két nagy forrásterület, a pszichológia és a szociológia fejlődési 
lehetőségeit ez az éra behatárolta, de nem lehetetlenítette el teljesen, így 
a rendszerváltozással egy időben újjászülető szociális segítés a domináns 
nyugati minták mellett ezek hazai elméleti és módszertani forrásaiból is 
meríthetett. A hazai fejlődés egy sajátos vonása lett, hogy míg a nyugati 
társadalmakban a szociális segítés differenciálódása szerves fejlődési fo-
lyamat következménye, addig nálunk már kezdetben önálló szakterület-
ként jelennek meg egyes tevékenységek.

A klinikum területén tevékenykedő szociális munkások elődei a közép-
fokú végzettségű szociális gondozók voltak. Munkájuk jelentős és korai 
lépés a közösségi pszichiátriai ellátások irányába, képzésük hatékonysá-
ga azonban az őket foglalkoztató intézmény hozzáállásán múlt. A kezdeti 
időszak dilemmáira, és a mentálhigiénés ellátórendszerben betöltött fela-
datkörükre Kézdi egy interjú alkalmával a következőképpen emlékszik 
vissza:

6 Nem szabad elfelejtenünk ugyanakkor, hogy az amerikai képzési rendszer ehhez a „sokarcúság-
hoz” igazodik, tehát a szociális munkás alapdiplomája megszerzését követően specializálódik, és 
a választott területnek megfelelően állandó továbbképzéseken vesz részt. Hazánkban a hasonló 
specializálódásnak a képzési rendszer hagyományai nem kedveznek, és jelenleg a munkaerőpia-
con sem jelent előnyt.
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„(…) a legfontosabb dolgok nem a pszichiátriai osztályon, és nem a gon-
dozóban zajló orvos-beteg találkozásokkor történnek, hanem az otthoni 
környezetben, amivel kapcsolatban semmifajta releváns információnk 
nincsen. Szükség van egy olyan munkatársra, aki ezeket az információkat 
szisztematikusan összegyűjti, és bizonyos szakmai szempontok alapján ka-
tegorizálja. (…) A kezdet kezdetén sokan, akik ilyen munkát vállaltak, első-
sorban a kontrolláló funkciót kívánták gyakorolni (…) fokozatosan alakult 
ki a szociális gondozónőnek nevezett státuszban dolgozó munkatársak fela-
datköre; az, hogy nagyon fontos az ő tevékenységük, mert olyasmit látnak, 
tapasztalnak, értékelnek és kategorizálnak, ami másképpen nem történhet, 
és ez erősen beépül a gyógyító tevékenységbe általában. (…) a betegek egyen-
súlyban tartása nem elsősorban az orvos-beteg találkozás frekvenciájával, 
hanem a szociális munkatársak és a beteg családjával való találkozás gya-
koriságával függ össze.” (Csürke, 2008, 98.).

Az újjászülető szociális terület hazánkban is gyorsan felismeri saját tra-
dicionális problémáit: ha a „nagy elmélet” nem is, a klasszikus „nagy kér-
dés” adott: milyen a szociálpolitika és a mentálhigiéné egymáshoz való 
viszonya? Lehet-e a szociális ellátórendszer feladata a mentálhigiénés 
szolgáltatások biztosítása? Meddig terjed a szociális segítők kompetenciá-
ja (Hegyesi, 1990; Bagdy, 1999; Csürke, 2011)? A szociális munka alacsony 
presztízsét és körvonalazatlanságát még napjainkban is számos félreértés 
jelzi. (Baráth, 2010) Megfelelő ismeretek híján e terület éppúgy projekciós 
felületté vált, mint az egyes, általa kezelt problémák.

3. A szociális munka korszerű meghatározása 
és illetékességi területei

Bár a tudományosság korszerű kritériumait tekintve valószínűleg nem 
érdemes egyfajta „nagy elmélet” (grand theory) megalkotására törekedni, 
feltétlenül célszerű a szociális munka gyakorlatának megfelelő alkalmas 
és sajátos nézőpontokat meghatározni (Larkin, 2005; Baráth, 2010). A szo-
ciális munka fejlődésének igazi lendületet a szociális konstrukcionizmus, 
a rendszerszemlélet és legújabban a hálózat-elmélet megjelenése adott 
(McNamee és Gergen, 1999; Bertlanffy, 1968; Bateson, 1972; Barabá-
si 2011; Csermely, 2005; Hain, 2005). Ezek a szociális munka kezdeti 
emberképének konstruktív újrafogalmazását jelentik: a „személy-a-
környezetben” fókuszát, függés és függetlenség szembeállítása helyett az 
interdependencia hangsúlyozását és a pszichoszociálist, mint adekvát ér-
telmezési tartományt.

A szociális konstrukcionista nézőpont az emberi tudás (így a tudo-
mányos tudás) létrejöttének társas kontextusát hangsúlyozza: a dolgok 
nem önmaguktól és önmagunkban olyanok, amilyenek, hanem az emberi 
együttműködés könnyebben vagy nehezebben átlátható és értelmezhető 
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folyamatainak eredményeképpen. Az emberi világ rendjét maguk az em-
berek alakítják. Az igazság történelmi, kulturális, társadalmi, sőt egyéni 
vetületei különböznek: a domináns csoport igazsága egy másik nézőpont-
ból puszta racionalizáció, érdekvezérelt hiedelem, amelynek fenntartása 
a hatalmon lévő csoportok erős érdeke. A szociális konstrukcionista szer-
zők így a társas felelősség kérdését helyezik a középpontba, és új lendüle-
tet adnak a társadalmi igazságosság projektjének (McNamee és Gergen, 
1999; Harré, 2004). „A szociális munkás egyik feladata a Foucault által 
ellendiskurzusoknak nevezett nézetek ismerete, kritikus vizsgálata és kife-
jeződéshez segítése, s a magától értetődő domináns diskurzusok megkérdő-
jelezése.” (Kelemen, 2011, 88.).

A rendszerszemlélet és az ezzel közeli rokonságot mutató hálózat-
elmélet olyan fogódzókat nyújt, amelynek segítségével a „személy-a-
környezetben” megközelítés jól érvényre juttatható. Az első „szociális 
munkásokat” nagyon találóan „barátságos látogatóknak” nevezték el: ez 
az elnevezés egyértelműen utalt arra, hogy a szakemberek célja a közös-
ségvállalás mellett a kliens ún. gyenge kapcsolatainak megerősítése. A 
gyenge kapcsolatok társadalmi jelentősége abban áll, hogy az ilyen isme-
retségi hálózatok segítik az erőforrások optimális eloszlását és stabilizál-
ják a társas rendszereket. Marginális csoportokra jellemző, hogy tagjaik 
ezekben a fajta kapcsolatokban is elszegényednek, minden probléma, kon-
fl iktus megreked az adott csoporton (hálózaton) belül (Csermely, 2005); és 
az egyéb, nem kapcsolt hálózatokban fellelhető felkészültségek elérhetet-
lensége miatt nem nyer megoldást. 

Hain (2005) Wellman-t (1998) idézve megállapítja, hogy az emberek 
viselkedését legjobban az őket körülvevő társas hálózataik jósolják be, 
nem pedig – ahogyan várnánk – motivációik, attitűdjeik vagy demográfi ai 
jellemzőik. Következésképpen a hálózatok közötti, gyenge kapcsolatokat 
jelentő átfedéseket kezelni képes elemzési technikákra, a praxis vonatko-
zásában pedig és e szemlélet alapján kidolgozott segítő-fejlesztő interven-
ciókra van szükség.

A rendszerszemlélet fontos koncepciója Koestler holon-fogalma,7 amely 
a hierarchikus szerveződésekben tapasztalható lényegi kettősségre utal: 
egy adott szinten működő egységet tekinthetünk autonóm egészként, 
ugyanez az egység viszont egy másik, a szerveződés magasabb szintjé-
ről szemlélve együttműködő részként jelenik meg. Az emberi világ társas 
holonjai természetüknél fogva szabadság és szolidaritás egységében, egyé-
niként és közösségiként léteznek, ágenciájuk (asszertivitásuk, asszimiláci-
ós tendenciáik) és közösségvállalásuk és a communion (kötődés, részvétel) 
egyaránt jellemzi őket (B. Erdős, 2006; Larkin, 2005). 

Hazánkban a közösségekkel, a kapcsolati hálózatokkal folytatott mun-
ka helyett a klinikai vonallal rokon egyéni esetkezelés dominál, míg a 

7 Larkin ezt az elgondolást Wilbernek (2000) tulajdonítja, és a holont a rendszerelméletet magha-
ladó integrálelmélet egy fogalmaként tekinti. Írásából azonban nem válik világossá, hogy az integ-
rálelmélet mennyiben lenne több mint a rendszerszemléletű gondolkodás egy fejlődési állomása.
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makroszintű tevékenységeket elsősorban az önálló szociálpolitika kép-
viseli. A szociális ellátásban a közösségekkel végzett munka jelentős lé-
pése volt a közösségi ellátások, így például az önkormányzati feladatok 
kötelező bevezetése (Bugarszky, 2006). A közösségi irány teszi lehetővé 
a szociális segítés fontos alapelvei, az enablement (képessé tevés) és az 
empowerment (hatalommal való felruházás) érvényre juttatását. Előbbi 
a személyes szintet érintő, de a társas kapcsolatokban létrejövő pozitív 
változásokra utal: a belső erőforrások felfedezésére és az autonómia fejlő-
désére (Lakatos, 2009). Az empowerment a társadalmi átalakulás eszkö-
ze: azt a folyamatot jelenti, amelynek során az erőforrásoktól megfosztott 
csoportok egyre inkább saját irányításuk alá vonják a jólétük és jóllétük 
biztosításhoz szükséges erőforrásokat (Haricharan, 1995). Hangsúlyossá 
válik a személyek, csoportok és közösségek felelősségvállalása saját sor-
sukért: a szociális szakember feladata e felelősségvállalás eszközeinek el-
érhetővé tétele. 

Caplan (1964) óta jól ismert a társas támogatás jelentősége a lelki egész-
ség védelmében. A reziliencia-kutatások meta-analízise során Saleebey 
(2006) azonban arra a következtetésre jutott, hogy a támogatás csak az 
egyik tényező: a szerető, törődő kapcsolatok mellett a személy közösségi 
elköteleződése és a felé irányuló magas szintű elvárások is protektív fak-
torként működnek. Azaz, a közösségtől, a hálózatból nem elegendő kapni, 
hanem abban – a személy képességeihez mérten – elköteleződéseket kell 
vállalni ahhoz, hogy a lelki egészség kedvezően alakuljon. A közösségi el-
köteleződés, felelősségvállalás emeli ki a klienst a passzív rászoruló sze-
repéből, és indítja útnak az önálló, az emberi viszonylatok kölcsönösségén 
alapuló, méltósággal élhető, egyre teljesebb élet felé. 

A szociális munka hazai szótárában a szakma rendszerváltozás utáni 
újjászületését követően a következő korai meghatározást találjuk:

A szociális munka az a professzionális tevékenység, mely segíti az egyéne-
ket, csoportokat és közösségeket azok társadalmi működési kapacitásainak 
javításában vagy helyreállításában, s e cél eléréséhez kedvező társadalmi 
feltételeket teremt. A szociális munka gyakorlata a szociális munka értéke-
inek, alapelveinek és technikáinak az alábbi célok egyikének vagy mind-
egyikének elérése céljából történő alkalmazásából áll: segíteni az embereket 
abban, hogy kézzelfogható szolgáltatásokhoz jussanak; egyéneknek, csalá-
doknak és csoportoknak tanácsadás és pszichoterápia nyújtása; közösségek 
vagy csoportok segítése szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásá-
ban vagy e szolgáltatások javításában; és a releváns törvénykezési folya-
matokban való részvétel. A szociális munka gyakorlásához szükséges az 
emberi fejlődés és viselkedés, a társadalmi, gazdasági és kulturális intéz-
mények, valamint ezen összes tényezők interakcióinak ismerete (Gosztonyi 
és Pik, 1998, 143.).

A meglehetősen tágra szabott defi níciót olvasva az a benyomásunk támad-
hat, hogy egy nehezen meghatározható emberi probléma esetében a leg-
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egyszerűbb szociális munkáshoz fordulni, s ő majd megtalálja a megoldást; 
vagy ha nem is a megoldást, segíthet a probléma komplex értelmezésében 
és a megoldáshoz szükséges erőforrások elérhetővé tételében. E meghatá-
rozásban azonban a képessé tétel és a hatalommal való felruházás elemei 
gyakorlatilag nem jelennek meg, egyén és társadalom kapcsolata bizony-
talanul körvonalazódik, a szakember kompetencia-határai gyengén defi ni-
áltak (pl. „pszichoterápia nyújtása”). 

A szociális munkások etikai kódexének több mint egy évtizeddel ké-
sőbb megfogalmazott értelmező rendelkezéseiben egyértelműen látszik az 
a fordulat, amelynek jegyében a kettős mandátum problémáját már nem 
az egyik összetevő fi nomításával, kiküszöbölésével kívánják megoldani. 
Ez az új defi níció összegzi a hazai fejlődésmenet legfontosabb eredménye-
it, illeszkedik a megfogalmazott nemzetközi irányelvekhez (Sewpaul, és 
Jones, 2004), és világosabb alapokat teremt a szakmaközi együttműkö-
déshez:

Szociális munka: olyan, hivatásszerűen végzett tevékenység, melyet 
– a szociális, illetve a gyermekjóléti ellátórendszeren belül vagy azon kí-
vül – személyes szolgáltatásként nyújtanak, és amely az igénybevevők 
problémáinak megoldásához szükséges külső és belső erőforrások komplex 
mozgósítására, ezzel élet- és működőképességük javítására, illetve helyre-
állítására irányul. 

Szociális munka célja: elősegíteni a társadalmi változásokat, a problé-
mamegoldásokat az emberi jólét, a szabadság és a társadalmi igazságos-
ság növelésében. Célja továbbá, hogy az emberi viselkedésről és a társa-
dalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, azokon a pontokon 
avatkozzon be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel 
kapcsolatba kerülnek. 

(A szociális munka megújított etikai kódexe. Szociális Szakmai Szövet-
ség, 2011, kiemelés a szerzőtől.)

Jól látható, hogy a szociális munkás tevékenysége nem határozható 
meg olyan egyértelműen, ahogyan egy vegyészmérnök tevékenysége. A 
döntő a konkrét intézményi környezet, amelyben a szociális munka alkal-
mazásra kerül. 

A szociális munka a közösségitől a csoportok, családok segítésén át 
a személyes szintig terjed. Szociális munkások dolgoznak a gyermekvé-
delemben, a hajléktalan-ellátásban, munkanélküliekkel, klinikai terü-
leteken (szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek), az idősgondozásban, 
bűnelkövetőkkel, az egészségügyben (kórházi szociális munka, hospice), 
az iskolákban (iskolai szociális munka), a fogyatékkal élők számára létre-
hozott intézményrendszerekben és újabban a munkahelyeken is (vállala-
ti szociális munka). Munkája során a szakember számos eltérő szerepbe 
kerülhet, lehet konzultáns, érdekképviselő, aktivista, mediátor, szakértő, 
szervező, nevelő és facilitátor (Kelemen, 2011; Lakatos, 2009). A „sokarcú” 
szociális munka egyik fő jellemzője máig az eklekticizmus maradt: a tu-
dományterületek, elméletek és módszerek igazítása a változó társadalmi 
gyakorlat új kihívásaihoz. Bár az eklekticizmus nem veszélytelen, mert 
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felületességhez, zűrzavarhoz is vezethet, a jól képzett szociális munkást 
ezektől a veszélyektől megóvhatja „stratégiai” képessége, a koherenciát 
megteremtő-újjáteremtő refl ektivitás. A refl ektivitás lehetséges formái: az 
önvizsgálat, a személyközi refl exió, a kölcsönös együttműködés és a társa-
dalomkritika (Kelemen, 2011).

E korszerű elméleti fejlemények tükrében fogalmazódott meg a praxis 
új iránya, a kapcsolathálózati szociális munka. A szociális szakember el-
végzi a kapcsolathálózat feltérképezését, ennek nyomán mélyíti, szélesíti, 
vagy éppen szanálja a hálózatot, és új kapcsolatrendszerek eléréséhez se-
gíti hozzá kliensét. Szempontként jelenik meg a hálózatok kiterjedtsége 
vagy szegregáltsága, a kapcsolati hálózatok érzelmi tartalma, a szerepek 
minősége, a kapcsolati egyensúly kérdése és a kommunikáció minősége 
(Udvari, 2011).

4. Szociális munka és mentálhigiéné 
A hetvenes évek radikalizmusát követő konzervatív érában, Amerikában 
a szociális munkások működését korlátozzák: „eredeti szakmai szerepeiket 
és identitásukat elveszítve a pszichológiai segítés területein gyakran úgy je-
lennek meg, mint az elérhető „legolcsóbb terapeuták.” (Szabó, 1994, 55.). Ez 
az időszak az ún. „klinikai szociális munka” létrejöttének szakasza, ame-
lyet az amerikai kollégák nemzeti szervezete (National Associaton of Social 
Workers, NASW) a következőképpen határozott meg: „A klinikai szociális 
munka a szociális munka elméletének és gyakorlatának professzionális al-
kalmazása a pszichoszociális diszfunkció, sérülés vagy károsodás kezelésére 
és prevenciójára, beleértve az emocionális és pszichés zavarokat.” (Szabó, 
1994, 56.). A szociális munkások mentálhigiénés és klinikai szerepválla-
lása párhuzamosan zajlik a folyamattal, amelynek során a pszichiátria is 
kiterjeszti saját illetékességi területét a nagy klasszikus kórképek felől az 
egészséges ember átmeneti válságainak, nehézségeinek, vagy a korábban 
jellembeli fogyatékosságoknak tartott problémák kezelésére (Szabó, 1994).

Hazánkban a szociális munka kezdeti, meghatározóbb iránya a szocio-
lógiai, szociálpolitikai gyökerű, társadalomkritikai vonulat volt; másfelől 
az egyes segítői területek differenciálódása eltérően alakult. Így a men-
tálhigiéné önállóbb fejlődési utat járhatott be. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban a mentálhigiénés szakemberek 60%-a ma szociális munkás. Ők a 
következő területeken tevékenykednek: közösségi mentálhigiéné, kataszt-
rófavédelem, a hazánkban egyelőre még alig ismert vállalati alkalmazotti 
segítés (Employee Assistance Programs), egészségügyi szociális munka, 
iskolai szociális munka, különböző rehabilitációs programok és a magán-
praxis (NASW, http://www.naswdc.org/pressroom/features/issue/mental.
asp;). Ennek a fejlődésnek a hátterében az állt, hogy szociális munkások 
sikerrel győzték meg az ún. „managed care”, az irányított betegellátás 
döntéshozóit arról, hogy más szakterületek képviselőinél költséghatéko-
nyabban nyújtanak mentálhigiénés szolgáltatásokat.
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Ausztráliában a szociális munkások mentálhigiénés tevékenységére 
vonatkozó szakmai sztenderdek illetékességi területüket a következőkép-
pen határozzák meg: „a szociális munkás mentálhigiénés tevékenysége a 
mentális problémák társas-társadalmi kontextusára és a társas-társadal-
mi következményeire irányul. A tevékenység célja a felépülés elősegítése, a 
személyek, családok és közösségek jóllétének helyreállítása, annak elősegíté-
se, hogy a személy minél inkább képessé váljék saját életének irányítására, 
és egyúttal a szakember érvényre jutassa a társadalmi igazságosság szem-
pontjait. A szociális munka gyakorlata az egyén és környezete kapcsolatára 
irányul” (Practice standards for mental health social workers, 2008, 8.) .

A társadalmi befogadás irányába tett törekvések nyomán, a közösségi 
ellátások bevezetésével a közösségi kapcsolatokra, kapcsolati hálózatokra 
irányuló szemléletmód hazánkban is egyre erősödik. Ezekben az ellátási 
formákban a szociális munkások, teljes összhangban a szakterület fejlődé-
si irányaival, elsősorban a kliensek kapcsolati hálózatainak fejlesztésére 
és erősítésére törekednek. A korai ellenőrző-segélyező szerep a hivatás fej-
lődésével egyre jobban háttérbe szorult: a szociális munkás, bár szükség 
esetén beszéli, de nem tekinti feltétlenül anyanyelvének a defi cit-nyelvet, 
a bajokról szóló beszédet. Alapvető törekvése a társadalmi szolidaritás erő-
sítése és méltányosabb társadalmi viszonyok megteremtése. Ennek jegyé-
ben segítői tevékenysége a gondjaira bízott kliensek személyes fejlődési 
lehetőségeinek együttes felfedezésére, valamint erőforrásokban bővelkedő 
segítő-társas kontextusok létrehozására irányul. 
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BOROS JÁNOS

MENTÁLHIGIÉNÉS TEVÉKENYSÉG 
A BŰNMEGELŐZÉS ÉS A BÜNTE-
TÉS-VÉGREHAJTÁS TERÜLETÉN

A fejezet elején szükséges tisztázni néhány alapfogalmat, amelyeket a to-
vábbiakban használni fogunk, amikor áttekintjük, hogy a mentálhigiéné-
nek van-e relevanciája a bűnmegelőzés és a büntetés-végrehajtás vonat-
kozásában.

Az első mindjárt a mentálhigiéné fogalma, amelynek leírásában Buda 
Béla elemzésére támaszkodunk (Buda, 1998). Ennek értelmében a men-
tálhigiéné a XX. század elején Amerikában jött létre, a közegészségügy 
modellje keretében, amikor a közegészségügy sikeres működése, úgyszól-
ván kikényszerítette ennek adaptálását a lelki egészség területére is. Ma-
gyarországon ez a folyamat később indult be, melynek egyik oka a pszicho-
lógiai kultúra gyengesége volt. 

Az 1970-1980-as évektől azonban főként a „Társadalmi beilleszkedési 
zavarok” c. kutatási főiránynak köszönhetően ráirányult a fi gyelem a devi-
áns viselkedésmódokra, amelyek okaként a megromlott lelki egészségügyi 
helyzetet tették felelőssé. A probléma felszámolására szánt megoldásokat 
a mentálhigiéné fogalma foglalta keretbe. Nehéz volna rövid defi níciót 
találni erre, de talán a lényege, hogy „… a mentálhigiéné nem csupán a 
pszichés megbetegedések és magatartászavarok megelőzése, hanem a lel-
ki egészségvédelem is…” (Buda, 1995, 11.). A mentálhigiéné kulcsfogal-
ma a megelőzés, amely lehet elsődleges (kóros folyamatok megindulását 
akadályozza meg), másodlagos (már elindult kórfolyamatot állít meg), és 
harmadlagos (a kezelés helyreállítja a funkciót és megelőzi a visszaesést) 
(Buda, 1998).

A megelőzés koncepciója átvezet a következő fontos fogalmunkhoz, a 
bűn megelőzéshez. Ennek kialakulása is egy hosszú folyamat eredménye 
volt, melynek kiindulópontja az az elképzelés, hogy a bűnelkövetés morá-
lis kudarcként fogható fel, mivel az emberek többsége képes a társadalmi 
normáknak megfelelő viselkedésre, a bűnelkövetők viszont szabad válasz-
tás eredményeként szegik meg a szabályokat és viselkednek immorálisan. 
Ezért a velük szemben foganatosított szankciók a társadalom védelmét 
szolgálják és helyreállítják a társadalmi egyensúlyt. A múlt század vé-
gén azonban kialakult egy olyan koncepció, amely az igazságszolgáltatás 
normál működtetése mellett a bűncselekmények elkövetésének megelő-
zésére helyezte a hangsúlyt. Ez az elképzelés magába foglalja a bűnözés 
külső kontrolljának erősítését, a bűnüldözés hatékonyságának növelését 
és a kedvező bűnelkövetési alkalmak csökkentését éppúgy, mint az olyan 
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komplex pszichológiai alapú kezeléseket, amelyek a belső kontrollt, az 
önkontrollt erősítik, ami lehetővé teszi a bűnelkövetés elkerülését. Ezek 
a pszichológiai programok részben fi atal korban, veszélyeztetett fi atalok 
esetében, másrészt felnőtt korban, bebörtönzött bűnözők csoportjaiban al-
kalmazva szolgálják a bűnmegelőzés ügyét, elősegítve a társadalmi integ-
rációt. 

A bűnmegelőzés legkorszerűbb, kétdimenziós modelljét 1990-ben Van 
Dyke és munkatársai alkották meg (Gönczöl, 1996). Egy 17 országot fel-
ölelő nemzetközi viktimológiai kutatás eredményeképpen jött létre a rend-
szer (Van Dyke, Mayhew és Killias, 1990), amelyben az egyik dimenzió 
a bűnelkövetőt, a sértettet és a szituációt, a másik dimenzió a hozzájuk 
kapcsolható elsődleges, másodlagos és harmadlagos bűnmegelőzési megol-
dásokat foglalja magába. A mentálhigiéné szempontjából ebben a modell-
ben a sértettel és az elkövetővel kapcsolatos tevékenységek relevánsak. 
A sértett vonatkozásában az elsődleges és másodlagos prevencióval nem 
foglalkozunk ebben a tanulmányban, viszont lényeges lehet a harmadla-
gos prevenció, amely az áldozatok pszichiátriai/pszichológiai kezelésére 
irányul.

A bűnelkövetők esetében a másodlagos és a harmadlagos megelőzésre 
fókuszálunk, vagyis az első esetben a veszélyeztetett fi atalok kezelésére, 
amellyel megelőzhető a bűnözővé válás, illetve a harmadlagos prevencióra, 
amely a cselekmény elkövetése után a visszaesés megelőzésére irányul.

Természetesen mindemellett foglakoznunk kell olyan pszichés problé-
mákkal is, amelyek a bűnözés és az igazságszolgáltatás járulékos hatásai-
ként foghatók fel, például a bűnözéstől, a viktimizálódástól való félelem, a 
bíróságon történő tanúskodás problémái, különösen sértettek esetében, és 
a börtönélet során kialakuló pszichés zavarok és rendellenességek. 

1. Bűnmegelőzés
1.1. Bűnözéstől való félelem

Egy társadalomban sokféle probléma létezik, az emberek sok mindentől 
tartanak, aggódnak pl. betegség, munkanélküliség, balesetek stb. Ebbe a 
sorba csatlakozik be a bűnözéstől való félelem (fear of crime), ezen belül 
is a viktimizálódástól, a bűncselekmény áldozatává válásától való félelem. 
A bűncselekmények számának növekedése, vagy bizonyos típusú cselek-
mények például az erőszakos bűntettek elszaporodása egy adott földrajzi 
területen, esetleg a média által egyoldalúan közvetített információk jelen-
tősen ronthatják a lakosság biztonságérzetét, megemelhetik az emberek 
félelmét az áldozattá válástól. Azokon a vidékeken – egyre kevesebb van 
ilyen – ahol kevés bűncselekmény történik, az emberek biztonságérzete is 
erősebb, jobban megbíznak egymásban és az idegenekben is, nem törőd-
nek azzal, hogy védekezzenek a bűntettek ellen, alacsonyabb a szorongás 
szintje és nem költenek feleslegesen a biztonsági eszközök megvásárlá-
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sára. Viszont azokon a helyeken, ahol gyakori a bűnelkövetés, például a 
nagyvárosokban, az emberek félnek a bűnözőktől, szoronganak, és ezért 
sok pénzt költenek ingatlanuk, vagyonuk biztonsága érdekében. 

Az 1970-es években a tudományos érdeklődés fokozatosan átterjedt a 
bűnelkövetőkről a bűncselekmények áldozataira, amelynek eredménye-
képpen fejlődésnek indult egy új tudomány, a viktimológia, amelynek 
előzményei az 1940-es évek végéig nyúlnak vissza, és amely az áldozatok 
tudományos igényű tanulmányozását tűzte ki célul (Görgényi, 1996).

Három nagy területre fókuszáltak a kutatások:
− a szexuális bűncselekmények áldozataira, 
− az erőszakos bűncselekmények áldozatainak fi zikai sérüléseire és 

ezek lehetséges kompenzációjára,
− a bűnözéssel, a bűnözőkkel és az igazságszolgáltatással kapcsolatos 

attitűdök változásaira (Howard, 1981).
Kérdésként merült fel, hogy az erőszakos bűncselekmények áldozatai-

nak lelki sérülései mennyire tartósan maradnak meg, mennyire kezelhető 
a trauma, és milyen hatással van a bűnözéssel szembeni attitűdre. A ku-
tatások tapasztalatai hárm faktorba rendezhetők:

1. A pszichiáterek arról számoltak be, hogy pácienseik között alacsony 
arányban fordulnak elő erőszakos bűncselekmények áldozatai, ez az arány 
jóval kisebb volt, mint amit vártak a bűnözési statisztikák alapján. Ez 
olyan, mint a „jéghegy csúcsa”, vagyis csak a legsúlyosabb esetek jutottak 
el a szakemberekhez és kapták meg a megfelelő kezelést.

2. A másik fontos eredmény az volt, hogy a kezelésre került áldozatok 
kórelőzményében előfordultak pszichés nehézségek, például magasabb ne-
urotikusság, gyenge stressz tűrő képesség. Ennek ellenére az áldozatok 
között nem volt magasabb a „sebezhetőségi” arány, mint a lakosság bár-
milyen más véletlenszerűen kiválasztott mintájában.

3. A harmadik pedig azt mutatta, hogy az áldozatok csoportjában jelen-
tős számban fordultak elő olyan személyek, akik nem kerültek közvetlen 
kapcsolatba az elkövetővel, tehát a vagyon elleni bűncselekmények (lo-
pás, betörés, sikkasztás) áldozatai ugyanolyan súlyos tüneteket mutattak, 
mint a súlyos erőszakot elszenvedő személyek (Howard, 1981).

A kérdésre adott válasz pedig úgy fogalmazható meg, hogy a tünetek 
megfelelő kezeléssel enyhíthetők, kb. 1/3-ad arányban teljesen gyógyul-
nak. Az erőszakos cselekmények áldozatai könnyebben gyógyulnak, a va-
gyon elleniek pedig hosszabb ideig fenntartják kompulziv-obszesszív tüne-
teiket (Howard, 1981).

Azonban a helyzet kicsit bonyolultabb. Az 1990-es évek amerikai és 
német kutatásai azt mutatták, hogy a viktimizálódás következtében meg-
jelenő félelem a bűnözéstől, nemcsak az elszenvedett bűncselekmény sú-
lyosságától függ, hanem az áldozat életszínvonalától és személyiségtulaj-
donságaitól is (Kury, 1998). Nyilván egy kültelki szegénytelepen élő sze-
mély könnyebben hozzászokik a környezetében ismétlődő bűncselekmé-
nyekhez, viszont egy szorongó középosztálybeli magasabb félelmet mutat 
a viktimizálódással szemben. 
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Másrészt pedig az is bebizonyosodott, hogy az áldozattá válás szemé-
lyes tapasztalata növelheti a félelmet a bűnözéstől – különösen súlyos és/
vagy ismétlődő bűncselekmények esetében –, azonban nagyobb számban 
mutattak félelmet és szorongást azok a személyek, akik előzőleg nem 
viktimizálódtak (Greve és Wetzels, 1995). Könnyű belátni, hogy a súlyos 
bűntettek áldozatai, akik között megtaláljuk a „poszttraumás stressz 
szindrómában” (Kilpatrick és Acierno, 2003) és a „nemi erőszak trauma 
szindrómában” szenvedőket (Burgess és Holmstrom, 1985), hosszú ideig 
küzdenek ezzel a traumával. Megváltoznak a szokásaik, este nem mennek 
az utcára, napközben is csak kísérettel, rengeteg pénzt költenek lakásuk 
biztonsági rendszerének javítására stb. Életminőségük jelentős változá-
son megy keresztül. 

Különösen nehéz a sokszorosan viktimizálódott sértettek helyzete, 
akiknek énképébe, élet-narratívájába beépül az, hogy ők áldozatok, mely-
nek velejárójaként kialakul a „tanult tehetetlenség” érzése (Schneider, 
2001). Közülük jó néhányan megkapják azt a pszichiátriai/pszichológiai 
kezelést, ami szükséges lelki egyensúlyuk visszanyeréséhez. 

Ugyanakkor a megnövekedett félelem a bűnözéstől azt eredményezi, 
hogy az emberek jelentősen többet költenek biztonsági berendezésekre va-
gyonuk megóvása érdekében, például Németországban az ország egyesü-
lése utáni öt évben az ilyen költségek megtízszereződtek (Kury, 1998).

A bűntettek áldozatai esetében érthető a megnövekedett szorongás, 
viszont a kutatási eredmények tanúsága szerint a nem viktimizálódott 
személyek között még magasabb azok aránya, akik félnek a bűnözéstől. 
Korinek (1996) szerint két szintje van a bűnözéstől való félelemnek: 

− egy absztrakt, általános szint, amely belesimul a nagy társadalmi 
félelmek együttesébe, például háború, munkanélküliség, infl áció, környe-
zetszennyezés stb, és ezekkel együtt változik;

− a konkrét, egyénre vonatkoztatható, a lakókörnyezetben jelentkező 
félelem. Erre egyrészt nagy hatással van a média, egyoldalú tájékoztatás-
politikájával, amely kiemeli a súlyos, erőszakos bűncselekmények előfor-
dulását, ezáltal egy fenyegető világ képét teremti meg, másrészt a bűnö-
zési statisztikák, amelyek ugyan csökkenő bűnözési tendenciát mutatnak, 
azonban létezik az ún. látens bűnözés fogalma, amely a statisztikákba be 
nem kerülő bűntettekkel számol, és amelyek a sokszorosát jelentik a hiva-
talosan elismert adatoknak. Tudjuk azt, hogy nagyon sok bűncselekményt 
nem jelentenek be a rendőrségen – főleg a kisebb súlyúakat –, ezek az 
információk egy adott lakókörnyezetben elterjedve szintén fokozzák a bű-
nözéstől való félelmet (Korinek, 1996).

A bűnözéstől való félelem megnövekedése nemcsak a pszichés distresszre 
van hatással, hanem – amint már jeleztük – a bűnözéssel, bűnüldözéssel, 
igazságszolgáltatással kapcsolatos attitűdökre is. A kutatások eredményei 
azt mutatják, hogy a toleráns, preventív, rehabilitációs szemléletre épülő 
attitűdök megváltoznak és az intoleráns, punitív, elrettentő típusú igaz-
ságszolgáltatási modellt kezdik preferálni az emberek. Még több rendőrt, 
ügyészt, szigorúbb törvényeket, súlyosabb ítéleteket, keményebb börtönö-
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ket akarnak, azonban nem bizonyított, hogy a keményebb szisztéma képes 
jelentősen csökkenteni a bűnözést (Kury, 1998). Viszont így háttérbe szo-
rul a prevenciós modell, amely viszonylag jó eredményeket produkált más 
országokban, például az USA-ban (Dodge, 2001). 

1.2. Pszichológiai programok 
a fi atalkorú erőszak megelőzésére

A fejezet bevezetésében foglaltaknak megfelelően ezek a programok a bűn-
elkövetőkkel szembeni másodlagos megelőzési szint témakörébe tartoz-
nak. Itt sokszor nehezen különíthetők el az elkövetőkkel és a sértettekkel 
kapcsolatos stratégiák, mivel bizonyos társadalmi csoportoknál a kétféle 
szerep váltakozhat ugyanazon személyek esetében (Gönczöl, 1996). 

A bevezetőben már említettük, hogy az USA-ban a múlt század végén 
még morális, igazságszolgáltatási problémának tartott fi atalkori erőszak 
esetében fokozottan előtérbe került egy olyan szemlélet, amely az erősza-
kot közegészségügyi problémává fogalmazta át, és a hangsúlyt a korai 
megelőzésre helyezte. Fejlődés-pszichopatológiai kutatások kimutatták, 
hogy már 5 éves korban megfi gyelhetők azok a rizikó faktorok, amelyek 
megbízható predikátorai a későbbi fi atalkori erőszakos viselkedésnek, 
úgymint a családi antiszocialitás, a család korai szétesése, kemény, erő-
szakos fegyelmezés, visszautasítás és konfl iktusok a kortársakkal, iskolai 
kudarcok, társas elidegenedés, deviáns csoportok irányába történő orien-
táció (Dahlberg és Potter, 2001). Ezek kombinációja határozza meg a ké-
sőbbi erőszak létrejöttének esélyét. 

Dodge (2001) egy 4 elemből álló megelőzési modellt javasolt a fi atalkori 
erőszak megelőzésére. Ezek a következők, melyeket az alábbiakban rész-
letesen is kifejtünk:

Fejlődés-pszichopatológiai kutatások1. 
Eredményességi próbák2. 
Hatékonysági vizsgálatok3. 
Prevenció kiterjesztése. 4. 

1. Fejlődés-pszichológiai kutatások:
Az 1980-as évektől kezdve több mint egy tucat longitudinális, jól meg-
tervezett és kivitelezett kutatást végeztek el a fi atalkori erőszakos ma-
gatartás rizikófaktorainak feltérképezésére. Az eredmények egy parado-
xont tükröztek. Egyrészt az egyéni különbségek az erőszak tekintetében 
magas stabilitást mutattak, ezzel az erőszakra hajlamos személyek már 
kora gyermekkorban azonosíthatóvá váltak. Másrészt az is kiderült, hogy 
a pszichoszociális és környezeti hatások a gyermekkor során szintén nagy 
hatást gyakorolnak a potenciális erőszakos viselkedésre (Dahlberg és 
Potter, 2001). Az első eredmény a viselkedés-genetikusok és a biológiai 
vonások híveinek álláspontjára rezonált, a második pedig a megelőzés tu-
domány művelői számára képezett empirikus bázist. A szerzők szerint a 
paradoxon a moderáció (mérsékelés) és a mediáció (közvetítés) segítségé-
vel oldható fel. 
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A moderáció ebben az esetben azt jelenti, hogy a „biológiai végzet” meg-
változtatható az ellenkező irányú élettapasztalatok segítségével. Pettit 
Bates, Dodge és Meece (1999) azt tapasztalták, hogy ha a veszélyes kör-
nyéken élő agresszív gyerekeket más, biztonságosabb környezetbe helye-
zik, és szüleik jobban monitorozzák viselkedésüket, akkor az erőszak esé-
lye jelentősen csökken. 

A mediáció esetében pedig azt találták, hogy azoknál a gyermekeknél, 
akiket bántalmaztak, megváltozik a kognitív percepció és az emocionális 
reakciókészség. Hiper érzékennyé válnak az ellenséges ingerekre, szinte 
csak ezeket észlelik, és az azonnali agresszív válaszokat preferálják. Itt 
a megfelelő megoldás a szociál-kognitív készségfejlesztő tréning, amely a 
percepció és az információfeldolgozás rendszerét újrastrukturálja és csök-
kenti az erőszakos reakció megjelenésének esélyét (Dodge, Bates és Pettit, 
1990). Tehát látható, hogy mindkét esetben a preventív intervenció meg-
felelő megoldást jelenthet a probléma megoldására.
2. Eredményességi próbák:
Rendkívül fontos a bűnmegelőzési programok eredményességének mérhe-
tősége. Az utóbbi húsz évben nagy hangsúly helyeztek arra, hogy szigo-
rú feltételek mellett, hosszú távú után-követéses módszerekkel mérjék e 
programok eredményességét. Minden esetben a fejlődés-pszichopatológi-
ai kutatások eredményeire épültek a programok, ezen kívül fi gyelembe 
vették a gyerekek életkorát, a kontextust (a családi környezettől az isko-
lai osztályig), a beavatkozás hangsúlyát (a szülői nevelési készségektől a 
gyermek szociál-kognitív készségeinek fejlesztéséig), és azt is, hogy a prog-
ram egy teljes populációt, vagy csak egy alcsoportot vett célba (Tremblay, 
LeMarquand, és Vitaro, 1999). A programok enyhén pozitív eredményes-
ségi mutatóval büszkélkedhettek és rövid távú sikereket indikáltak. 

Jó példa a „Fast Track” program, amelyben 55 iskola vesz részt, min-
den évfolyamával, és megcélozza a szülői nevelési gyakorlat, az iskolai 
környezet, a gyermekek szociál-kognitív és tanulási készségeinek és a kor-
társ kapcsolatok minőségének fejlesztését (Dodge, 2001).
3. Hatékonysági vizsgálatok:
A bűnmegelőzési programok esetében is kulcskérdés, hogy a laboratóri-
umi-egyetemi körülmények között kidolgozott módszereket hogyan lehet 
átültetni a társadalmi-közösségi környezet feltételei közé. A klinikai lé-
lektanból jól ismert paradoxon, hogy az egyetemi klinikákon kidolgozott 
és jól működő pszichoterápiás programok más társadalmi környezetben 
működő klinikákra kihelyezve már jóval kisebb hatékonyságot mutattak. 
Ezért a fi atalkorú erőszak megelőzését megcélzó programok esetében sem 
a program végső hatásossága a fő probléma, hanem a programok exportá-
lása a veszélyeztetett társadalmi környezetbe.

Itt több lényeges kérdés merült fel:
A közösségek vezetői (iskola, etnikai csoportok) ellenállást fejtettek ki 

azzal a hagyományos kutatás-módszertani megoldással szemben, amely-
nek értelmében az adott közösségben kialakítanak egy célcsoportot és 
egy kontroll csoportot, hogy a program eredményességét hatékonyan le-
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mérhessék. Inkább a lottó húzás elvét preferálták, amelynek értelmében 
mindenkinek egyforma esélye van a csoportokba való besorolásra. Ezt a 
programok vezetőinek fi gyelembe kell venni.

Miután a programban való részvétel önkéntes, fontos a toborzás és a 
lemorzsolódás problémája. Ha kevés a résztvevő, akkor nem működik a 
program, ha pedig sok a motiválatlan személy, akkor nagy lesz a lemorzso-
lódás. Ezért célszerű a személyre szóló toborzás, a közösségi vezetők be-
építése a kutatói stábba, a gyermek élete fontos momentumainak kihasz-
nálása (pl. amikor elkezdi az iskolát), a család természetes érdekeinek 
felhasználása (tanulás fejlesztési programok). Ugyanakkor el kell kerülni 
a program résztvevőinek stigmatizálódását, ami könnyen előfordulhat.

Bár fi gyelembe kell venni az előbb elmondottakat, egyetlen esetben 
sem lehet engedményeket tenni a program szakmai követelményeinek 
rovására, vagyis az intervenciók minőségét minden körülmények között 
biztosítani kell. Ennek érdekében, az alkalmazott költség-hatékony meg-
oldások magukba foglalják a trénerek gondos kiválasztását és kiképzését, 
rendszeres szupervíziót, rendszeres jegyzőkönyvkészítést és ezek ellenőr-
zését.

A programok tervezésénél és lebonyolításánál fi gyelembe kell ven-
ni a kultúra-specifi kusság elvét. Például fehér családok esetében a fi zi-
kai büntetés csökkentése célszerű, míg ugyanez a büntetési forma afro-
amerikaiaknál nem okoz akkora problémát.

Rendkívül fontos a megelőzési program kontextusa. Időnként olyan cé-
lok érdekében kell végezni a munkát és olyan kontextusban, ahol a siker 
esélye nagyon csekély, ennek ellenére a kutatók újra és újra megpróbálják. 
Jó példa erre egy súlyosan veszélyeztetett populáció esetében a bebörtön-
zött apákkal a börtönben végzett nevelési-készségfejlesztő tréning, ahol a 
foglalkozások hatása erősen megkérdőjelezhető (Dodge, 2001). 
4. Prevenció kiterjesztése:
A megelőzés-tudomány művelői számára az utolsó fontos kérdés az, hogy 
ha egy megelőzési program eredményesnek és hatékonynak bizonyult egy 
speciális populáció számára, akkor ugyanez a program miként alkalmaz-
ható össztársadalmi méretekben és ebben a kontextusban mennyire lehet 
hatékony. A tapasztalat az, hogy a rengeteg behaviorális megelőzési prog-
ram közül csak nagyon kevés jutott el az össztársadalmi alkalmazásig: 
például a közösségi iskolarendszer, az immunizáció, vagy a biztonsági öv 
használata. Minden eredményes megelőzési program vezetője arra törek-
szik, hogy a módszer teljes körű társadalmi bevezetésre kerüljön, termé-
szetesen a fi atalkorú erőszak megelőzését megcélzó programok irányítói is 
azt kívánják elérni, hogy a program elemei hozzáférhetővé váljanak min-
den gyermek számára, akiknek ez hasznos lehet. 

Ennek azonban rengeteg akadálya van. Például, az egyik ilyen meg-
előzési programban a kutatás fontos eredménye volt, hogy az iskolai osz-
tályok létszámát 26-ról 16 kell redukálni a tanulási teljesítmény fejlesz-
tése érdekében. Ha a módszer teljes körű alkalmazásra kerülne, az első 
probléma az volna, hogy nincs elég tanterem és jól képzett tanár, ezeknek 
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a feltételeknek a biztosítása hosszabb időbe és sok pénzbe kerülne. A költ-
ség-haszon ráta ebben az esetben sokkal nagyobb volna, mint a kisközös-
ségben alkalmazott programok esetében. 

A másik nehézség az, hogy az erőszak megelőzésére irányuló teljes körű 
fejlesztések még inkább a multidiszciplinaritás elvén alapulnak, nem elég 
a pszichológiai-pedagógiai szakértelem, de szükséges hozzá a közgazdasá-
gi és politikai elemzés is. Márpedig a politikai döntéshozókat jobban befo-
lyásolják ez utóbbi két szakterület szakértőinek véleménye, mint a szűken 
vett szakmai szempontok (Dodge, 2001).

A bűnmegelőzés híveinek és művelőinek felelőssége is egyben, hogy tár-
sadalompolitikai szinten is bekövetkezzen az a paradigmaváltás, amely a 
bűnmegelőzés koncepcióját nemcsak a kutatások szintjén tartja, hanem 
állami érdekké emeli, azaz az állam hajlandó legyen az igazságszolgálta-
tás működtetése mellett a bűnmegelőzésre is jelentős anyagi forrásokat 
biztosítani. Ehhez persze jó néhány fontos szervezet és bizottság össze-
hangolt lobbi tevékenységére van szükség, az Amerikai Pszichológiai Tár-
saságtól kezdve a különféle kongresszusi bizottságokig, ahogy ez az USA-
ban történik (Boros, 2004).

1.3. Helyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás

A helyreállító igazságszolgáltatás legjobban elfogadott defi níciója Christie 
(1977) nevéhez fűződik, melynek lényege, hogy a bűncselekmény egy olyan 
interperszonális konfl iktus, amely zavart, károkat, sérelmeket okoz az em-
beri kapcsolatokban, és ez a konfl iktus az érintett személyek tulajdona. Ez 
a szemlélet magába foglalja azt, hogy az állam a bűncselekményt a társa-
dalom ellen irányuló támadásnak tekinti és maga intézkedik a tettes(ek) 
megbüntetéséről, megakadályozva azt, hogy a konfl iktusban résztvevő 
személyek maguk döntsenek az ügy kimeneteléről. A helyreállító igazság-
szolgáltatás a konfl iktust az adott kis közösség ügyének tekinti, és a meg-
oldást visszahelyezi a közösség hatáskörébe (McCold és Wachtel, 2002).

A bűncselekmény egyben személyes sérelem is, ezért az igazságszol-
gáltatásnak lépéseket kell tennie a sérelem helyrehozására, a kár jóváté-
telére. Az államnak a helyreállítás támogatása a fő feladata, a hivatalos 
jogi rendszert csak akkor kellene alkalmaznia, ha az önkéntes megoldások 
nem lehetségesek. Ennek értelmében a resztoratív igazságszolgáltatás 
olyan eljárás, amely bevonja az érdekelteket – tettest és sértettet egyaránt 
– annak eldöntésébe, hogy miként lehetne a legkielégítőbb módon rendbe 
hozni a bűncselekmény által okozott sérelmet (McCold, 2000).

Mindezekből jól látható, hogy a helyreállító igazságszolgáltatás (ké-
sőbbiekben rövidítve: HI) a sértett vonatkozásában a mentálhigiéné 
szempontjából a harmadlagos prevenciót valósítja meg, azaz a sértettek 
kibillent pszichológiai állapotát kezeli és megkísérli stabilizálni. Az elkö-
vető oldaláról tekintve pedig jórészt szintén a bűnmegelőzés harmadla-
gos szintje valósul meg, vagyis a módszer az újabb bűncselekmény elkö-
vetésének megelőzésére, a visszaesés megakadályozására irányul. A HI 
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azonban, sokoldalúbb alkalmazása következtében a másodlagos prevenció 
követelményeit is teljesíti, például azokban az esetekben, amikor a csa-
ládban, iskolában, munkahelyen kisebb súlyú cselekményeket elkövetett 
személyekkel szemben alkalmazva akadályozza meg a bűnözővé válást.

A helyreállító igazságszolgáltatás eljárási szinten rendkívül egyszerű, 
lényegében azt jelenti, hogy be kell vonni a folyamatba az áldozatokat, az 
elkövetőket és ezek közösségeit, és olyan személyes találkozókat kell szer-
vezni részükre, ahol ütköztethetik nézeteiket és megegyezhetnek a megol-
dásról, mindezt egy vagy több szakember moderálása mellett.

A HI három fontos alapelvre épül, az együttműködő nevelés, a gyó-
gyító felhatalmazás és az érdekeltek bevonása elvére. Az együttműködő 
nevelés azt jelenti, hogy a helytelen tett elkövetésében elsődlegesen érin-
tettek összegyűlnek, megosztják érzéseiket, tervet készítenek a sérelem 
jóvátételére és a jövőbeni előfordulás megelőzésére. A helyreállító szemlé-
let egyszerre gyakorol kontrollt és támogatást, elutasítva a helytelen vi-
selkedést és egyidejűleg támogatva az elkövető belső értékeit. A módszer 
egyik kulcsfogalma az ún. „reintegratív szégyen”, amely azt jelenti, hogy 
amíg a fi atalkorúak esetében a hatóságok rosszallása ellenkezést, dacot 
eredményez, addig a család és a barátok negatív minősítése lelkiismeret 
furdaláshoz, bűntudathoz vezet. Ez a reintegratív szégyen, amely a szé-
gyenérzés átélésére készteti a személyt, mikor az szembesül cselekménye 
következményeivel, ugyanakkor nem alázzák meg, megtarthatja méltósá-
gát. Ez az alapja annak, hogy az elkövető jóvátételre törekszik, feladato-
kat vállal, mert nem akarja elveszíteni az adott kis közösség megbecsülé-
sét (Brathwaite, 1989).

A gyógyító felhatalmazás szerint a HI-nak fontos törekvése, hogy a 
bűncselekmény okozta sérelmek esetében pontosan megállapítható le-
gyen a kompenzációs szükségletek mértéke és az incidenssel kapcsolatos 
felelősség meghatározása. Az érdekeltek bevonása pedig magába foglalja, 
hogy az áldozaton és az elkövetőn kívül be kell vonni az eljárásba a róluk 
gondoskodó közösségeket is, a folyamat csak így lesz teljesen resztoratív 
(McCold és Wachtel, 2002).

A HI három alapvető modellre épül: a mediáció, a beszélőkör, és a kon-
ferencia-megbeszélés. Ideális helyzetben a HI megbeszélés folyamat négy 
lépésre bontható:

1. A „rossz” beismerése (tények megbeszélése)
2. Az ártalmas hatások megértése (érzelmek kifejezése)
3. Megegyezés a jóvátétel feltételeiben (jóvátétel elfogadása)
4. A jövőbeli magatartás (változás megvalósítása)
A három idézett modell abban tér el egymástól, hogy az elkövető és az 

áldozat miként vesz részt a csoportban, ki a facilitátor (csoportvezető) és 
hogyan motiválja a részvevőket, milyen témaköröket céloznak meg stb. 
Ennek megfelelően a következő HI eljárások ismertek:

1. mediációs modellek, közösségi mediáció, áldozat-elkövető békítő 
program, áldozat-elkövető mediáció

2. kör-modellek, békítő körök, ítélő körök, gyógyító körök
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3. konferencia modellek, családi csoport konferencia, közösségi csoport 
konferencia (McCold és Wachtel, 2002).

E modellek részletes ismertetése meghaladja e tanulmány terjedelmét, 
ezért általánosságban csak annyit mondhatunk el róluk, hogy a mediációs 
csoportok a legrégebben működő HI csoportok (egyidősek az emberiség-
gel), gyakorlatilag az 1990-es évekig a mediáció jelentette a HI gyakorla-
ti tevékenységét. A mediáció asszisztált, kétoldalú tárgyalásként fogható 
fel, és a felek érdekeinek kölcsönös megértését helyezi a középpontba. A 
mediáció ma már beépült az igazságszolgáltatásba, az 1970-es években, 
Amerikában indult meg ez a folyamat, melynek során a bírói ítélkezés 
alternatívájaként alkalmazták (Wright, 1996). Magyarországon 2007 óta 
folyik hasonló gyakorlat, hasonló eredményességgel (Hatvani, 2010). 

A beszélő körök központi szerepet töltenek be az őslakos-kultúrákban 
és társadalmi eljárásokban, hasonló módon működnek az észak-amerikai 
indián közösségekben, Ausztráliában, Új-Zélandon, Dél-Amerikában, Dél-
Afrikában. Alapelvük az, hogy egy ember nem hozhat döntést mások fe-
lett, még bűncselekmények, vagy más rossz cselekedetek esetén sem, csak 
az adott közösség találhatja meg a megfelelő megoldást a sérelem rendezé-
sére. 3 fő fajtájuk ismert, a békítő, az ítélő, és a gyógyító körök.

A békítő kör legfőbb funkciója a kárrendezés és a sérült kapcsolat rend-
behozatala. A mediációtól abban különbözik, hogy abban egy semleges 
személy dolgozik a felekkel és próbál egyezséget létrehozni, addig a békítő 
körben a közösség vezetője nem semleges, hanem határozott elképzelése 
van a problémáról és egy bizonyos irányba tereli a döntéshozókat.

Az ítélő kör szintén egy közösségi eljárás, amely a büntető igazságszol-
gáltatási rendszerhez társulva próbál meg konszenzust létrehozni, termé-
szetesen a felek véleményét fi gyelembe véve. E körök hagyományos kör-
rituálét használnak, melyben minden érdekelt fél – áldozat és támogatói, 
tettes és támogatói, döntőbíró, vádló, védő, rendőrök, bírósági dolgozók – 
szabadon beszélhet, annak érdekében, hogy a kör megtalálja a sérelmek 
orvoslásához és a visszaesés megakadályozásához szükséges lépéseket 
(Pranis, 2000). Az ítélkező körök gyakran tárgyalóteremben zajlanak, 2 
kört, egy belső és egy külső kört alakítanak ki, ahol a belső körben a fősze-
replők, a külső körben pedig a szakértők és más közösségi tagok foglalnak 
helyet. Ebben a körben a közösség minden tagja részt vehet, senki nem 
illetéktelen.

A gyógyító körök esetében először egy kármegállapító csoport tevékeny-
kedik, az elkövetőket bátorítják felelősségük elismerésében, majd bővítik 
a csoportot a „megjavult” elkövetőkkel. Közben a kármegállapító csoport 
megkezdi a munkát az áldozattal és annak családjával. Majd a két kör 
egy ítélkező körré olvad össze, ahol a felek meghallgatása után a közösség 
megteszi javaslatát az ítéletre, amit a bíró jóváhagy. A tárgyalás után a 
sértett és az elkövető hetente találkoznak és megbeszélik az ügyet.

A konferencia módszer két fajtája közül a családi csoport konferencia 
módszer jóval hatékonyabbnak bizonyult, mint a mediáció, elsősorban az 
erőviszonyok egyenlőtlensége miatt, ezért az ilyen ügyekben inkább a csa-
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ládi konferenciát alkalmazzák. A családi konferencia modell esetében mind 
az elkövető, mind a sértett családtagjai és segítői részt vehetnek a folya-
matban, ami az erőviszonyokat kiegyenlítheti. A fi atalkorúak esetében a 
családi konferencia módszert bevezették Új-Zélandon az igazságszolgálta-
tásban, mint a bírósági eljárás alternatíváját (Pratt, 1996). A közösségi cso-
port konferencia szintén Új-Zélandon népszerű, központi eleme a „családi 
választmány”, amelynek döntő szerepe van a megoldás megtalálásának.

Szólnunk kell még a HI módszerének eredményességi vizsgálatairól, 
bár olyan pontos hatásvizsgálatok nem készültek, mint például a börtö-
nökben alkalmazott készségfejlesztő tréningek esetében. A mediáció ese-
tében a tapasztalat az volt, hogy a beutalt esetek kb. egy harmadát vonták 
be a mediációba, ezek 95%-a végződött megegyezéssel, az áldozatok elé-
gedettebbek voltak (79%), mint a bírói eljárás áldozatai (57%), a vissza-
esési arány is alacsonyabb volt a mediációban résztvetteknél (18%-27%) 
(Umbreit, 1996).

A beszélőkör modell esetében nem volt vizsgálat, a konferencia modell 
esetében sem folytak szisztematikus kutatások, de néhány tapasztalat így 
is leszűrődött. Az új-zélandi adatok azt mutatták, hogy a konferencia mo-
dell bevezetése következtében sokkal kevesebb fi atalkorú kapott bírósági 
ítéletet, kb. az előző években elítéltek negyedrésze, a bebörtönzések ará-
nya is 50%-al csökkent (Maxwell és Morris 1993). Ezek az eredmények is 
azt mutatják, hogy a HI hatékonyabb és olcsóbb módja a bűnmegelőzés-
nek, mint a bebörtönzés, a szabadságvesztés büntetés.

2. Igazságszolgáltatás
Az igazságszolgáltatás területén azokkal a jelenségekkel foglalkozunk – a 
teljesség igénye nélkül – amelyek szorosan az igazságszolgáltatás (elsősor-
ban a rendőrség, bíróság) szabályos, vagy szabálytalan működéséhez kap-
csolódnak, és amelyek olyan pszichés problémákat indukálnak, amelyek a 
mentálhigiéné témakörébe utalhatók.

2.1. A „visszanyert emlékezet”

Az elmúlt 25-30 évben az USA-ban és Nagy-Britanniában megszaporodott 
a bíróságon azon esetek száma, ahol felnőtt emberek, olyan gyermekkori 
eseményekre emlékeztek vissza, amelyekre előzőleg nem voltak képesek, 
például szexuális abúzus a közvetlen hozzátartozóik részéről, vagy egy 
gyilkosság szemtanúiként emlékeztek vissza az eseményekre. Ezek az em-
berek kivétel nélkül valamilyen terápiában vettek részt, ahol a terapeuták 
a gyermekkori elfelejtett kellemetlen eseményeket – traumákat – kísérel-
ték meg hozzáférhetővé tenni a memória számára. Ezt a jelenséget ne-
vezték el „visszanyert emlékezetnek”, amely nagy vitát váltott ki a szak-
emberek körében (Memon, Vrij, és Bull, 1998). Ugyanakkor a bíróságok 
munkája jelentősen megnehezült, hiszen nehéz egy szexuális abúzusról 
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eldönteni megfelelő bizonyítékok és tanúk nélkül, hogy megtörtént-e egy 
héttel ezelőtt, de szinte lehetetlen feladat annak megítélése, hogy például 
20 évvel ezelőtt megtörtént-e az eset.

Az igazságügyi pszichológusok azonnal két fontos ellenérvet vonultat-
tak fel a visszanyert emlékezet paradigmája ellen. Egyrészt azt, hogy a 
kutatások tanúsága szerint a magas érzelmi töltésű, stressz-terhes esemé-
nyekre jobban és hosszabb ideig emlékezünk, másrészt pedig a 3 éves kor 
előtt történt eseményekre nem emlékezhetünk a hippocampus fejletlensé-
ge miatt (Loftus, 1997). A terapeuták szerint ezek a traumák az elfojtás 
(repression) áldozatává váltak. A kutatók viszont azzal érveltek, hogy az 
igazi elfojtás egy meglehetősen ritka jelenség, ezért ezt a fenomenont cél-
szerűbb volna „eltitkolásnak” (suppression) nevezni (Thomson, 1995). Az 
igazságügyi pszichológusok nem vonták kétségbe, hogy létezik szexuális 
abúzus, viszont szerintük meg kell vizsgálni a terapeuták módszereit (hip-
nózis, álomértelmezés, vezetett képzelet, drog), amikkel segítettek a páci-
enseknek az emlékezésben. Loftus (1993) véleménye az volt, hogy néhány 
alulképzett pszichoterapeuta nem szándékosan azt sugalmazta-e a páci-
ensének, hogy őt kisgyermek korában szexuálisan bántalmazták, amelyre 
azonban nem volt elegendő bizonyíték. 

Kutatásokat végeztek a témában (Loftus és Pickrell, 1995, Crombag, 
Wagenaar és Van Koppen, 1996), melynek során a kísérleti személyeknek 
három igaz és egy hamis gyermekkori történetet meséltek el, majd több-
ször kihallgatták őket, természetesen rávezető és félrevezető kihallgatási 
technikákat alkalmazva. Az eredmény szerint a megtörtént eseményekre 
a kísérleti személyek 68%-a, a hamis eseményre pedig 25%-uk, azaz min-
den negyedik személy emlékezett vissza. Ezt nevezték a téves-emlékezés 
paradigmának. Így bizonyítottá vált, hogy megfelelő kérdezési techniká-
val, befolyásolható személyeket rá lehet venni, hogy emlékezzenek meg 
nem történt eseményekre.

Ez a probléma hogyan kapcsolódik a mentálhigiéné témájához? Egy-
részt a sértettek-áldozatok részéről óriási trauma a rádöbbenés arra – még 
akkor is, ha nem biztos, hogy megtörtént –, hogy gyermekkorukban egy 
általuk szeretett és megbecsült személy visszaélt a bizalmukkal és szexu-
álisan bántalmazta őket. Ehhez járul még, hogy meg kell jelenniük a rend-
őrségen, ahol többször kihallgatják őket, fel kell idézniük a történteket, el 
kell menniük a bíróságra, ahol szemtől-szembe meg kell vádolniuk a hoz-
zátartozójukat a bűncselekménnyel. El kell viselni a média kíváncsiságát, 
a riportokat, cikkeket az eseményről. Ez mind olyan problémát okoz, ami 
további pszichológiai kezelésüket igényli, és amelyhez az igazságszolgál-
tatás során átélt folyamatok hozzájárultak.

Másrészt kritikussá válik a vádlott helyzete is. Akár elkövette a cselek-
ményt, akár nem, ő is átéli az eljárás összes fázisát és a média támadását, 
a rokonok, a szomszédság és a közvélemény megvetését. Nem egy esetben 
depressziósok lesznek és öngyilkosság közeli állapotba kerülnek. Szakem-
ber segítségére szorulnak. Így a visszanyert emlékezet problematikája a 
mentálhigiéné harmadlagos megelőzési szintjébe sorolható.
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2.2. Téves beismerés

Ideális esetben a rendőrségi kihallgatás arra irányul, hogy a lehetséges 
elkövetők közül kiválassza a valódi tettest, ezáltal elkerüljék a téves be-
ismerést, aminek következménye lehet a téves ítélet. Ebben az esetben 
előfordulhat, hogy fellebbezés után megsemmisítik a verdiktet és újra kez-
dődik az eljárás, aminek komoly költség vonzata van. Vagy pedig nincs 
fellebbezés és egy ártatlan ember kerül börtönbe.

A rendőrségi gyanúsított-kihallgatási technikák – bár pontos haszná-
lati előírások vannak – túlnyomórészt arra irányulnak, hogy a bűncse-
lekmény legvalószínűbbnek látszó gyanúsítottját/gyanúsítottjait beismerő 
vallomásra bírják, aminek alapján a személy elítélhető, ezáltal az ügyet le 
lehet zárni. Így a rendőrség törekvése nem mindig egyezik az igazságszol-
gáltatáséval.

A téves beismerések számát csak becsülni lehet, pontos számot senki 
nem ismer, mivel csak azokat az eseteket lehet ide sorolni, ahol egy füg-
getlen bizonyíték bizonyítja a vádlott ártatlanságát, aki előzőleg beismerte 
a cselekményt (Kassin, 1997). Egy kutatásban azt találták, hogy az USA 
különböző államaiban évente 35 és 600 között váltakozik a téves beisme-
rések száma (Cassell, 1996). A valós szám nyilván ennek sokszorosa.

A téves beismerőknek három típusa ismert (Milne és Bull, 1999):
− önkéntes,
− kényszerített-engedelmes,
− kényszerített-internalizáló.
Az első típus, az önkéntes beismerő, vizsgálódásunk szempontjából in-

differens.
A második, a kényszerített-engedelmes nem bírja a vallatás feszültsé-

gét, hogy hamarabb szabaduljon a helyzetből, inkább beismerő vallomást 
tesz, egy rövid távú előnyért feláldozza a hosszútávút. Erre a típusra jel-
lemző az alacsony IQ, tanulási alkalmatlanság, engedelmesség, konfor-
mizmus.

A kényszerített-internalizáló szintén nem túl intelligens, szorongó, 
fáradt, összezavarodott, és a kényszerítő-befolyásoló technikák hatására 
el is hiszi, hogy ő követte el a cselekményt. Három fontos vonás jellemzi 
az ilyen személyeket: feltétlen bizalom az autoritásban, önbizalom hiány, 
magas befolyásolhatóság (Ofshe, 1989).

A téves beismerők nagy részét elítélik, börtönbe kerülnek, ahol sok-
szor hosszú éveket töltenek el. A kényszerített-engedelmes ilyenkor döb-
ben rá, hogy rossz üzletet csinált, de már nincs visszaút. A kényszerített-
internalizáló pedig a bűntudattól szenved, egy olyan bűncselekmény mi-
att, amit nem is ő követett el, ha pedig később rájön, hogy ártatlan, ő is azt 
éli át, mint kényszerített-engedelmes társa.

Ők mindenképpen az igazságszolgáltatás áldozatai, akik az előzőekkel 
megegyezően a mentálhigiéné harmadlagos megelőzési szintjébe sorolha-
tók.
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2.3. Gyermekek az igazságszolgáltatásban

A gyermek tanúk bírósági kihallgatásának megvannak a törvényi és szak-
mai szabályai, ez utóbbiak szerint a kihallgatást végző személynek speci-
ális készségeket kell elsajátítania az eredményes tanúvallomás eléréséhez 
(Trowbridge, 2003).

Másrészt, nem kell különösebben bizonygatnunk, hogy mekkora 
stresszt és traumát jelent egy gyermek számára többszöri kihallgatáso-
kon elmondani, hogy miként ölték meg a szeme láttára a szüleit, vagy mit 
élt át akkor, amikor közeli hozzátartozója megerőszakolta. Az esemény 
során átélt pszichés distressz, vagy sokk, nem ér véget, hanem újra és újra 
felidézve fokozza a gyermek instabil pszichés állapotát, amit „másodlagos 
viktimizációnak” tekinthetünk.

Ez nem csak a gyermek szempontjából nem jó, hanem az igazságszol-
gáltatás eredményességét is veszélyezteti, mivel előfordul nem egy eset-
ben, hogy a gyerek a tárgyaláson „becsődöl”, egy hang sem jön ki a torkán, 
nem tudja elmondani létfontosságú tanúvallomását, amely sokszor a leg-
fontosabb bizonyíték volna a tettes ellen.

Angliában – úgy tűnik – sikerült megoldást találni a probléma orvo-
solására. Az 1988-as törvénymódosítás lehetővé tette, hogy a gyermek 
sértettnek, fi zikai és szexuális abúzus esetén nem kellett megjelennie a 
tárgyalóteremben, hanem egy, a bíróság épületében levő másik helyiség-
ből, zártláncú TV-n keresztül tehette meg tanúvallomását. Így nem kellett 
szembenéznie azzal a felnőtt elkövetővel, akinek látványa csak fokozta 
félelmét és szorongását, és ugyancsak ki lehetett küszöbölni a tárgyalóte-
rem ridegségét és a sokszor ellenséges környezet negatív hatását (Boros, 
2004).

Ezt a lehetőséget azonban hosszas pszichológiai kutatások előzték meg 
(Davies, 1998). A kutatások azt bizonyították, hogy a zártláncú TV-n ke-
resztül történő tanúkihallgatás nem csökkenti az ítélkezés hatékonyságát 
a gyermekek elleni erőszakos bűntettek során, az így szolgáltatott bizonyí-
ték ugyanolyan erejűnek bizonyult az esküdtek számára, mint a személye-
sen tett tanúvallomás.

A következő lépes a video-technológia alkalmazása volt az ilyen esetek-
ben. Az 1991-es módosítás megengedte azt a megoldást, hogy a gyermeket 
a bűntett után egyszer hallgatja meg egy rendőrtiszt és egy szociális mun-
kás, videoszalagra veszik a vallomást és ezt vetítik le a bírósági tárgyalá-
son. A módszer előnye, hogy megkímélik a gyereket attól a traumától, hogy 
ismételten fel kelljen idéznie a tragikus eseményeket, másrészt a vallomás 
megtétele után megkezdődhet az áldozat pszichológiai kezelése is.

Természetesen a törvényben ez csak lehetőség, nem kötelező a bíróság 
számára, az esküdtszék dönti el, hogy ragaszkodik-e a sértett személyes 
megjelenéséhez a bíróság előtt. Davies (1998) kutatása egyrészt azt mu-
tatta, hogy a Korona Bíróságokon az esetek felében éltek ezzel a lehetőség-
gel, másrészt pedig a zártláncú TV esetében 43%-ban, a video-technológia 
használatával az esetek 48%-ában sikerült a vádlottakat elítélni. Ez na-
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gyon hasonló az ilyen ügyekben kapott eredményességi rátákhoz, ahol a 
sértett személyesen tett vallomást a bíróságon.

Ezek a gyermekek olyan traumát szenvednek el, részben a bűncse-
lekmény során, részben a kihallgatásokon, hogy pszichológiai kezelésük 
szükségessé válik. Ők is a mentálhigiéné harmadlagos megelőzési szintjé-
nek módszereit igénylik.

3. Büntetés-végrehajtás
Ebben a részben egyrészt megvizsgáljuk azt, hogy a fogvatartottak ese-
tében a börtönadaptáció során hogyan keletkezik distressz, szorongás, 
krízisállapotok, és ezeket, miként lehet kezelni. Másrészt foglalkozunk 
a rehabilitáció, társadalmi reintegráció kérdésével, amely fontos része a 
bűnmegelőzésnek.

3.1. A börtönadaptáció pszichológiai problémái

A börtön a totális intézmények közé tartozik, amelynek defi níciója: az em-
beri élet három legfontosabb szférája (munka, szabadidő, alvás) egy he-
lyen, nagyszámú társ közvetlen közelségében, azonos résztvevőkkel, azo-
nos autoritás alatt, mindenkire egyformán érvényes formális szabályok 
szerint zajlik, és a különböző tevékenységek összekapcsolódnak egy raci-
onális tervben (napirend), melynek célja az intézmény hivatalos céljainak 
megvalósítása (Goffman, 1961).

A totális intézményeknek 5 típusa van:
− árvaház, szociális otthon,
− elmekórház, TBC- kórház,
− börtön, javító intézet,
− katonai tábor, hajó,
− kolostor, vallási intézmény.
A totális intézmények, esetünkben a börtön, különböző mértékben, de 

megfosztják a bentlakókat alapvető szükségleteik kielégítésének lehetősé-
gétől. Sykes (1958) klasszikus könyvében 5 féle deprivációt írt le:

− szabadságtól,
− kényelemtől,
− heteroszexualitástól,
− autonómiától, 
− biztonságtól való megfosztottság jelenti a legtöbb problémát a bent-

lakók számára. 
Későbbi kutatások (Flanagan, 1980; Zamble és Porporino, 1988) szerint 

a hosszú börtönbüntetést töltők legnagyobb problémája – ezeken kívül – a 
szociális kapcsolatok meglazulása, elvesztése és a szabadulás utáni életbe 
való beilleszkedés bizonytalansága.

Mindez jelentősen megnehezíti a börtönadaptáció eredményességét. A 
deprivációk negatív hatást gyakorolnak a fogvatartottak személyiségére, 
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ami rontja a beilleszkedés sikerét. A kezdeti kutatások drámai képet fes-
tettek a börtönöknek az elítéltekre gyakorolt pszichés hatásáról. Goffman 
(1961) szerint a deprivációk a fogvatartottak énképére hatnak rendkívül 
negatívan, az „Én mortifi kálódik”. Ohm (1964) leírja a „börtönneurózis” 
szindrómáját, amelynek során a személy elértéktelenedik, másodosz-
tályú emberré válik. Carney (1972) az erőszakos bűnözőknél tapasztalt 
epizodikus kontrollvesztést vizsgálja, ami kiszámíthatatlan erőszakos 
fegyelemsértésekhez vezet. Ezek az eredmények egyrészt a keményebb 
börtönviszonyoknak, másrészt a vizsgálati módszerek különbözőségének 
és kidolgozatlanságának voltak köszönhetők, emellett nem feleltek meg a 
reprezentativitás követelményének (Boros, 2003).

A későbbi vizsgálatok, amelyek standardizált pszichológiai módsze-
rek segítségével készültek, már reálisabb eredményeket hoztak. Azon-
ban az bebizonyosodott, hogy a büntetés kezdetén, amikor a deprivációk 
szinte sokkszerűen zúdulnak rá az elítéltekre, megnő a depresszió és a 
szorongás, és csökken az önértékelés szintje (Boros és Csetneky, 2002). 
Zamble és Porporino (1990) vizsgálati mintájában 35%-ban enyhe, 10%-
ban jelentős depressziót talált, egy másik kutatásban (Richter, Scheurer 
és Krober, 1991) 22%-ban mutatott ki közepes, vagy súlyos depressziót a 
fogvatartottak között. Castellano és Soderstrom (1997) a vizsgált popu-
láció 39%-nál enyhe, vagy közepes, 13%-nál pedig súlyos depressziót di-
agnosztizált, emellett a szorongás tekintetében magasabb, az önértékelés 
szempontjából alacsonyabb eredményt kaptak, mint amit a normál minta 
produkált. A kanadai elítélteknél Zamble és Porporino (1988) szintén ma-
gasabb szorongási szintet detektáltak.

Úgy tűnik, hogy a bebörtönzés kezdeti stressze minden rab számá-
ra problémát jelent és nagy részük produkálja az imént felsorolt tüne-
teket. Azonban a fogvatartottak alkalmazkodni akarnak a nem kedvező 
környezethez, beindul a börtönadaptáció, melynek során folyamatosan 
csökkennek, illetve megszűnnek e negatív pszichés jelenségek, amint azt 
a kutatások bizonyították. Rasch (1981) és Sapsford (1978) a szorongás, 
a depresszió és az érzelmi zavarok csökkenését észlelte a büntetés elő-
rehaladásával, Wormith (1984) valamint McKenzie és Goodstein (1985) 
emellett az önértékelés javulását is tapasztalta. Reitzel és Harju (2000) 
vizsgálatában a belső kontrollos személyek könnyebben, a külső kontrollo-
sok nehezebben, vagy egyáltalán nem tudtak adaptálódni a börtönkörnye-
zethez. Kovács (2011a) longitudinális vizsgálata azt mutatta, hogy a kont-
roll-érzés aktív módjai és a társas támogatás tényezői játszanak szerepet 
a büntetésvégrehajtás intézeti pozitív beilleszkedésben.

A börtönadaptáció folyamatában 3 tényező játszik fontos szerepet:
− a bűnösség probléma megoldása,
− a börtönszocializáció, 
− a coping.
A bűnösség probléma 3 megoldása ismert: a bűnösség elfogadása, ta-

gadása és a felelősség csökkentése. Itt természetesen belső folyamatokról 
van szó, hiszen kifelé a rabok túlnyomó többsége ártatlannak vallja ma-
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gát. Az első 2 megoldás ritkább, a felelősség csökkentése az általánosan 
elfogadott módszer. Ennek lényege a társadalmi normák semlegesítése, 
ugyanis jogilag, a társadalmi normák szerint a rabok bűnösök, de erköl-
csileg, a saját normáik szerint ártatlanok. Így indokolatlan a szorongás és 
a negatív önértékelés (Boros és Csetneky, 2002).

A börtönszocializáció, amely a prizonizáció fogalmára épül (Clemmer, 
1940), azt a folyamatot jelenti, melynek során a rabok beépülnek az in-
formális csoportokba, a szubkultúrába. Ennek során elsajátítják az infor-
mális szabályokat, értékeket, normákat, ellenséges attitűdöket vesznek 
fel a felügyelettel és az igazságszolgáltatással szemben. A szubkultúra 
eredményesen veszi fel a harcot a deprivációkkal szemben, képes csökken-
teni azokat, természetesen nem mindenki számára egyformán, a maga-
sabb pozíciókban levőknél jobban, az alul levőknél kevésbé. Az informális 
csoportba tartozás, a deprivációk csökkentése és az összetartozás érzése 
képes csökkenteni az érzelmi distresszt, a szorongást, és helyreállítani az 
énképet, ezáltal stabilizáló tényezőként hat. Viszont a szubkultúra tagjai 
szabadulás után könnyebben követnek el újabb bűncselekményeket (Bo-
ros és Csetneky, 2002).

A coping a harmadik eleme a börtönadaptációnak. Kanadai vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a rabok elég primitív coping technikákat alkalmaz-
nak a börtönben és kint a szabad élet során is, de amíg bent ez reperto-
ár sikeres, lehetővé teszi a börtönadaptációt, addig kint a szabad életben 
sikertelen, így könnyen válnak visszaesővé szabadulás után (Zamble és 
Porporino, 1988).

Kovács (2011b) vizsgálatában azt tapasztalta, hogy a belenyugvási haj-
lam, mint megküzdési technika, a belső kontrollal együtt képes a pszichés 
és szomatikus tünetek csökkentésére. Tehát azok a fogvatartottak, akik a 
börtönadaptáció három elemét sikeresen alkalmazzák, képesek pszichés 
állapotukat stabilizálni, megszabadulni a kellemetlen tünetektől. Azon-
ban a fogvatartottak egy kisebb része nem képes erre, nekik hosszabb időn 
keresztül fennállnak a börtönbe kerülés utáni pszichés problémáik, ame-
lyek pszichológiai kezelést igényelnek. Ennek ellátása a börtönpszicholó-
gusok feladata, akik a börtönökben egyéni és csoportterápiákat végeznek, 
krízisintervenciós tevékenységet folytatnak, többnyire sikeresen. 

Vagyis a sikertelen börtönadaptációból adódó pszichés problémák keze-
lése a mentálhigiéné harmadlagos megelőzési szintjéhez tartozó módsze-
rek alkalmazását igényli.

3.2. Rehabilitáció, társadalmi reintegráció

Ebben a fejezetrészben a harmadlagos bűnmegelőzés módszereivel foglal-
kozunk. A harmadlagos prevenciós eszközök olyan célzott és strukturált 
beavatkozások, amelyek célja a bűnismétlés megelőzése és a reintegrációs 
esélyek növelése (Borbíró és Szabó, 2011). Kétféle koncepción alapuló 
kezelési szisztémát tekintünk át, először a „kanadai modellt” (Andrews 
és mtsai., 1990), amely a kriminogén szükségletek fejlesztésére irányul, 
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majd a „Jó élet” módszert melynek célja a bűnözők narratív identitásának 
megváltoztatása (Ward és Marshall, 2007).

3.2.1. A kanadai modell
1974-ben egy Martinson nevű szociológus írt egy cikket, melyben 231 pszi-
chológiai kezelési (treatment) program metaanalízésére támaszkodva ki-
jelentette, hogy a treatment programok drágák, feleslegesek és teljesen 
hatástalanok a visszaesés megelőzésében (Boros és Csetneky, 2002). Ez 
a Martinson doktrínának nevezett jelenség nagy kihívást jelentett a pszi-
chológus szakma számára – még akkor is, ha kiderült, hogy a szerző bi-
zonyos szelekciót alkalmazott a vizsgálatba vont programok esetében, és 
kénytelen volt foglalkozni a kérdéssel. Számtalan kutatás foglalkozott a 
pszichológiai programok visszaesésre gyakorolt hatásával a metaanalízis 
segítségével, és azt találták, hogy a treatment programok igenis hatéko-
nyak, különböző mértékben, de képesek csökkenteni a visszaesést, ponto-
san kiválasztott rabcsoportok esetében (Gendreau és Ross, 1979, 1987). 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a programok eredményességének van néhány 
feltétele, példul megfelelő elméleti alap, módszer és speciális rabcsoportok 
(Blackburn, 1980).

Az áttörést Andrews és munkatársainak (1990) paradigmája hozta 
meg. A szerzők azt állították, a rehabilitációs szakirodalom és saját kuta-
tásaik alapján, hogy a büntető szankciók önmagukban, rehabilitációs szol-
gáltatások nélkül nem képesek a visszaesés megelőzésére. A rehabilitációs 
szolgáltatások három fontos pszichológiai elven alapulnak: 

− a legmagasabb visszaesési rizikójú fogvatartottakat kell bevonni a 
programokba;

− a kriminogén szükségletek megváltoztatását kell megcélozni; 
− olyan fajtájú kognitív-magatartási tréningeket kell alkalmazni a 

programban, amelyek illeszkednek a résztvevők szükségleteihez és tanu-
lási stílusához. 

Kidolgoztak módszereket a visszaesési rizikó (dinamikus rizikófakto-
rok) mérésére, amellyel folyamatosan lehet mérni a jelenséget és ennek 
változásait, például az LSI-R (Andrews és Bonta, 1995). Kriminogén szük-
ségletek alatt azokat a tulajdonságokat értették, amelyek, vagy amelyek 
gyengesége szerepet játszott a bűncselekmény elkövetésében. Végül a kog-
nitív-magatartási tréningek mellett tették le a voksukat, mert mindenféle 
szempontból – idő, költség, kiképzés, eredményesség – ezek bizonyultak a 
leghatékonyabbnak a kutatások során.

 Ezek a tréningek azon a felismerésen alapultak, hogy jórészt a kognitív 
folyamatok irányítják a viselkedést, tehát ha egyszerű tanulási módszerek-
kel megváltoztatjuk a kognitív folyamatokat a kívánt irányba, akkor en-
nek következményeként megváltozik a magatartás is (Blackburn, 1993).

A programok úgy zajlanak le, hogy megkeresik a megfelelő szemé-
lyeket, akik magas visszaesési rizikójúak és vállalják a tréningen való 
részvételt. Hasonló kriminogén szükségletű személyekből állítják össze a 
csoportot: pl. rossz beszédkészségű, erőszakos bűnelkövetőkből, akiknek 
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bűncselekményét mindig megelőzte valamilyen vita, amiben alulmarad-
tak. Azt szokták mondani, hogy az erőszak a vita folytatása, csak más 
eszközökkel. Ennek megfelelően a csoport részére ún. társalgás-fejlesztő 
tréninget fognak alkalmazni (McGuire és Priestley, 1989), melynek során 
megtanítják őket viszonylag hatékonyan kommunikálni, és úgy vitatkoz-
ni, hogy elkerüljék a vitában való vereséget, amely erőszakhoz vezethet.

Ezt a modellt alkalmazzák Amerikában és Európában is, legalábbis az 
alapelveket illetően. Említésre méltó, hogy az Európa Tanács 1993-ban 
rendezett konferenciáján elismerték, hogy elegendő bizonyíték gyűlt ösz-
sze a Martinson doktrína megcáfolásához és elvetéséhez. Megállapították, 
hogy a pszichoszociális beavatkozásoknak az igazságszolgáltatásban igenis 
van létjogosultsága – bár hatékonyságuk néha megkérdőjelezhető –, de szi-
gorú szakmai és jogszabályi feltételeknek kell megfelelniük (Hood, 1995).

Andrews és Bonta (1994) felhívja a fi gyelmet arra, hogy az igaz-
ságszolgáltatás minden fontos résztvevőjének meg kellene ismerni a 
kriminálpszichológia eredményeit különös tekintettel a rehabilitációs 
programok fontosságára. Kidolgoztak egy hat pontból álló promóciós szisz-
témát a hatékony kezelések támogatására, mely magába foglalja, hogy a 
hangsúlyt az egyéni kezelésekről a rehabilitációs programokra kell áthe-
lyezni, a börtönök vezetését jutalmazni kell a treatment megvalósításáért, 
különösen, ha magas visszaesési rizikójú csoportokban valósítják meg. Tá-
mogatni kell az olyan programokat, ahol a tréningek jól illeszkednek a ra-
bok kriminogén szükségleteihez, és alternatív szankciók esetén a probációs 
tiszteknek is több magas rizikójú személyt kell a rehabilitációs csoportok-
ba irányítaniuk. Ehhez a rendszerhez politikai és anyagi segítség is szük-
séges, de ha megvalósul, egyértelműen a rehabilitáció ügyét szolgálja.

3.2.2. A narratív identitás problémája
A kiindulópont McAdams (1997) elmélete volt, amely leírta a személyi-
ség három szintjét, 1. a vonásokat, 2. a személyes vonatkozásokat (célok, 
tervek, stratégiák, motivációk) és 3. az élet-narratívákat (beleértve a té-
mákat, a hatékonyságot és az intimitást, az értékeket és normákat és az 
énképet). Az élet-narratíva, mely mindennapi viselkedésünk szociális kon-
textusában alakul, tükrözi narratív identitásunkat, amelynek jelentőségé-
re a bűnözői viselkedés szabályozásában Canter (1994) fi gyelt fel elsőként. 
Véleménye szerint a bűnözői viselkedés csak a narratívák, történetek se-
gítségével érthető meg, ezekből derül ki, hogy a kriminális személy miért 
így éli az életét, és miért viselkedik így egy adott helyzetben (Canter és 
Youngs, 2009).

Maruna (2001) véleménye az volt, hogy dacára a rossz géneknek, 
neuropszichológiai károsodásoknak, vonásoknak, különféle patológiáknak, 
az emberek túlnyomó többsége vissza tudja tartani magát a bűnözéstől. A 
narratív perspektíva az, amely képes megmagyarázni azokat a dinamikus 
változásokat az ember életében, amelyek a bűnelkövetéshez vezetnek.

Canter és Youngs (2009) empirikus kutatásának eredményeként a 
bűnelkövetők négy típusa rajzolódott ki az élet-narratívák alapján:
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− az áldozat,
− a profi ,
− a bosszúálló,
− a hős.
Az áldozat nem irányítja az eseményeket, azok irányítják őt, nincs 

kontrollja a történések felett. A profi  egész élete izgalmas kalandokból áll, 
élvezi, amit csinál, nagy hozzáértéssel hajtja végre akcióit. A bosszúálló 
tragikus alak, lojális valakihez, vagy valamihez, végzetszerűen hajtja vég-
re erőszakos cselekményét. A hős helytáll egy nehéz helyzetben, megvédi 
valakinek a becsületét, cselekedetéért elismerés illeti (Youngs és Canter, 
2011). Canter szerint az élet-narratívák szerinti típusok ismerete segít a 
bűncselekmények jobb megértésében, a profi lalkotóknak a profi lkészítés-
ben, a rendőröknek a nyomozásban és a kihallgatásban.

A narratív identitás ismeretének fontos szerepe van a börtönökben al-
kalmazott harmadlagos prevenciós programok elméleti megalapozásában 
is. A kriminogén szükségletekre fókuszáló kanadai modell ellentéteként, a 
narratív modell képviselői a narratív identitás megváltoztatását célozzák 
meg, mivel a Canter féle típusok is azt mutatják, hogy az élet-narratíva 
fontos szerepet játszik a bűntettek elkövetésében, ráadásul csökkenti a fe-
lelősséget, nincs bűntudat, emellett segít a viszonylag pozitív énkép fenn-
tartásában. 

A „Jó élet modell” a legismertebb az élet-narratívákra koncentráló 
programok között. Ennek lényege, hogy a bűnözők, csakúgy, mint a többi 
ember, az elsődleges javak elérésére törekednek, melyek lehetnek kapcso-
latok, elismerés, autonómia, kreativitás stb.. A különböző javakhoz való 
vonzódás feltárja az ember belső értékeit, elköteleződéseit, így narratív 
identitását is. E javak megszerzésére épül az egyén életterve, amelyben az 
értékrend határozza meg a vágyak kielégítésének sorrendjét. Az elsődleges 
javak eléréséhez szükséges eszközök az instrumentális, vagy másodlagos 
eszközök, melyeknek hibás volta okozza a bűncselekmény elkövetését. 

A jórészt kognitív-magatartási terápiákat alkalmazó „Jó élet modell” 
megtartja az elsődleges javak megszerzésére irányuló igényt, de segít az 
élettervet átalakítani, segít egy proszociális életstílus kimunkálásában, 
ezáltal a narratív identitás megváltoztatásában (Ward és Marshall, 2007). 
Ugyanakkor feltételezik, hogy a kriminogén szükségletek ebben a folya-
matban maguktól felszámolódnak.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy a mentálhigiénének fontos szerepe 
van az igazságszolgáltatás területén, a bűnmegelőzésben és a büntetés-
végrehajtásban, legalábbis a külföldi tapasztalatok jórészt ezt mutatják. A 
mentálhigiéné harmadlagos megelőzési módszerei alkalmazhatók a bűn-
tettek áldozatai esetében és azoknál, akiknél túl magas a viktimizálódástól 
való félelem. Láttuk, hogy a másodlagos bűnmegelőzés keretében szerve-
zett programok segíthetnek a fi atalkorúak erőszakos cselekményeinek 
prevenciójában, csakúgy, mint a helyreállító igazságszolgáltatás különféle 
metódusai.
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Az igazságszolgáltatás áldozatai esetében a harmadlagos megelőzés 
lehet eredményes, ugyanúgy, mint azt a büntetés-végrehajtás területén 
alkalmazott rehabilitációs eljárások mutatják.

Bár nálunk a mentálhigiénés rendszer fejlődésen ment keresztül az 
utóbbi húsz évben, alapítványok, civil szervezetek és az állam is nagyobb 
részt vállalt ebben a munkában, a külföldi példák alapján úgy gondoljuk, 
hogy további szervezeti és szakmai fejlesztések hatékonyabbá tudnák ten-
ni a mentális egészség helyreállítását szolgáló intézkedéseket.
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TIRINGER ARANKA

A LELKÉSZEK MENTÁLHIGIÉNÉS 
TEVÉKENYSÉGE

„Két világ között…”

A vallás egyidős az emberiséggel. Bármilyen messze is nyúlunk vissza 
időben a kezdetekhez, találhatunk arra utaló nyomokat, hogy a létezés 
legarchaikusabb szintjein emberként élni önmagában vallásos cselekedet 
volt. Minden élettel kapcsolatos tevékenység (táplálkozás, munka, szexu-
alitás, stb.) mélyen a transzcendensben gyökerezett, ezért embernek lenni 
egyet jelentett a vallásosnak lenni fogalmával (Eliade, 1994). Ugyanígy 
minden vallásos kultúrában találhatunk olyan személyt, aki – különleges 
képességei révén, vagy a közösség által delegálva – közvetített az ember 
és a természetfeletti között. Ebből adódóan sajátos pozíciót foglalt el, s 
foglal el ma is: két világ között kell egyensúlyoznia (Isten és az emberek 
között), s ez folyamatos határátlépésre készteti. A lelkész1 ugyanakkor 
nem kívül álló a két világ határán, hanem állandó határátlépő, annak min-
den kü lönlegességével és nehézségével: kettős szűrővel kell mérnie, mely 
nemcsak az isteni-emberi kettősséget jelöli, hanem a tudományosság és a 
bibliai tanítás egyezésének kérdését is (Pálhegyi, 2000).

Talán ez utóbbi az egyetlen olyan jellegzetesség, amely nem változott 
az elmúlt évezredekben, miközben a lelkészi hivatás elé számtalan új 
követelményt, elvárást állított az a dinamikusan változó kor, amelyben 
élünk. A hívek számára éppúgy fontos, hogy a lelkész jó szónok, tanító, 
bármikor elérhető lelki tanácsadó legyen, mint ahogy szociális munkás, 
barát, vezető, véleményformáló, közösségformáló, „jó pszichológus” vagy 
pszichoterapeuta2 is egyben. Az egyházak elvárása sem kevesebb: bár a 
lelkészi gyakorlat eltérő a katolikus és protestáns egyházakban, még-
is általános elvárás, hogy a lelkész legyen a gyülekezeti élet kompetens 
szervezője, jó hitoktató, az egyházi szolgálat mintaszerű kivitelezője. 
Rendelkezzen megfelelő teológiai képzettséggel, feddhetetlen erkölcsiség-
gel, jó kommunikációs készséggel, stb. Láthatjuk ezekből a jellemzőkből, 
hogy az elvárások összetettsége, sokszínűsége miatt nem könnyű – emberi 
szemmel nézve szinte lehetetlen – feladatra vállalkozik az, aki a lelkészi 
hivatást választja, és óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy lehet-e a mai 
kor elvárásainak ilyen sokrétűen megfelelni?

1 Itt és a továbbiakban a „lelkész” kifejezést felekezettől függetlenül, általános értelemben hasz-
nálom.
2 Erre a szerepkörre a későbbiekben visszatérek.
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1. A mentálhigiénés, a lelkigondozói 
és a pszichoterápiás kapcsolat 

– különbségek és találkozási pontok

E három tevékenység szétválasztása csak elméletileg indokolt; a gyakorla-
tban számtalan érintkezési ponton találkoznak. Nem konkurensei, inkább 
kiegészítői, segítői egymásnak. 

Mindhárom területre jellemző:
− a segítő foglalkozáshoz/hivatáshoz fűződő pozitív, személyes viszony,
− a gyógyulásba/fejlődésbe vetett hit,
− a segítségre szorulóval kialakult érzelmi kapcsolat,
− a segítésnyújtáshoz szükséges szakmai keretek megtartása, melyek a 

későbbiekben „megtartják” a segítőt,
− adott szakterületre jellemző tudás és módszer alkalmazása,
− a segítségre szoruló igényeiből, lehetőségeiből kiinduló konkrét, reá-

lis cél megfogalmazása.

1.1. Mentálhigiénés segítés

Mindig is voltak olyan foglalkozások, amelyek kitüntetett helyzetben 
voltak a lelki segítségnyújtás szempontjából (sámán, gyógyító, jós, pap, 
tanár, orvos, stb.) Mára ezek nagy része professzionalizálódott,3 de maga 
a mentálhigiéné is ezerarcú jelenséggé vált, amely nem köthető egyetlen 
szakterülethez. „A mentálhigiénés segítő kapcsolat nem önálló tudomány-
terület, hanem a mentálhigiénés szemléletű pedagógiai, lelkészi, orvosi, 
pszichoterápiás tevékenység megnevezése. Megjelenési formáját az a keret 
határozza meg, amelyben e szakember saját területét műveli, lelkigon-
doz, tanít, gyógyít a plébánián, iskolában, az orvosi praxisban. (…) tudja, 
hogy ő az előtte megmutatkozó eseményeknek csak egy bizonyos területén 
szakember a szó szoros értelmében, de azt is tudja, hol kell hátralépnie 
a segítségnyújtásban, és egy másik szakterület felé irányítani vagy azzal 
együttműködni.” (Tomcsányi, Vikár és Csáky-Pallavicini, 2002, 157.). 
A mentálhiginés segítés alapvetően nem-beavatkozó jellegű; a fókusz a 
megtartott, ép személyiségrészekre irányul, a személy belső erőforrásaira 
támaszkodik. A mentálhigiénés-segítés interdiszciplináris jellegén túl ho-
lisztikus szemléletű is, mert a lélek ápolását egyenrangú fontosságúnak 
tartja a testi-fi zikai egészség megőrzésével.

1.2. Lelkigondozás

Szélesebb értelemben mindenki lelkigondozónak tekinthető, aki az egész 
emberrel segítő szándékkal foglalkozik, de a lelkigondozás nem azonos a 
mentálhigiénés segítéssel, bár e két szakterület sok vonatkozásban fedi 

3 Ilyen modern kori hivatásos segítő a pszichológus is.
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egymást. Szűkebb értelemben egy adott egyházon belül, vagy az egyház 
megbízásából végzett tevékenységet értjük alatta (Gyökössy, 2003). Elmé-
leti hátterét a pasztorálpszichológia adja, amely két tudomány (teológia és 
pszichológia) határmezsgyéjén helyezkedik el. A lelkigondozásnak Nyu-
gat-Európában nagy hagyományai vannak, pl. minden nagyobb kórházi 
osztályon a szomatikus gyógyítás integrált részét képezi a lelkigondozás.4 
De ugyanígy tevékenykednek lelkigondozók a szociális segítés számta-
lan területén, pl. a családokkal, idősekkel, hajléktalanokkal, szenvedély-
betegekkel, sportolókkal, ifjúsággal, stb.

A lelkigondozó elsődleges feladata a bajba jutott ember problémáinak 
megismerése, a meghallgatás, odafi gyelés által lelki fejlődésének segítése, 
döntéseinek támogatása, erőforrásainak kiaknázása.5 Fontos tisztában 
lenni saját kompetenciájával, és nem véleményezni, vagy diagnosztizál-
ni a gondozott viselkedését, tüneteit. „…a lelkigondozónak ismernie kell 
határait, és lehetőségeit, hogy ne kuruzsoljon. Ahogyan a pszichiáter sem 
prédikál.” (Gyökössy, 2003, 17.). A lelkigondozás abban különbözik min-
den más segítő kapcsolattól, hogy az eredendően kétszemélyes kapcsolat 
a transzcendenshez fűződő viszony által háromszemélyes kapcsolattá 
bővül: ebben gyökerezik, és ide érkezik (Tomcsányi és mtsai., 2002). A 
vallásos lelkigondozás a személyiség legbelsőbb rétegeit érinti, az emberi 
lét egzisztenciális kérdéseire irányul, és nem az egészség-betegség dimen-
ziójában gondolkodik, mint a pszichológia/pszichiátria. Sokkal inkább 
irányul morális kérdésekre, a jó és rossz kategóriáira, a halál, a bűn, az 
élet, a szenvedés fogalmaira. Ezért a lelkigondozás mélyen emberi, intim 
történés, amihez elengedhetetlenül szükséges a lelkigondozó önismereti, 
szupervíziós háttere.6

1.3. Pszichoterápiás kapcsolat 

A pszichoterápia olyan segítő, gyógyító eljárás, amely emberi kölcsönhatás 
(kommunikáció, kapcsolat) által próbál létrehozni változást a magatartás-
ban, az élmények átélésében, feldolgozásában7 (Szőnyi és Füredi, 2008). 
A lelkigondozástól való elkülönítését leginkább az indokolja, hogy a pszi-
choterápiának nem feladata az Istennel való kapcsolat elősegítése. Fela-
data viszont olyan személyiség kibontakoztatása, amely képes az örömre, 

4 Magyarországon a rendszerváltást követően jelentek meg – a kórházlelkészek mellett – olyan 
önkéntesek, civilek, akik egyházuk képviseletében lelkigondozást folytatnak. Szerepük a gyógyí-
tási folyamatban óriási.
5 Mindezt a lelkigondozói alaphelyzet négy legfontosabb elemének (jelenlét, meghallgatás, érte-
lemkeresés, imádság) fi gyelembevételével (Verba, 2006).
6 A Nemes Ödön - Kővári Magdolna szerzőpáros „pasztorális segítő kapcsolatról” beszél: „Bármely 
segítő kapcsolat vagy pszichoterápia attól lesz pasztorális segítő kapcsolattá, ahogyan a segítő vi-
szonyul a klienshez: magatartását nagy tisztelet jellemzi, mely túlmutat a humanista altruizmus 
minden formáján, mert a pasztorális beállítottságú segítő Isten szeretetével igyekszik szemlélni a 
klienst. Ez a szemléletmód a segítő istenkapcsolatából táplálkozik.” (Nemes és Kővári, 2006, 41.).
7 Magyarországon – megfelelő szakvizsgák letétele után – csak orvos vagy pszichológus lehet 
pszichoterapeuta.
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teljesítményre, fejlődésre, és nyitott a spirituális értékek felé is. Mivel a 
hit belső fejlődése és működése összefonódik a szélesebb értelemben vett 
lelki élet tudatos és tudattalan elemeivel, ezért szétválasztásuk szinte le-
hetetlen. Lelki zavarok esetén még nehezebb differenciálni a valláspatoló-
giai és pszichopatológiai tüneteket, mert az egészséges lelki működésre 
jellemző arányok megbomlanak, pozitív és negatív elemeik összekevered-
nek (Tomcsányi, Csáky-Pallavicini, Harmatta, Pilinszky és Török, 2008). 
Ugyanakkor mind a pszichológusi, mind a lelkigondozói tevékenység 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a személyiségben fennmaradjon a lelki egész-
ségre utaló egyensúly. A pszichoterápia segíthet abban, hogy oldja azokat 
a (sokszor tudattalan) belső feszültségeket, amelyek gyakran vallásos 
köntösben jelentkeznek, de eredetüket tekintve a személyiség működésbeli 
zavaraira utalnak. Ezért a pszichoterapeutának – függetlenül az általa 
alkalmazott módszertől – tájékozottnak kell lennie a páciens/kliens val-
láshoz való viszonyáról, miközben meg kell őriznie saját semlegességét.8

A pszichoterápia sok közös területen érintkezik a mentálhigiénével is, 
de fontos a határok tiszteletben tartása: a mentálhigiénés-segítés nem le-
het burkolt pszichoterápia, illetve a pszichoterápia – jellegéből adódóan –, 
mélyebb hatású, mint a mentálhigiénés segítségnyújtás. 

Láthatjuk tehát, hogy a gyakorlatban ezek a területek egymásra épül-
nek. Legfőbb egyezésük, hogy a segítő saját személyiségével „dolgozik”, 
ezért külön hangsúlyozandó a folyamatos szakmai fejlődés és a rendszeres 
szupervízió fontossága. A pszichoterápia igazán csak olyan társadalomban 
tud tartós eredményeket elérni, amely rendelkezik mentálhigiénés 
kultúrával. Ugyanakkor minden segítő foglalkozású szakembernek tisz-
tában kell lennie azzal, hogy nemcsak pszichológiai vagy pszichoterápiás 
beavatkozások nyomán jöhet létre olyan mély belső átrendeződés, mely 
az egész életvezetésre kihat, hanem vallásos élmények hatására is. „…
evidensnek kell tekintenünk azt a tényt, miszerint a vallásos hit, a vallás-
gyakorlás és az Istennel való kapcsolat összefüggésben van a pozitív egészség-
magatartással, a jóléttel és a gyógyulással, hat a személyiség működésére 
és az emberi kapcsolatok minőségére, valamint a morális magatartásra. 
{…} …a vallásosságot erőforrásnak kell tekintenünk a nehézségekkel való 
megküzdésben.” (Horváth-Szabó, 2007, 11.).

2. A lelkészi hivatás mentálhigiénés specifi kumai
2.1. A lelkész-szerep összetettsége

A bevezetőben megfogalmazott elvárások a lelkészi szerep sokszínűségében 
tükröződnek vissza. Lelkésznek lenni egyrészt foglalkozás, kenyérkereset, 

8 A semlegesség megőrzése nagyon fontos terápiás elem, és alapvető feltétele a segítségnyújtás-
nak, hiszen a pszichoterapeuta nem tekintheti páciensét pl. vallásilag éretlennek vagy „tévúton 
járónak” azért, mert felfogása nem egyezik az övével (Tomcsányi és mtsai, 2008).
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amely megélhetést biztosít a lelkésznek (protestánsok esetében a család-
jának is). Másrészt szakma, hiszen speciális szaktudással rendelkeznek, 
melyet mindennapi munkájuk során alkalmaznak. Mesterség is abban az 
értelemben, hogy az alkalmazott tudás egyediséget, kompetenciát, foly-
tonosságot és felelősségvállalást hordoz (a jó mestertudás elsajátítása 
évtizedeket igényelhet). Nem utolsó sorban a lelkészség hivatás, ami 
minőségileg több, mint az előbb felsoroltak: feltételezi a teljes személyi-
ség részvételét a folyamatban; speciális küldetéstudattal jár, amelynek 
hátterében az Istenbe vetett hit áll; irányát tekintve az embertársak 
elkötelezett szolgálatára vonatkozik; időtartamát tekintve egy életre szól. 
A lelkészi hivatás – a foglalkozásnál, szakmánál, mesterségnél teljesebb 
mértékben – meghatározza az életformát, a célokat, értékeket, választá-
sokat, erkölcsiséget, stb., vagyis az egész embert (Tóth, 2010). „Minden 
lelkész magával viszi személyes élettörténetét, sajátos motivációját e hiva-
táshoz, bizonyos képességeket, erősségeket és gyengeségeket. Ez a személy 
találkozik a totális szereppel, amely részszerepek kusza sokféleségét és 
még számos kívülről jövő elvárást foglal magába.”9 (Szabó, 2009, 315.). 
Visszautalva a mentálhigiéné korábbi defi níciójára (1.1. pont): a lelkész 
mentálhigiénés tevékenysége azt az arculatot kapja, ami a lelkész eredeti 
hivatásából, az ott megélt szerepeiből és identitáselemeiből artikulálódik.

2.2. A hivatásszemélyiség

Azoknál, akik mindennapi szakmai tevékenységüket elkötelezetten, hiva-
tásként élik meg, „hivatásszemélyiségről” beszélhetünk (Bagdy, 1996). A 
hivatás kialakulása (legyen az vallásos vagy profán) egy fejlődési folyamat 
következménye, melynek során a személyiség a hivatásra megérik (ez a 
folyamat nemcsak spontán zajlik le, hanem tudatosan alakítható a külön-
böző személyiségfejlesztő képzések, tréningek során). A hivatásszemélyi-
ség magas szintű hivatástudattal, foglalkozás-szeretettel, segítői identi-
tással és altruisztikus személyiségvonásokkal jellemezhető. Kiemelkedő 
fontosságú a hivatására irányuló érzelmi involválódás, az odaadás és a 
szeretet aktív megélése, melyek nélkül tevékenysége puszta „kenyérkere-
sés” volna.

A hivatásérzet szoros összefüggésben fejlődik az énképpel és önér-
tékeléssel, melyek főként társas szerepekből alakulnak ki. Önértékelésünk 
ahhoz a szerephez kötődik, amellyel azonosulunk, amelyet a legfonto -
sabbnak tartunk. Az énkép – egészséges személyiség esetében – nem merev 
konstruktum, hanem folyamatosan változó, a külvilág értékeléséhez iga-
zodó dinamikus rendszer. Attól függően kapunk pozitív visszajelzéseket, 
hogy milyen sikereket érünk el adott szerepben, s ez növeli az énünkkel 

9 Manfred Josuttis szellemes megfogalmazásában: „A protestáns lelkész különösen felemás fi gu-
ra. Képzettsége és hivatali öltözéke szerint tudósként lép fel. Szolgálati munkájának módja által 
a papok sorába tartozik, teológiai önértelmezését tekintve a legszívesebben mint próféta szeretne 
működni, és ideje nagy részét valószínűleg azzal tölti, hogy az egyházi ügyintéző hivatalnok és a 
gyülekezeti szabadidő-szervező szerepét játssza.” (id. Szabó, 2009, 315.).
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való szubjektív elégedettség-érzést. Fordítva is igaz: a teljesületlen szere-
pelvárások, a belső érzelmi hiányokból fakadó szeretetéhség, a rosszul ér-
tékelt kudarcok aláássák az önértékelést, megkérdőjelezik a szerepre való 
alkalmasságot, és hosszú távon depresszióhoz, kiégéshez vezetnek. Ezért 
a hivatásszemélyiség lelki egyensúlya fokozott kockázatnak van kitéve, 
s hosszú távon elengedhetetlen olyan mentális védő faktorok tudatos al-
kalmazása, amelyek ellensúlyt képeznek az állandósult pszichés terhelés 
ellen.10

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a mentálhigiénés képzettségű lelkész 
a segítésére való elköteleződés szempontjából „kettős hivatásszemélyiség-
gel” rendelkezhet, így nemcsak a két szakmai területről érkező pozitív ha-
tásoknak, hanem az erőteljesebben jelentkező kockázati tényezőknek is 
hatványozottan ki van téve.

2.3. A lelkész, mint tanácsadó

A lelki nehézségekkel küzdő, válságban lévő emberek segítése bizonyos 
értelemben minden hívő ember feladata. A lelkésznek szerepköréből, 
kapcsolatrendszeréből adódóan egyedülálló lehetőségei vannak arra, 
hogy tanácsadói, segítő beszélgetésben vegyen részt, illetve, hogy adekvát 
segítséget nyújtson. Ezek közül kiemelendő, hogy ismeri a hozzá forduló 
előtörténetét, családi gyökerét, sok esetben magáról a konfl iktusról is van 
tudomása, amely a krízist előidézte. 

Ha a tanácsadást két ember személyes viszonyaként határozzuk meg egy 
olyan helyzetben, ahol az egyik (tanácsadó) igyekszik segítséget nyújtani 
a hozzá fordulónak, akkor a segítségkérés két formában történhet meg 
(Benkő és Szentmártoni, 2005):

− direkt vagy tudatos módon (előzetesen megbeszélt helyen, időkeretben, 
megfelelő szerepek szerint történik a beszélgetés)

− indirekt módon (burkolt formában, pl. egy hétköznapi beszélgetésbe, 
vagy gyónási szituációba ágyazva). Ez utóbbi – éppen a megfelelő keretek 
hiánya miatt – nehezebb helyzet elé állítja a lelkészt, több spontán vagy 
improvizatív elem kerül a segítői aktusba.

Az egyik legfontosabb alapelv a tanácsadásban, hogy nem kell mindenre 
kész választ adni, mert a tanácsadás nem logikai feladatok megoldása, 
nem is a lelkész szerep-alkalmasságának vizsgája. Nagyon fontos, hogy ez 
utóbbit a tanácsadást végző lelkész szem előtt tartsa, és merje felvállalni a 
megválaszolatlan/megoldatlan kérdésekből eredő személyes, belső fruszt-
rációját. A mindenre kész választ adó segítő tudattalanul is fokozhatja a 
kliens regresszióját azzal, hogy nem segíti őt belső erőforrásainak meg-
találásában, sem a helyes megküzdő mechanizmusok alkalmazásában, 
ehelyett a szülő-gyerek viszony tudattalan áttételeként egyfajta „bölcs 

10 Az önismeret és szupervízió mellett hasznos lehet minden olyan tevékenység, amely lehetővé 
teszi a szerepből való időleges, bűntudat-mentes kilépést. Pl. hobbi, sport, utazás, környezetválto-
zás, más jellegű baráti kapcsolatok, stb.
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apaként” viszonyul a rossz útra tért, elbizonytalanodott „gyermekhez.” A 
krízis elmúltával, lelkileg megerősödve azonban a kliens sok esetben nem 
tartja be a lelkész által megfogalmazott tanácsokat, ami konfl iktushoz, 
csalódáshoz vagy fel nem ismert haraghoz vezethet a lelkész részéről, és 
hosszú távon hozzájárulhat a kiégési szindróma kialakulásához. 

Célszerű ezért a segítséget kérőt megtanítani arra, hogy nincs mindenre 
azonnali válasz, illetve, hogy ő maga próbálja megfogalmazni azokat.11 
Erre legcélszerűbb a visszakérdezés technikája, amely arra ösztönözheti 
a klienst, hogy kérdések feltevése helyett a válaszokon, megoldásokon 
gondolkodjon. Ebben az esetben is fontos a helyes arányok betartása: a 
mindig visszakérdező tanácsadó titokzatoskodó, „Buddha-szerű” pozíciója 
legalább annyira elbizonytalaníthatja a klienst, mint a mindig kész „kon-
zerv-válaszokat”, direkt utasításokat közlő segítőé. Ezért a helyes tanács-
adás egyik paradoxona a „ne adj tanácsot!” kifejezésben rejlik, miközben 
egyértelműen éreztetni kell a segítséget kérővel, hogy időnket, fi gyelmün-
ket az általa megfogalmazott problémának, illetve neki magának szen-
teljük.12

A kérdezés technikája külön odafi gyelést kíván a tanácsadótól. Egyrészt 
olyan kérdéseket kell feltenni, amelyek elég tág teret hagynak a válaszadás-
ra, azaz nem pusztán igen-nem válaszokat implikálnak, amelyek aztán 
újabb kérdéseket váltanak ki a segítőből, beindítva a kínos csend elkerülé-
sére használt „kérdés-lavinát” (Mérei Ferenc szerint „aki csak kérdéseket 
tesz fel, az csak válaszokat fog kapni…”).13 Másrészt célszerű kerülni a túl 
összetett kérdéseket, amelyeknek mind a segítő, mind a kliens elfelejti az 
elejét, és kölcsönös zavar alakulhat ki. Gyakori hiba a túl sok „miért?” kér-
dés alkalmazása, ami a felelősségre-vonás és védekezés érzését válthatja 
ki a kliensből, és beszűkíti a válaszadást a racionális dimenzióra, megne-
hezítve ezzel az érzelmi megközelítést, feldolgozást.

A visszakérdezés-technikáját jól kiegészíti a visszatükröző felelet alkal-
mazása (Benkő és Szentmártoni, 2005). Ez is jól használható technikai 
elem, melyben a segítő úgy jelzi vissza, hogy megértette a kliens által 
mondottakat, hogy megismétli azokat. Nem pusztán kognitív megértésről 
van szó, és nem automatikus ismétlésről: maga a visszatükrözés mélyebb 
személyközi történés, mivel segít a kimondott tartalmakat új megvilágí-
tásba helyezni, kívülről rálátni, érzelmileg távolítani és ezáltal másként 
értelmezni. A visszatükröző felelet több formában megnyilvánulhat:

− rövid, „igen” vagy „nem” válaszokat ad a tanácsadó, amivel jelzi, hogy 
megértette a közlést és folytatódhat a beszélgetés;

11 A segítő egyik fontos feladata lehet, hogy megtanítsa a klienst arra, hogy élete negatív esemé-
nyei (akár tragédiái) ne álljanak folyamatosan fi gyelme középpontjában, hanem tanuljon meg 
másképp viszonyulni hozzájuk (Nemes és Kővári, 2006).
12 A Rogersi hármas alapelv itt is érvényes: az empátia, kongruencia és feltétel nélküli elfogadás 
teszi hitelessé a segítőt, és katalizálja azokat a lelki folyamatokat, amelyek változást hoznak a 
kliens lelki életében.
13 A Mérei-tanítványok rendszeresen idézett mondata elsősorban a pszichoterápiás kapcsolatra, 
de szélesebb értelemben minden segítő kapcsolatra érvényes.
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− szó szerinti ismétlés: ilyenkor a segítő újra elmondja egy hosszabb 
elhangzott szakasz utolsó mondatait vagy szavait. A megértés jelzésén túl 
további megnyilatkozásra készteti a partnert;

− összefoglaló felelet: szintén hosszabb szakaszok után alkalmazható, 
célja, hogy összefoglalja, tömörítse az elhangzottakat;

− rejtett tartalmak visszatükrözése: a ki nem mondott, de a sorok 
mögött húzódó közlés „felhangosítása.” Sokszor ez jelent valódi segítséget 
a kliensnek abban a kérdésben, amivel felkereste a tanácsadót, de ez rejti 
a legtöbb veszélyt is a félreértelmezés és meg nem értés szempontjából.

A visszatükrözés alkalmazása segíti a tanácsadót abban, hogy a segít-
séget kérő közléseit, azzal kapcsolatos érzéseit komolyan vegye, és ne 
akarjon új témákat belevinni a beszélgetésbe. 

Összefoglalásként hangsúlyozni kell, hogy a lelkész tanácsadói szere-
pében – bármilyen jól is végzi azt – mindig nagy hangsúlyt kap a sze-
mélyéhez fűződő vallásos dimenzió. Ebben a vonatkozásban a lelkész jel 
a közösségben, de egyben céltáblája is annak. Az általa képviselt gon-
dolatok vagy cselekedetek különös hangsúlyt kapnak, a legkisebb hibák 
is felnagyítódnak, ami visszahathat a lelkész segítő megnyilvánulására 
(pl. tudattalan gátlások vagy szorongás formájában). A lelkésznek tanács-
adásában – hasonlóan a többi mentálhigiénés jellegű tevékenységéhez – 
lelkészi identitását kell képviselnie, ismernie kell saját kompetenciaha-
tárait, és kerülnie kell a túlzott pszichologizálást, amely szerepzavarhoz 
vezethet.

2.4. Közösségi mentálhigiénés lehetőségek

Minden lelkészi tevékenység szükségképpen közösségi jellegű: onnan 
ered, abban gyökerezik, ott fejti ki valódi hatását. Célját, feladatát, mód -
szereit a közösség jellege határozza meg. Gyökeresen eltérő mentálhigié-
nés feladatokat jelent szenvedélybetegekkel, börtönlakókkal vagy egyedü-
lálló anyákkal való foglalkozás, ezért ebben a fejezetben elméleti szempon-
tokról lesz szó.14

Az ember mélyen, létezése gyökerében közösségi lény. A legtöbb mentá-
lis zavar hátterében rejlő pszichoszociális okok között mindig megtalálható 
az izoláció, elmagányosodás.15 A lelkész hivatásából adódó legfontosabb 
feladata, hogy az embereket Istenhez vezesse. Emellett kiemelt hangsúlyt 
kap az „egymáshoz vezetés”, azaz a transzcendens dimenzió kiegészül a 
társas dimenzióval. 

Az emberi személyiség számos összetevője a másokkal való kapcsolat 
által fejlődik. Közösségben tanulható meg az alkalmazkodás, adekvát 
érzelemkifejezés, konfl iktuskezelés, véleménynyilvánítás a kudarcok el-

14 Könyvünk más fejezete szól a lelkészi tevékenység gyakorlati megvalósításáról, lásd ott rész-
letesen!
15 A háziorvoshoz forduló betegek jelentős hányada testi állapota ürügyén keresi fel orvosát, de 
valójában megerősítésre, gondoskodásra vágyik, vagy beszélgetni akar (ld. Bálint M.: Az orvos, a 
betege és a betegség, Animula Kiadó, Budapest: 2004).
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viselése, a bizonytalanság és kiszolgáltatottság tűrése. A közösségben 
kialakuló belső kapcsolatok kohéziós erőként hatnak; ezek a tapasztala-
tok segítik a kölcsönösség, önzetlenség, felelősség és áldozatvállalás ki-
alakulását. A lelkész tevékenységi területéből adódóan sok és változatos 
összetételű csoporttal16 (kisközösséggel) találkozik. Ezek többnyire a val-
lásos élet területeihez kapcsolódnak (pl. biblia-kör, ifjúsági hittancso-
port, templomi kórus, stb.), de működhetnek lazább szálakkal kapcsolódó, 
heterogénebb összetételű formációk, melyek számtalan mentálhigiénés 
szempontú lehetőséget rejtenek (pl. özvegyek, idősek „klubja”, keresők 
csoportja, vagy kismama-klub, stb.)17 Az ilyen jellegű kisközösségeket má-
sodlagos csoportnak nevezzük, szemben az elsődleges csoporttal, amely az 
eredeti, gyerekkorban megtapasztalt családi helyzet- és kapcsolatrend-
szert jelenti.18

A csoport mindig több mint a tagok összessége. Sajátos dinamikai folya-
matok zajlanak benne, amelyek jellemzőek a vallási alapon szerveződött 
csoportokra is. Ugyanúgy kialakulnak tudattalan rokonszenvi-ellenszenvi 
érzések, a vezetőre vonatkozó áttételi folyamatok,19 projekció,20 rivali-
záció, stb. Minden csoporttag magával hozza előzetes közösségi tapasz-
talatait, de ennél ősibb, saját családjában megélt emlékeit is, amelyek 
mind – egyenként és együttesen is – formálják a csoport arculatát, ki-
hatnak működésére. „A másodlagos csoportok {…} mélyebb szinten tartal-
mazzák az elsődleges csoport mintázatait. Az egyén fejlődésében, önállóvá 
válásában a másodlagos csoportoknak fontos hordozó, tartó, védő szerepe 
van. Ennek hiánya, különösen hirtelen megszakadása igen megterhelő. Ha 
a kiscsoport szélsőségesen intimmé válik, elveszíti másodlagos csoport jel-
legét, s az elsődleges csoport pótlékába fordul át.” (Szőnyi, 2005, 183.).

A lelkésznek – miközben igyekszik gyülekezete lehetőleg minél több 
tagját bevonni a közösségi életbe – egyensúlyt kell találnia abban, hogy a 
létrejött csoportok kellően jól működjenek, de ne alakuljanak át elsődleges 
csoportokká. Tisztában kell lennie a természetes csoportfejlődési szakaszok-
kal is, melyeket az alábbi négy pontban foglalunk össze (Forgács, 2007):21

– Az első szakasz az alakulás (forming). Többnyire egy meghatározott 
cél vagy feladat mentén jön létre (pl. ifjúsági konferencia megszervezése 
vagy bérmálkozásra, konfi rmációra való felkészítés). Ezt a szakaszt a kez-
deti lelkesedés, motiváltság, a tagok (relatív) magas részvételi aránya jel-

16 A továbbiakban a csoport és kisközösség fogalmát tágabb értelemben, szinonimaként haszná-
lom. 
17„A vallás közösséget és a közösség támogatását kínálja, másrészt pedig jelentős hatással van a 
szoros kapcsolatok működésére.” (Horváth-Szabó, 2007, 10.).
18 Az élet későbbi szakaszaiban ugyanúgy elsődleges csoporttá válhat a felnőttkorban kialakí-
tott család, vagy a szoros, érzelmi kötelékkel bíró baráti társaságból kialakuló közösség (Forgács, 
2007).
19 Itt: gyermekkorból eredő, a szülőkkel való kapcsolatban átélt tudattalan viszonyulási mintáza-
tok megjelenése. 
20 Belső (többnyire tudattalan) lelki tartalmak kivetítése.
21 Számos folyamatmodell létezik (Szőnyi, 2005). Az itt ismertetett modell kritikája, hogy nem 
tartalmazza a csoportfolyamat lezárását.
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lemzi (már itt érdemes számolni a lemorzsolódással). Az alakulás nagyobb 
fokú aktivitást igényel a lelkésztől, amit a későbbiekben fokozatosan meg 
lehet osztani a tagokkal. Ez erősíti a csoporthoz való tartozás érzését, és 
fokozza az elköteleződést. 

– A második szakasz a viharzás (storming). Az első lelkesedést követő 
megtorpanás fi gyelhető meg: felerősödnek az egyéni különbségek, felszínre 
kerülnek a feszültségek, sőt, manifeszt konfl iktusok jelenhetnek meg. 
Burkolt vagy nyílt formában folyik a harc a csoporton belüli státuszokért, 
szerepekért.22 A csoportot vezető lelkésznek fi gyelembe kell vennie, hogy 
a vallásos emberek – mivel az átlagnál jobban hajlamosak morális kate-
góriákban gondolkodni – szégyellik és elfojtják negatív vagy ellenséges 
érzéseiket, mivel azokat hívő identitásukkal össze nem egyeztethetőnek 
tartják.23 Ugyanakkor a viharzás szakaszában elfojtott konfl iktuózus 
érzések azt a veszélyt hordozzák magukban, hogy a csoport megreked a 
konfl iktusok szintjén és nem tud a következő fejlődési szakaszba lépni. 
Fontos tehát annak tudatosítása, hogy még az ilyen negatív történések 
is – mint például az ellenségesség vagy versengés – hasznos szerepet 
játszanak a csoport formálódásában, mivel a későbbiekben könnyebben 
alakulnak ki közös normák és viszonylagosan stabil csoportstruktúra.

– A harmadik szakasz a normázás (norming). A konfl iktusokon túljut-
va ebben a szakaszban kerül sor a közös normák és szabályok megfogal-
mazására. (Ennek a „közös munkának” készítette elő a terepet a viharzás 
szakasza.) Itt stabilizálódnak a csoporton belüli szerepek, és kerülnek 
megfogalmazásra az egyéni eltérések, attitűdök, melyek elfogadása révén 
simulnak el az utolsó konfl iktusok.

– A negyedik szakasz a működés (performing). Az előző három szakaszon 
túljutva itt kezd el ténylegesen működni a csoport azáltal, hogy kialakul a 
személyes kapcsolatok és feladatmegosztás stabil mintázata.24

A csoport egyszerre lehet védőtér, konfl iktustér és kreatív tér (Szőnyi, 
2005). A csoport védett erőteret hoz létre az egyén számára, amelyben min-
imális kockázattal próbálhatók ki új viszonyulások, viselkedések. De szín-
tere lehet a konfl iktusok megjelenésének is (ld. fent). Még a legelfogadóbb 
(vallásos) közösség esetén is tisztában kell lenni azzal, hogy a csoporthelyzet 
(különösen az elején) enyhén traumatizáló, mivel korábbi életszakaszok-
ban átélt szorongásokat provokál. A csoportban megtapasztalt élmények 
kedvezőek lehetnek a személyiségfejlődésre, különösen akkor, ha a hatás 
reparatív jellegű, azaz a korábbi negatív társas tapasztalatok új kime-
netelt, új értelmezést kapnak. Kreatív dimenziók nyílhatnak meg azáltal, 
hogy a személy – a másokkal folytatott interakció során –életvezetési mó-

22 Ilyen szerepek lehetnek pl. „programszervező”, „mókamester”,” ellenálló”, „moralizáló”, „bölcs”, stb.
23A vallásos emberek depressziós állapotban kórosnak minősíthető bűntudatról számolnak be 
(Horváth-Szabó, 2007, 13.).
24 Gyerekközösségek esetében (pl. iskolai vagy plébániai hittancsoport) megfi gyelhető, hogy hosz-
szabb (pl. nyári) szünet után újra kezdődik a csoportalakulás, mégpedig a viharzás szakaszának 
fokozott hangsúlyával. Ennek oka, hogy a köztes időben lezajló fi zikai-szellemi változások miatt 
újra kell rendezni (sok esetben „kiverekedni”) a csoporton belüli társas rangsort. 
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dokkal, viselkedésmintázatokkal, konfl iktuskezelési technikákkal, a val-
lásos élet gyakorlásának egyéni mozzanataival gazdagodik, s mindezeket 
sikeresen tudja saját életére adaptálni.

Nem utolsó sorban a csoportnak óriási szerepe van a hit fejlődése szem-
pontjából. Egy hívő kisközösség sokat segíthet az ún. „érett vallásosság” 
kialakulásában, melynek ismérvei az alábbiakban foglalhatók össze 
(Szentmártoni, 2003):

– A lelki élet tartalmilag gazdag, differenciált. Képes megkülönböztetni 
a lényegest a járulékostól.

– Autonóm; önmagában hordozza „saját dinamikáját”. „A felnőtt vallásosság 
nem szolgál semmire, egyszerűen az ember életstílusává lesz.” (i.m., 74.)

– A hit koherens egységként jelenik meg a személyiségen belül, azaz 
kihat az egyén erkölcsi, politikai meggyőződésére, világnézetére, stb. 

– Globalitás jellemzi, az érett vallásosság világnézetté és értelmezési 
horizonttá válik.

– Kialakul az integráció érzése, ami segíti a személyt abban, hogy ön-
magát egy nagyobb egész részének tekintse.

– Heurisztikus készséggel rendelkezik, amely nyitottá teszi új kérdések, 
problémák irányába.

Ugyanúgy, ahogy az egyén éretté válik bizonyos életfeladatokra, a cso-
port is különböző érettségi szinteken halad át, amelyek részletes tárgya-
lására itt nincs lehetőség. A közösséget vezető lelkésznek fi gyelnie kell 
arra, hogy fokozatosan csökkentse aktív részvételét a kisközösség életé-
ben akkor, amikor az már kellően stabillá válik az önálló működésre. A 
jól időzített leválás lehetővé teszi, hogy mások is aktívan dolgozzanak a 
csoportban, hogy új vezető mellett fejlődjenek tovább, illetve, hogy fokoza-
tosan felszámolják tudattalan függőségi érzéseiket.

2.5. Krízishelyzetek kezelésének sajátosságai

A krízis az emberi élet legmegterhelőbb lélektani állapotai közé tartozik. 
Önmagában nem betegség, de betegséget okozhat, mert éppúgy magában 
hordja a személyiség sérülésének (vagy a közvetlen életveszélynek) a 
lehetőségét, mint a megújulásét, a fejlődését, a magasabb szinten történő 
integrációét.

Mindannyiunk emberi kötelessége, hogy bajbajutott társainkon 
segítsünk. A segítés módja, intenzitása szempontjából megkülönböztetjük 
a krízisintervenciót (krízis-beavatkozás) a krízisszupporciótól (krízis-tá-
mogatás). „A krízisintervenció krízishelyzetben történő, a krízisállapot oldá -
sára irányuló olyan segítő, pszichoterápiás jellegű és szemléletű, időben be-
határolt, sürgősségi pszichológiai beavatkozás, mely a pszichoterápia ele-
meit korlátozott módon és mértékben, ehhez a speciális helyzethez adaptált 
módon alkalmazza.” (Csürke, Vörös, Osváth, Árkovits, 2009, 286.). A kríz-
isintervenció tehát (mint ahogy a nevében is benne van), specifi kus szakmai 
beavatkozás, amelyben a krízis oldása mellett a háttérben álló problémákat, 
a személyiség inadekvát működését is igyekszik befolyásolni. 
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A krízisszupporció célja a krízisbe jutott ember támogatása, erősítése. 
A segítő igyekszik megóvni őt a krízis negatív kimeneteleitől, hely-
reállítani adaptációs készségét, ugyanakkor nem foglalkozik a krízist 
kiváltó mélyebb összefüggésekkel, személyiségproblémákkal. Egyfajta 
„lelki elsősegélynyújtásnak” tekinthető, és nem pszichológiai értelemben 
vett gyógyító beavatkozásnak. Átmenetet képez a baráti beszélgetés, a 
tanácsadás és a szakmai beavatkozás között. Gyakoriságát tekintve egy-
két alkalom, és magába foglalja a külső (környezeti) feltételek megvál-
toztatásának szándékát is. Bárki végezheti, akivel a krízisbe jutott sze-
mély kapcsolatba kerül. A fenti defi níciók értelmében a lelkész krízisoldó 
tevékenységét krízisszupporciónak nevezzük, és a továbbiakban ennek 
lehetőségét tekintjük át. 

A krízissel foglalkozó hatalmas szakirodalom többsége kétféle krí-
zist különböztet meg: a fejlődési vagy pszichoszociális krízist (Erikson), 
amely az életkor előrehaladásával természetes, de sokszor nehézséget 
okozó változásokat indukál; illetve az akcidentális krízist (Caplan), amely 
váratlanul bekövetkező, többnyire traumatikus események, veszteségek 
következtében alakul ki. Bármelyik okozza is,25 közös jellemzőjük, hogy 
a válságba jutott ember érzelmileg feldúlt, fi gyelme beszűkült, önerejéből 
nem tud megküzdeni a kialakult helyzettel.26 A segítő közvetlen célja a 
krízis oldása, de távolabbi célként fontos, hogy megtanítsa a személyt 
arra, hogy a jövőben hogyan kerülje el a hasonló kríziseket.

A segítő feladatai:
– Fontos megadni mindjárt az elején azt a kapcsolati biztonságot (ka-

paszkodót), ami a krízishelyzettel járó szorongás enyhülését eredményez-
heti, másrészt a változást, fejlődést segíti elő.

– Aktív és őszinte empátiával kell meghallgatni a problémát, és el kell 
kerülni azt a segítői „kényszert”, hogy azonnal kész megoldási móddal 
szolgáljunk. 

– Bátorítani kell a krízisben levőt arra, hogy szabadon fejezze ki az 
érzelmeit, különösen a dühöt, haragot, negatív érzéseket. Kulcsfontosságú 
ez a mozzanat a krízis további sorsát, dinamikáját illetően, hiszen a kül-
világ felé irányított destruktív érzések csökkentik az öngyilkosság veszé-
lyét, oldják a krízist. A segítőnek is kritikus ez a szakasz, mert nehéz el-
fogadnia az olykor elemi erővel feltörő indulatokat, de tisztában kell lennie 
„hasznosságukkal”, és azzal, hogy személyesen nem neki szólnak.

– Támogatni kell a krízisben levőt a kialakult helyzet megértésében, majd 
elfogadásában. Ehhez azonban idő kell. Mivel a krízis lezajlása általában 
4-6 hét, az elfogadás a legutolsó mozzanatok között van. Ez az időbeli keret 
segítheti a lelkészt abban is, hogy a valódi krízist el tudja különíteni más, 
sokszor időben elhúzódó, játszmába áthajló kapcsolati próbálkozásoktól.

25 „Korfüggő és kórfüggő” felosztás is létezik. Az előző fogalom a fejlődési kríziseket takarja, míg 
az utóbbi pszichopatológiai okokra utal (Csürke és mtsai, 2009).
26 A krízis jól megfi gyelhető szakaszokon megy át: szorongás, problémamegoldó kísérletek ku-
darca, fokozódó szorongás, kísérlet a tartalékenergiák mozgósítására, regresszió, dekompenzáció 
(Csürke és mtsai, 2009). 
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– A vallásos krízisbe jutott ember lelkiállapotára is érvényes mindaz, 
amit a válságról a fentiekben elmondtunk. A hittel kapcsolatos kérdések 
különösen alkalmasak arra, hogy vitát indukáljanak, de a lelkésznek „fe-
gyelmezettnek” kell lennie abban, hogy elkerülje a vitát, és teológiai okí-
tás helyett inkább meghallgassa a hozzá fordulót; felismerje a lélektani 
krízist, és annak szabályai szerint kezelje a kialakult állapotot. Ennek 
lényeges lépése lehet az a felismerés, hogy már nem elégségesek a fenti 
segítői próbálkozások, és szakemberhez kell irányítani a válságban lévő 
személyt. (A vallásos embert csak egy bizonyos pontig tudja megvédeni a 
hite az önpusztítástól!)27

– A krízis csökkenésével segíteni kell a személyt új megoldási módok, 
válságból kivezető utak megtalálásában. Ehhez nagy segítség, ha meg-
szokott környezetét és kapcsolatait – amennyiben lehetséges – bevonjuk 
a folyamatba. Ebben a szakaszban válik fontossá az a gondolat, hogy a 
krízis kreatív növekedési, fejlődési potenciált is hordoz. A krízist kiváltó 
események más értelmezési keretbe történő helyezésére („átkeretezé-
sére”), a személy életében való egyedi jelentés megtalálására a hit nagy 
segítséget nyújthat.

3. Záró gondolatok
Azok a lehetőségek, amelyek a lelkész rendelkezésére állnak a mentál-
higiéné területén, sokkal szélesebb rétegűek, mint amelyek e fejezetben 
felsorolásra kerültek. Ha kiindulási pontként vesszük a mentálhigiéné 
eredeti megfogalmazását, annyiféle lehetőség van, ahány féle lelkész, 
hiszen mindenkinek a saját területén, saját adottságai és lehetőségei 
keretein belül kell megtalálnia a feladatokat. Sok esetben a feladatok ta-
lálják meg az embert, hiszen a lelkész fi gyelemfelhívó jel a világban, és 
küldetése nem csak a szoros értelemben vett gyülekezetnek szól, hanem 
minden embernek. 
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Az utóbbi években a pszichiátriai problémákkal élő emberekkel kapcso-
latos hagyományos orvosi/természettudományos elképzeléseinket alapve-
tően megváltoztató kutatási és klinikai eredmények láttak napvilágot a 
biológiai elváltozásokat alapvetőnek tekintő betegségkoncepciók, a diag-
nosztika és a biológiai terápiák területén egyaránt. A természettudomá-
nyos, pozitivista alapokon álló kutatásokat gyakran torzítja a leegysze-
rűsített biológiai modellek feltételezése, és ezzel szoros összefüggésben a 
környezeti hatások vizsgálatának hiánya. Az ilyen kutatások értelemsze-
rűen igyekeznek kizárni az „encountert”, azaz a segítő és a kliens közöt-
ti emberi kölcsönhatásokat – ezeket a mindig egyedi találkozásokat – és 
más „non-specifi kus tényezőket” is a hatékonyság kutatása során. Ezért a 
legtöbb kutatás „beavatkozásokat” vizsgál és ezeket értékeli. Pedig egyre 
világosabb, hogy a nem intervenció jellegű, „non-specifi kus” tényezők: a 
segítő személyisége, a segítő kapcsolat megléte és minősége, a megtar-
tó kapcsolati háló, a biztonságos menedék, a jó család, a barátok, általá-
ban az emberi megértés és támogatás, az elesettek védelme, a remény, az 
empowerment – ezek a humán tényezők és értékek hatásosak, még ha ez 
a hatásosság nehezen mérhető is.

Azt lehet mondani, hogy a felépülés értékei, így az emberi méltóság, a 
méltányos bánásmód, az empowerment, a remény, a személyes szükségletek 
tisztelete és integrálása a segítő folyamatok során, az önsegítő aktivitás, a 
stigma- és diszkrimináció-mentesség nagyon jelentős tényezői a segítő mun-
ka hatásosságának. Különösen elgondolkodtató, hogy az orvosi betegség-
modelleket megkérdőjelező Soteria modell, amely a pszichotikus betegek 
gyakran gyógyszermentes „elkísérését”, óvását tűzi ki célul, igen hatékony: 
a betegek több mint 40%-a vészelte át gyógyszermentesen a pszichózist, a 
többiek kevesebb gyógyszerrel, és a hosszabb távú eredmények sem rosz-
szabbak a hagyományos ellátási keretben kezelt betegek eredményeinél 
(Bola és Mosher, 2002; Calton, Ferriter, Huband és Spandler, 2007). Bár a 
modern medicina sok hatékony terápiás eszközt kínál fel, a „hagyományos 
ellátási keretek” – pl. a „zárt osztály”, a szociális otthon, a gondnokság 
intézménye, stb. – gyakran olyan stigmatizáló, reménytelen, megalázó és 
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kiszolgáltatott környezetet jelentenek, amely tényezők sokat ronthatnak a 
betegek állapotán, tünetein. Lehetséges, hogy még a hatékonynak mutat-
kozó gyógyszeres terápiák, pl. a pszichózist kezelő gyógyszerek sem tudják 
a „pszichoszociális minimum” hiányában az előnyeiket kellőképpen kifej-
teni. Nem véletlen, hogy ezekre a szempontokra először a radikális beteg-
mozgalmak hívták fel a fi gyelmet: szerintük a felépülés gyógyulás nélkül 
is lehetséges és a gyógyítás gyakran ártalmas hatásokkal jár együtt. Néz-
zük, hogyan fogalmazza meg a felépülés lényegét Gecse Andrea tapasz-
talati szakértő: „Egy új szemléletet tanultam, egy olyan szemléletet, ami 
egy életre reményt ad nekem, még akkor is, ha lesznek még nehéz idők is. 
Régebben nehéz volt vállalnom a betegségemet, megküzdenem a szégyen-
nel, amit emiatt érzek, meg a stigmával. Amikor hosszabb időt kórházban 
töltöttem, igyekeztem elbújni az emberek elől. De aztán fokozatosan vissza-
szereztem a korábbi életemet, a függetlenségemet. A közösségi pszichiátria 
egy új utat mutatott meg nekem. Képes vagyok kézben tartani az életemet, 
mára felismerem, hogy mikor jön egy esetleges rosszullét és sok eszközöm 
van a kivédésére. Újra van önbizalmam. A barátaimmal szabadon beszélek 
a problémáimról is. Ők is segítenek az egyensúlyom megőrzésében. Szabad-
nak érzem megam és az életem az enyém.“

A felépülés fenti szempontjai mindenesetre sok ponton segítenek a 
hatékony attitűdök és gyakorlatok meghatározásában és megőrzésében, 
amelyet az 1. táblázatban foglalunk össze.

A XXI. század lélekgyógyászatának tehát a terápiák tekinteté-
ben is fel kell adnia az intervenciókra koncentráló pozitivista, tisz-
tán természetudományos megközelítést, és meg kell kezdenie a 
nonspecifi kus tényezők, az értékek és szociális hatások tudatos integrá-
lását a terápiás arzenálba. Szakmai gondolkodásunknak is át kell fognia 
a neurotranszmitterektől a „jó közösségekig” terjedő dimenziót. A jelenko-
ri pszichiátriának tehát pszichoszociális fordulatot kell tennie. Meg kell 
teremtenie e komplex összefüggéseket kutathatóvá tévő modelleket és a 
humanisztikus értékeket megvalósító, bio-pszichoszociális, sőt, spirituális 
tényezőket integráló szolgáltatásokat.

Ez a gyakorlatban a felépülés értékeire alapozva, a betegek természetes 
környezetében történik, tényeken alapulóan hatásos bio-pszichoszociális 
szakmai eszközök alkalmazásával. Röviden ezt hívjuk közösségi pszichi-
átriának. A közösségi pszichiátriai főbb intézményeit mutatja be a 2. táb-
lázat.

A közösségi pszichiátriai ellátás értékei, gyakorlata és képzése több 
nemzetközi programban, ajánlásban olvasható (ld. az ajánlott irodalom-
nál), az egészségügyben és a szociális ellátásban egyaránt megjelenik, 
azonban Magyarországon még nem vált dominánssá. A betegek többségét 
ma még könnyen érik intézményesült és dehumanizáló hatások.

A közösségi ellátás során a felépülés értékeit kell megvalósítanunk, 
sőt megjelenítenünk a szolgáltatások szervezésekor, valamint a gondozási 
munka során egyaránt. Ennek legfontosabb gyakorlati megjelenése a sze-
mélyes célokra alapozott gondozási munka, ahol az előrehaladás legfon-
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tosabb fokmérője a személyes célok megvalósulásának üteme és mértéke, 
amelyet minden gondozói ülésen, illetve a gondozási tervek áttekintésekor 
együtt értékelünk ki a betegünkkel és a hozzátartozóival.

Az alábbiakban egy szkizofréniával élő kliens gondozását követheti 
nyomon az olvasó, ahol a gondozási munkát pszichiáter végezte, egyaránt 
alkalmazva a betegség kezeléséhez szükséges orvosi és pszichoszociális 
„gyógymódokat”. (Ezért a továbbiakban a „beteg” kifejezést használom a 
szociális ellátásban jobban megszokott „kliens” helyett.) A gondozás in-
tenzív szakaszának két gondozási tervet átölelő időszakát mutatjuk be, 
amikor sor került (a minden beteg számára ajánlott) pszichoedukáció és a 
stresszkezelés közös megtanulására. Nem tárgyaljuk a gondozásba vétel 
időszakát és a felmérő módszereket, igyekszünk azonban jelezni a gondo-
zási munka „lelkét” jelentő elemeket. A készségfejlesztés módszerét egy 
másik beteg kapcsán mutatjuk be, mivel első betegünk gondozása során 
ilyen nem történt (a gondozási célok nem tették szükségessé a haszná-
latát). Bár az alábbi gondozás nem valósulhat meg, csak mentálhigiénés 
szakemberek közreműködésével, számos eleme használható, sőt, ajánlott 
a segítő munka más színterein is.

1. Hogyan jelennek meg a személyes célok 
a gondozási tervben?

A rehabilitációs gondozásnak minden esetben a beteg (és hozzátartozó-
inak) személyes szükségleteire kell épülnie. A problémák, vagy tünetek 
megoldásához, kezeléséhez szokott szakembernek néha talán zavarba ejtő 
megkérdezni, mik is a beteg és hozzátartozóinak személyes céljai a közel-
jövőben. Ilyenkor gyakran úgy érzi, ezek a dolgok bizony nem az ő szak-
területéhez tartoznak. Látni fogjuk azonban, hogy a személyes célokkal 
kapcsolatos munka hogyan kárpótol majd e bizonytalanságért, a munka 
hatékonyságának emelkedésével.

A személyes célokra vonatkozó kérdés gyakran a betegeinket és 
hozztartozóikat is váratlanul éri, esetleg nem is tudnak rögtön válaszolni 
a kérdésünkre. Ez könnyen elindítja azokat a segítő refl exeket, amikor mi 
magunk leszünk „találékonyak” betegünk helyett, és jobbnál jobb célokat 
ötlünk ki számára. Fontos, hogy a gondozó ne a célok (a beteg helyett tör-
ténő) kitalálásában, hanem közös feltárásában legyen aktív. Tegyünk fel 
tisztázó kérdéseket, pl.: „mitől lenne könnyebb, örömtelibb az életük az el-
következő hónapokban?” Ha ez sem hoz eredményt, megpróbálkozhatunk 
azzal is, hogy megkérdezzük, mi lenne betegünk három kívánsága, aho-
gyan a mesékben szokás. Ilyenkor találkozhatunk a másik nehézséggel, 
azaz azzal, hogy betegünk esetleg irreális célokat fogalmaz meg. Álljon itt 
ennek bemutatására egy párbeszéd egy súlyos paranoid pszichotikus álla-
potban lévő 17 éves betegünkkel, akit az első pszichotikus epizód kapcsán 
a kórházi elbocsájtás után vettünk gondozásba. Mindenekelőtt ismerked-
jünk meg vele és édesanyjával!
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Nevezzük őt Csabának. Csabát édesanyja nevelte fel. Apja korán el-
hagyta a családot, később elhunyt. Nem is beszélnek róla szívesen. Csaba 
születése, kisgyermekkori fejlődése normális volt. Érzékeny, nehezen be-
illeszkedő gyermek volt. Jó eszű, de valószínűsíthetően dyslexia miatt (?) 
anyja olvasta fel neki rendszerint a tanulnivalót. Gimnáziumba került, 
kitűnt a nyelvtanulásban. Betegsége egy éve kezdődött: hallucinációi és 
paranoid téveszméi hatására az iskolában agresszíven viselkedett, trágár 
dolgokat kiabált be az órán. Úgy érezte, mindenki ellene van, az életére 
törnek. Isten talán őt bízta meg, hogy tegyen igazságot a földön. Csaba 
édesanyjával él, aki orvos. Nagyon támogatja Csabát, ugyanakkor józan, 
okos asszony, aki felmérte és szembenézett Csaba betegségével. Az ő ré-
vén jutott kórházba is, ahol paranoid szkizofréniát diagnosztizáltak és 
Olanzapine (15mg naponta) kezelést javasoltak. A kórházi elbocsájtást 
követően szinte azonnal létrejött a gondozói találkozás, amelyet most a 
gondozási terv kidolgozásával kezdve mutatok be1:

Gondozó: Milyen céljaid vannak a következő 2-3 hónapra? 2

Csaba: Azonnal kiutazom Ausztráliába és lenyomom a pszichiáter tor-
kán a zárójelentést…

G.: Miért lenne jó Ausztráliában?
Cs.: Mert itt bajban vagyok. Ausztráliában olyan nehéz lenne életben 

maradnom, hogy kimásznék ebből a bajból.
G.: Mi ez a baj? 
Cs.: Hogy kiraktak a gimnáziumból és bevittek a pszichiátriára.
G.: Ez nagyon nehéz lehetett…
Cs.: Nem nehéz! Ezt nem lehet elfogadni! Én nem vagyok beteg! Maga 

is tűnjön el!
G.: Ha jól értem fontos Neked, hogy tovább folytasd a tanulást.
Cs.: Nem! Csak abban az iskolában és abban az évfolyamban folytatom! 

Ha megbuktatnak, kinyírom a tanárt! Meg azt is aki beteget csinált belőlem!
G.: Mi lenne, ha ismét tanulnál angolul? Az segítene abban, hogy később 

kijuss  Ausztráliába.
Cs.: De csak a Bélától... (Egy fi atal, példaképnek tekintett tanáráról 

van szó, aki angol nyelvre tanította. Csaba volt a legjobb diákja, ezért Béla 
szinte baráti szeretetével tüntette ki, többször elvitte nem szinkronizált 
fi lmet megnézni.)

1 A gondozást egy tapasztalt gondozóval közösen kezdtük meg. Később azonban Csaba pszichoti-
kus tüneteiből adódó ellenségessége miatt a gondozónő jelenlétéhez nem járult hozzá, így a gon-
dozást egyedül folytattam. Ezért a továbbiakban egyszerűen gondozóként jelölöm magam. Csaba 
gondozása során az I.R.H. Falloon által kidolgozott Közösségi Egészségügyi Felmérést, az In-
tegrált pszichiátriai ellátás programjában szereplő modulokat, valamint a CPS-50 becslőskálát 
töltöttük ki félévente. A Közösségi Egészségügyi Felmérés, amely átfogó képet ad a gondozás 
eredményességéről, köztük a gondozási célok teljesüléséről, megjelent a Psychiatria Hungarica 
Németh Attila és Harangozó Judit által szerkesztett 2008/3. számának mellékleteként, amely 
beszerezhető az Ébredések Alapítványnál : ebredesekalapitvany@gmail.com.
2 A beteg maga kérte, hogy fi atal életkora miatt egyoldalúan tegezzük. Úgy érezte, ő még „isko-
lás”. A terápiás kapcsolat stabilabb kiépítése, ill. a beteg aktuálisan ellenséges magtartása miatt 
eltekintettünk attól, hogy erőltessük a magázódást.
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A párbeszéd bemutatja, hogy a személyközpontú segítő kapcsolatban 
megismert „gyógyító beszélgetés” hogyan vezet sikerre még a mentálisan 
zavart betegeink „kinyitásában” is. A gondozó, akivel a beteg kifejezetten 
ellenségesen viselkedett, ebben a beszélgetésben túljutott a „veszélyes, 
súlyos paranoid szkizofréniában szenvedő beteg” (általában elég meg-
bélyegző) nézőpontján, hiszen a beszélgetés kapcsán kinyílt egy másik, 
empátiávál megélhető nézőpont: egy kamaszfi ú, aki jó tanuló volt a gim-
náziumban, majd számára érthetetlenül onnan őt eltávolították. A gon-
dozó belegondolt, hogy vajon ő maga elviselte volna-e, ha ez történik vele. 
A beszélgetés ezen momentuma egyben demonstrálja a felépülés-alapú 
megközelítés és a hagyományos különbségét. A személyes célok feltárása 
sokszor segít a betegség „mögött” az ember felfedezésében.

Most nézzük tovább, hogyan folytatódott a beszélgetés!
G.: Mi lenne, ha újrakezdenéd a tanulást Bélával?
Cs.: Jövő héten felhívom az iskolában…
G.: Nagyszerű! Szükséged van ebben segítségre?
Cs.: Magától nem kell semmilyen segítség!
G.: Nem tudod elfogadni a szakemberek segítségét, és azt, hogy betegnek 

gondolnak.
Cs.: Ki kéne nyírni mindet…
G.: Lehet, hogy ehelyett átbeszélhetnénk, miért gondolják azt, hogy beteg 

vagy. Én elmondanám, mik a tünetek, Te pedig elmondod, mit tapasztal-
tál, meg is cáfolhatod a diagnózist. Te fogod eldönteni 4-5 beszélgetés után, 
hogy van-e pszichiátriai betegséged…

Cs.: Jó. És aztán Maga se jöjjön többet…
A gyakorlott olvasó már látja is a terápiás terv fő vonalait és bizonyá-

ra felismerte, hogy az utóbb megajánlott tevékenység a pszichoedukáció, 
amelyben a Csabával való sajátos beszélgetés során végül is megállapod-
tunk. Mit írt a gondozó a dokumentációba?

Személyes célok:
1. Továbbtanulni angolul, Bélától.
2. „Ne nézzenek betegnek” – jó volna feldolgozni azt, ami a kórház előtt 

és azóta történt.
A személyes célokat akadályozó kulcsproblémák:
3. Béla a gimnáziumban tanította, nincs vele kapcsolat, nem biztos, 

hogy vállalja.
4. Csaba nem érti, miért gondolják betegnek és mivel magyarázható, 

hogy akarata ellenére kezelték. Úgy érzi, gonoszak vele a szakemberek.
A gondozási terv:
1. Csaba jövő héten felhívja Bélát az iskolában, megkéri, hogy adjon neki 

magánórákat a lakásán. Csaba édesanyja vállalja, hogy kifi zeti az óradíjat.
2. A gondozó (aki egyben pszichiáter) vállalja, hogy 4-5 találkozás so-

rán alaposan megvitatja Csabával és édesanyjával együtt, mit jelent a 
szkizofrénia, ami után Csaba eldönti, szerinte van-e ilyen betegsége. Ezt 
pszichoedukációs tréningnek hívjuk.

3. A terv teljesítésének áttekintésére 2 hónapot adtunk.
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Még mielőtt beavatnánk az olvasót a nem éppen izgalommentes gondo-
zási folyamat további lépéseibe, fi gyeljük meg, hogy hogyan juthatunk el 
az irreális, távoli célok (Ausztráliába kiköltözni) felől a reális, rövid távú, 
örömteli célokhoz, amelyek a rehabilitációs szemléletű gondozási mun-
ka alapját képezik. Ne feledjük el, hogy az irreális, távoli célok minden 
emberre jellemzőek. Ha jól magunkba nézünk, mindnyájan dédelgetünk 
olyan elképzeléseket, amelyekről szívünk mélyén tudjuk, hogy nem va-
lószínű, hogy megvalósulnak (pl. lehet, hogy szívünkbe zártunk egy fi lm-
színészt, vagy családi házat akarunk venni, egyszer el szeretnénk jutni 
Új-Zélandra, vagy le akarunk fogyni majd jövőre). Hívjuk ezeket a célokat 
álmoknak, amelyeket gyakran nem érünk el, mégis fontosak és motiváló-
ak számunkra. Kezeljük betegeink álmait is hasonlóan megengedő módon, 
és használjuk ezeket arra, hogy a rövidtávú célokat kibontsuk, ahogyan 
ezt az előbbi példában láttuk.

A rehabilitációs szemléletű gondozás elindításakor gyakran van szük-
ségünk a kockázat bölcs kezelésére. Csaba esete jól szemléleti, hogy ameny-
nyiben a gondozást végző orvos azonnal a gyógyszeres kezelés módosításá-
val indított volna – amit Csaba súlyos tünetei indokoltak –, a gondozásnak 
azonnal vége szakad. Hosszabb távon kell gondolkodnunk, amikor a gon-
dozás elfogadása és a beteg együttműködésének megnyerése a legfonto-
sabb. Nagyon gyakori, hogy a személyes célokra épülő gondozási tervben 
megnyilvánuló ösztönzők (jelen esetben a Bélával való tanulás lehetősé-
ge) fogadtatják el a gyógyszeres elképzeléseinket, vagy a beszélgetések 
kapcsán kialakuló empátiás kapcsolat segít ezek elfogadásában.3 Akkor 
jár el helyesen a gondozó szakember, ha minden javaslatánál, döntésénél 
fi gyelemmel van a hosszú távú együttműködésre, amelyet lehetőség sze-
rint soha nem kockáztat. Csaba ugyan visszatérően fenyegetőzött, hogy 
„kinyírja a pszichiátereket”, valójában azonban naphosszat otthon feküdt, 
rendkívül inaktív volt, feltehetően hallucinált. Átlagosan hetente egyszer 
voltak otthon dührohamai, amikor egyes tárgyakat – pl. szemétládát – ösz-
szetört, időnként betörte az üveges ajtó ablakát. A klinikai adatok alapján, 
valamint Csaba édesanyjával megállapodva a „forró drót” kapcsolattartás-
ban, a gondozó pszichiáter fenntarthatónak látta a gondozási terv szerinti 
haladást és nem kezdeményzett kríziskezelést a fenyegető pszichiátriai 
tünetek miatt. Amennyiben a gondozást végző szakember nem pszichiá-
ter, a hasonló eseteknél szoros együttműködésben kell a pszichiáterrel, a 
hozzátartozóval és a beteggel együtt a megfelelő döntéseket meghozni.

Mint láttuk, a gondozási tervben meghatározott rövidtávú célok után 
felmérjük a célokat akadályozó kulcsproblémákat, majd ezek elemzése után 
megoldásukra tervet készítünk, amellyel kapcsolatban megállapodunk a 
beteggel és hozzátartozóival. A személyes célok felől aztán legtöbbször el-

3 Csabának a gondozókkal szembeni ellenségessége egyre inkább verbális sztereotípiává vált, 
amelyet valamelyest talán bemutat a fenti interjúrészlet: miközben ismételten elmondja, hogy 
kit fog kinyírni, hogy ne jöjjünk többet, meg tudunk állapodni egy nagyon tartalmas gondozási 
együttműködésben. A gondozó azt érezte, hogy sikerült a vad viselkedés mögött az érzékeny ka-
maszt megtalálnia, akivel közös nevezőre jut. 
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jutunk a tünetekig, hiszen ezek többnyire akadályozzák a célok megvaló-
sulását. Máris látni fogjuk, hogy így történt ez Csaba esetében is. 

Az eddigiekben azonban adósai maradtunk egy nagyon fontos momen-
tumnak, amely pedig a családtag(ok) céljainak felmérése és megjelenítése 
a gondozási tervben. Erről sohasem szabad megfeledkeznünk. A gondozás 
és rehabilitáció bizonyítottan akkor hatékony, ha a családtagok, vagy más 
hozzátartozók, barátok bevonásával történik. Ennek nem az a módja, hogy 
a hozzátartozóknak „feladatokat adunk” a beteg érdekében. Tanuljuk meg: 
tartósan csak akkor tudjuk megnyerni a hozzátartozók együttműködését, 
ha ők maguk úgy érzik, nem csak a „betegünkről”, de őróluk is szó van, vagy -
is ők maguk is gyarapodnak a gondozás kapcsán, helyzetük könnyebbé, 
élhetőbbé válik. Ez a rendszerszemléletű családgondozás révén valósulhat 
meg, amelynek során a gondozási tervben megjelenítjük a hozzátartozók 
személyes céljait is, az eltérő célok esetén pedig megtaláljuk együtt azt a 
kompromisszumot, amely mindnyájuk számára kielégítő.

Tehát valami kimaradt Csaba gondozási tervéből, mégpedig az édes-
anya céljainak megjelenítése. Amikor erről kérdeztük Csaba édesanyját, 
azt válaszolta, neki semmire nincs szüksége, csak Csaba legyen jobban. 
Ez egy gyakori válasz az ilyen helyzetben lévő hozzátartozóknál. Nem jó, 
ha elfogadjuk az ilyen válaszokat. Elmagyaráztuk, hogy Csabának arra is 
szüksége van, hogy a családtagok, ez esetben Csaba édesanyja élhető életet 
éljen, megnyugvást találjon a sok stressz után. Annál jobban fog tudni Csa-
bának is segíteni. Nos, nagy nehezen Csaba édesanyja elmondta, hogy: 

– El kellene utaznia szakmai továbképzésre, amelyet egy wellness szál-
lodában tartanak vidéken (cél),

– de nem tudja 2-3 napra sem Csabát otthon hagyni, mivel az ilyenkor 
őt ellátó nagymama nem tudja kezelni a dührohamokat (a célt akadályozó 
kucsprobléma).

Csaba némi győzködés után elfogadta, hogy anyjának szüksége van 
arra, hogy 2-3 napra elutazzon és a továbbképzést összekösse egy kis pi-
henéssel is. Így ezzel kiegészítettük a fentebb szereplő gondozási tervet. 
Itt nyílt alkalom arra, hogy foglalkozzunk Csaba paranoid pszichotikus 
tüneteivel és dührohamaival, amelyek tehát akadályát képezték édesany-
ja utazásának. Közösen elemeztük, hogyan is alakulnak ki a dühroha -
mok, mik ezeknek az előzményei, milyen gondolatok kísérik, mik enyhítik, 
illetve súlyosbítják a viselkedést. Ehhez a problémaelemzés c. munkala-
pot használtuk. Kiderült, hogy ha valami nem sikerül, vagy csak zajosak 
a szomszédok, tehát valami banális dolog megzavarja a mindennapok 
rendjét, ezekről az jut eszébe, hogy a világ igazságtalan vele szemben, ül-
dözik őt, és ezzel kapcsolatosak a dührohamok. A következő ülésen egy 
problémamegoldó beszélgetés4 (Falloon és mtsai., 2006) kapcsán, amely-

4 A problémaelemzés és a problémamegoldás c. munkalapok és a használatukat elősegítő Falloon 
és mtsai. által létrehozott munkakönyv-fejezetek megtalálhatóak az Ébredések Alapítvány hon-
lapján: www.ebredesek.hu ,a Közösségi Pszichiátria kézikönyve c. résznél. Ezek letölthetőek, de 
utánközlésük csak az Alapítvány engedélyével történhet.
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hez az azonos nevű munkalapot használtuk közösen, két megoldásban 
egyeztünk ki: egyrészt némi gyógyszer-emelésben, amit meglepő módon 
Csaba elfogadott, másrészt Csaba azt találta ki, hogy megpróbálja a düh-
roham idején kevésbé látványosan levezetni az izgalmát, például összetör 
néhány ceruzát, így nem okoz olyan kárt és ribilliót. Azt is megbeszéltük, 
hogy amennyiben a dührohamok miatt ismét javítást, pl. üvegezést kell 
végezni, kevesebb könyvet vehet magának, míg ha tud magán uralkodni, 
akkor több könyvhöz jut hozzá (Csabát nagyon érdekelték a háborús, ka-
tonai tárgyú történelmi könyvek). Az eset az empowermentet segítő felelős 
együttműködés kiépítésének is példája.

A gondozási tervben szereplő (1) pszichoedukáció és (2) a nyelvórák 
megszervezése mellett tehát (3) gyógyszeres változtatásban és a (4) düh-
rohamokkal kapcsolatos viselkedéskontrollban is meg tudtunk állapodni. 
Továbbra is tartottuk magunkat a 2 hónapos határidőhöz, amelyet köve-
tően Csaba édesanyja talán dönthet, vállalható-e az utazás.

Hogyan folytatódott Csaba gondozása? Az elkövetkező időszakban he-
tente látogattuk Csabát és édesanyját. Meglepő módon a gondozási terv 
kidolgozását követő második héten Béla járt náluk, aki vállalta az órákat 
a lakáson, sőt, pénzt sem fogadott el. Könyveket hozott és adott kölcsön 
Csabának, amiből a nyelvet is gyakorolhatja, nagyon barátian viselkedett 
vele. Csaba egyedül hívta fel Bélát az iskolában. Ez a – talán váratlannak 
tűnő – fejlemény hatalmas lökést adott Csabának, és az egész gondozá-
si folyamatnak. Azt lehetett látni, hogy Csaba végre „becsülheti magát 
valamire”, van miért felkelnie, van, ami motiválja. Minden nap 1-2 órát 
tanulja a nyelvet. A gondozási üléseken is volt mire „büszkének lenni”, 
megdícsérni, volt miről beszélgetni a betegségen kívül.

Két dologra is felhívhatja ez a momentum a fi gyelmünket. Az egyik 
az, hogy az eredményeség és az együttműködés mennyire múlik a helyes 
célok megtalálásán. Azok a betegek, akik a pszichotikus világ helyett 
(amelyben Csabát maga az Isten bízta meg, hogy igazságot tegyen a föl-
dön) az angolórákon mutatott teljesítményükért, a valós életben mutatott 
sikerek és örömök miatt elégedettek magukkal, úgy érzik, ezek miatt ér-
demes élniük, sokkal könnyebben „gyógyulnak ki” a pszichotikus élmény-
világból. Szinte lehetetlen a teljes gyógyulás, ha nincs választható, reális 
és élhető alternatíva a valós életben. A másik tanulság, hogy a felépülést 
segítő, közösségi alapú, hatékony rehabilitációs munka során nem nehéz 
szövetségeseket találnunk. Béla nem valami „csodalény”, egyszerűen egy 
normálisan gondolkodó és érző fi atalember, aki Csaba telefonja és az előz-
mények alapján szeretettel és segítő szándékkal fordult Csaba felé, és a 
legjobb partnerré vált a rehabilitációban, anélkül, hogy egyszer is beszélt 
volna vele szakember. A gondozási és rehabilitációs munka során gyakran 
szalasztjuk el az ilyen partnereket, és túl gyakran hivatkozunk arra, hogy 
„a világ elutasítja, megbélyegzi a pszichiátriai betegeket”. Ez utóbbi mon-
dat inkább a szakemberek kiégésének egyik jele lehet.
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2. Mivel telnek a terápiás ülések?
A gondozás során az ülések mindig a gondozási tervben foglaltak szerint 
zajlanak. Egy kivétel van ez alól: ha krízisállapotot észlelünk. Természe-
tesen nagymértékben a gondozó szakemberen múlik, hogy mikor tekint 
valamilyen nehéz helyzetet krízisállapotnak. Nemcsak egy pszichotikus 
relapszus, vagy látványos családi dráma lehet krízis. Krízisnek számít-
hat, ha pl. a beteg abbahagyta a gyógyszeres kezelését, korai fi gyelmezte-
tő tünetei vannak, esetleg valamilyen komolyabb mellékhatást tapasztal, 
vagy megbukott egy vizsgán, nincs otthon tüzelő, stb. Ezek az események 
indokolják, hogy félretegyük a tervezett menetrendet és legalább egy ülést 
az adott problémának szenteljünk. Krízis esetén problémamegoldó beszél-
getést kezdeményezünk, ahol a gondozók is aktív javaslatokkal vesznek 
részt. Csabáéknál nem kellett kríziskezelést végezni az elkövetkező 2 hó-
napban, ezért követhettük a megbeszélt gondozási terv lépéseit.

Az ülések menetrendje a következő:
1. Üdvözlés.
2. A kulcstünetek és a korai fi gyelmeztető tünetek monitorozása.
3. A gyógyszerszedés monitorozása.
4. A gyógyszer-mellékhatások monitorozása.
5. A célok előrahaladásának áttekintése.
6. A családi megbeszélések és a házi feladat áttekintése és megbeszélése.
7. Az adott ülésre eső (tréning) program.
8. A házi feladat és az otthoni megbeszélés tervezése.
9. A következő ülés időpontjának megbeszélése.
Csaba esetében tehát a tanulásban való előrehaladásról, a Bélával 

való kapcsolattartásról, a dührohamokról, és a viselkedés-szabályozásról, 
a gyógyszerszedésről és mellékhatásokról minden alkalommal szó esett. 
Csaba és édesanyja együtt osztályozták le 1-től 5-ig terjedő skálán, meny-
nyire sikerült a viselkedés-kontroll. Mi folyt még az üléseken? Már tudjuk: 
pszichoedukáció.

3. Mi a pszichoedukáció?
A pszichoedukáció struktúrált tréning, ahol minden fontosat alaposan, de 
közérthető és könnyen elsajátítható módon megtanítunk az adott betegség-
ről a beteg és hozzátartozói bevonásával. Feltérképezzük a relapszusokat 
megelőző ún. korai fi gyelmeztető tüneteket is. A tanulás mindig kölcsö-
nös: a pszichoedukációs ülések során sokkal mélyebb betekintést kap-
hatunk betegeink tüneteivel kapcsolatban, megismerhetjük érzéseiket, 
coping stratégiáikat, a családtagok megfi gyeléseit. A kölcsönös tanulást az 
interektivitás is elősegíti. Ez azt jelenti, hogy a tréning-füzetben leírt meg-
állapításokat mindig kérdés követi. Például: „A hallucináció olyan dolgok 
érzékelése, amelyeket mások nem észlelnek. Pl. olyan hangokat hallha-
tunk, amelyeket mások nem hallanak.” Ezt az egyszerű közlést a tréning 
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folyamán együtt olvashatjuk el a tréning-füzetben, együtt értelmezzük, és 
megkérjük a beteget, számoljon be a saját tapasztalatairól. Az ülés közben 
és a végén a legfontosabb tudnivalókat elismételjük, visszakérdezzük.

A pszichoedukációs tréning után a házi feladat a tanult fejezet közös 
otthoni feldolgozása, és a munkafüzetben5 szereplő kérdések írásos kitöl-
tése. A következő ülésen a házi feladat megbeszélésére kerül sor. Ilyenkor 
nemcsak a tananyag ismétlése a fontos. Ennél még fontosabb, hogy kiala-
kuljon az a szokás a családon belül, hogy rendszeresen leülnek megbeszél-
ni „közös dolgaikat”, jelen esetben a házi feladatot. Ennek kialakulása a 
családgondozás egyik legfontosabb feladata, hiszen a cél a család önálló és 
hatékony működésének az elősegítése, nem pedig az, hogy a gondozók által 
vezetett ülések vegyék át a családi élet irányításának szerepét. Sokszor ez 
bizony nem megy könnyen. Vannak családok, ahol még az étkezések sem 
zajlanak együtt és ha mégis összeülnek, az mindig drámai konfl iktusok-
hoz vezet. A családi ülések megszervezése a gondozás egyik fő feladata, 
amellyel a későbbiekben még foglalkozunk.

Visszatérve Csaba terápiájához: izgalmas volt elővenni a „Mi a szki-
zofrénia?” c. munkafüzetet és megkezdeni a tréninget. Csaba azonnal til-
takozott és minden második mondata az volt: „de én nem vagyok beteg”. 
Szerencsére abban állapodtunk, meg, hogy tiszteletben tartjuk, ahogy ő 
dönt ezzel kapcsolatban, és csak azt beszéltük meg egymással, hogy átte-
kintjük, mi a szkizofrénia, miért gondolják a szakemberek, hogy neki ez a 
betegsége. 

Ezt más betegek esetében is hasonlóan képviseljük. A pszichoedukáció 
soha ne arról szóljon, hogy „rábizonyítjuk” a betegünkre: márpedig neki 
ez a betegsége. Jusson eszünkbe, amit a felépülés-alapú megközelítésről 
tanulhatunk, és segítsük őt és hozzátartozóit abban, hogy maguk dönthes-
senek, a megfelelő információk birtokában. (Ez akkor is így szokott történ-
ni, ha mi ezt az utat nem nyitjuk meg számukra.) A pszichoedukáció soha 
nem szokott katarzis-szerű felismerésekre vezetni, hiszen egy traumatikus 
szembenézésről van szó. Sok esetben inkább az a jellemző, hogy a beteg és 
a hozzátartozók egyszer csak – szinte észrevétlenül – használni kezdik azo-
kat az érveket és koncepciókat, amelyeket tanultunk. Csaba esetében ez a 
betegségére oly jellemző kettős könyveléssel zajlott: továbbra is folyamato-
san hangoztatta, hogy ő nem beteg, viszont a tünetek átbeszélésekor majd-
nem minden tünetnél beszámolt a tapasztalatairól. Az ellentmondást úgy 
hidalta át, hogy a kvízben, amely a házi feladat volt, helyesen beikszelte 
a tüneteit, de a kérdésben szereplő tünet szót kihúzta. „Ezek nem tünetek” 
– mondta. „Hát mivel magyarázzuk akkor ezeket?” Kiderült, hogy ezeket 
„bajnak” hívjuk. „OK.” – mondta a gondozó. „Nevezzük ezeket bajnak.”

A pszichoedukáció alatt tovább mélyült a kapcsolatunk. Őszintén fel-
tárta a „baját” és átéltük, milyen nagy szenvedéseken és „igazságtalansá-

5 Többféle tréning-anyag van forgalomban a szkizofréniával kapcsolatban. A bemutatott esetben 
használt I.R.H. Falloon és munkatársai által összeállított munkafüzet olvasható a jelzett honla-
pon, szerkesztett formában pedig megrendelhető e-mailen. 
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gokon” ment keresztül, milyen nagy-nagy teher ezekkel megbirkózni. Volt 
egy katartikus pillanat: amikor a szkizofrénia különböző lefolyási típu-
sairól volt szó, Csaba egyszer csak azt mondta: „…és én a rossz lefolyású 
csoportba tartozom”. Ez volt az a pont, amikor a gondozó azt mondhatta: 
„Aki ilyen férfi asan szembenéz a problémájával, az meg fog tudni küzdeni 
a bajokkal és betegségekkel.” Nem egyszerű egy velünk ellenséges beteggel 
kialakítani a pozitív visszajelzések, dicséretek „kommunikációs kultúrá-
ját”. Enélkül azonban „nem kel életre” a befektetett munkánk, különösen 
nem a pszichoedukáció, ahol fenn kell tartanunk a remény-nyújtás és a 
dicséretek közegét, mert csak ez segíti megfelelően a szembenézést és a 
megbirkózást. Dicsérni persze csak reálisan érdemes. A gondozóknak ez-
zel sokszor van nehézsége, ezért a képzés során helyzetgyakorlatokban, 
illetve a közösségi munka során és a szupervíziós helyzetgyakorlatokban 
fontos fejleszteni ezt a készségünket. Ne csak az eredményeket dicsérjük, 
de az erőfeszítést is. A pszichoedukáció során nem annyira nehéz a dicsé-
reteket begyakorolnunk, hiszen tanulásról van szó, és ha a „tananyag” 
elsajátítása nem is mindig könnyű, az őszinteséget, a házi feladattal való 
próbálkozást dicsérhetjük, és minden esetben dicsérjük is meg egy-egy 
szóval, gesztussal!

Reméljük, Csaba esete betekintést enged abba, hogyan halad a gondo-
zás az empowement (felruházás), az önbizalom növelése, a kompetencia és 
az önsegítés erősítése felé, és hogyan alakítható ki empátiás, személyköz-
pontú kapcsolat a bizarr tüneteket mutató, pszichotikus betegekkel is.

Mire öt alkalommal később eljutottunk a pszichoedukáció végére, már 
nem kellett elővenni a „betegség” kérdését, mert értettük egymást. Csaba 
még néhányszor rendreutasított, hogy ez nem betegség („baj”), de ez is 
bevonult a röviden elintézhető sztereotípiák közé.

Csak családgondozás keretében végezhető pszichoedukáció?
Nem. A szakirodalom és a gyakorlat is azt mutatja, hogy a csopor-

tos formában, tehát betegek és családtagok csoportjaiban megszervezett 
tréningek hatékonysága azonos a családgondozás keretében történővel. 
Mindkét tréningnek legfontosabb hatótényezője a családtagok bevonása. 
Tehát a csak betegek számára végzett tréning hatékonysága nem bizonyí-
tott (Lucksted, McFarlane, Downing és Dixon, 2012).

Vajon miért végzünk akkor családgondozás keretében pszichoedu kációt?
Azért, mert bizonyos betegek, pl. paranoid állapotban lévők nem bír-

ják a csoport-terápiás helyzetet. Emellett a családi keretben végzett 
pszichoedukáció technikailag sokkal egyszerűbb, nem kellenek olyan cso-
portvezetői és előadói „készségek”, mint a csoportos tréninghez. A csoport 
nehezebben is szervezhető meg, mint a családi tréning, amelyet legtöbb-
ször a páciens otthonában végzünk, a közösségi gondozás részeként.

Minden esetben a pszichoedukáció a gondozás első lépése?
Nem. A gondozási terv, ahogyan ezt Csaba esetében is láttuk, mindig 

a személyes célokon alapul. A pszichoedukáció nem feltétlenül előszőr vá-
lasztandó stratégia, de a gondozási folyamatban előbb-utóbb sorra kerül.
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4. Hogyan folytatódott a gondozás a továbbiakban?
A rehabilitációs szemléletű gondozás intenzív szakasza általában 20-30 
ülést jelent. Ezalatt többször is megújítjuk, majd kiértékeljük a gondozási 
tervet. A követéses időszakban aztán már havi 1 találkozó történik, és 
csak valamilyen rendkívüli esemény – pl. relapszus, vagy más krízis – ese-
tén váltunk át ismételten az intenzív munkára. Csabáéknál 2 hónap után 
értékeltük ki előszőr az eredményeket. Csaba elfogadta a pszichiáter és a 
gondozó rendszeres látogatásait, és 18. születésnapja után sem lépett ki a 
gondozásból (amikor már ő dönthetett erről). Emeltünk a gyógyszerelésén 
is. Ritkultak a kirohanásai és halványultak a paranoid tünetei. Béla heten-
te járt órát tartani. Csaba a fennmaradó időt otthon töltötte, még mindig 
sokat feküdt. Félt az emberektől. Úgy érezte, Magyarországon mindenki 
az ellensége. Látszik az emberek arcán. „Egyszer odajött valaki hozzám az 
utcán és azt mondta, megöl, ha nem adok pénzt.” Édesanyjával néha ki-
mozdult a hétvégén. Az otthoni dührohamok mérséklődtek (3-as szinten), 
de nem múltak el teljesen. A gondozási dokumentációban rögzítettük a 
célok teljesülésének időpontját. Egyedül az édesanya célját nem értük még 
el teljesen, bár mintegy 50%-os javulás mutatkozott a dührohamokban. 
Ezt a „célt” tehát átvittük a következő időszakra, és újabb személyes célo-
kat kerestünk. A közös nyaralás volt ilyen, amely Csaba édesanyja számá-
ra különösen fontos volt, hogy kipihenje egész évi munkája fáradalmait. 
Az akadályozó probléma Csaba lelkiállapota és időszakos ellenségessége 
volt, amely miatt gyógyszeres változtatást és a stresszkezelés gyakorlását 
tűztük ki a gondozási tervben.

5. Miért fontos a stresszkezelés?
A pszichiátriában a stressz kiváltó szerepére Zubin és Spring híres, 1977-
ben publikált stressz-vulnerábilitás modellje hívta fel a fi gyelmet. Eszerint 
a biológiai és környezeti faktorokból eredő vulnerábilitás talaján a stressz 
váltja ki a mentális zavart és a környezeti stresszhatások és stimuláló té-
nyezők a kórlefolyásra is hatással vannak. A stressz szerepét azóta sokan 
kutatták, ma már a biológiai kutatások is gazdagítják ismereteinket. A 
stresszkutatásban az 1960-as évektől a brit Brown és Birley (1968) jártak 
élen. Igazolták, hogy a stresszt hordozó (negatív és pozitív) életesemények 
is növelik a pszichotikus dekompenzáció kockázatát.

Még nagyobb jelentőséggel bír a visszaesések szempontjából az ún. min-
dennapi stressz. A páciensekre is ugyanazok a stressz-tényezők hatnak, 
amelyek mindnyájunk számára megterhelőek. A megromlott családi, vagy 
munkahelyi légkör („toxikus környezet”), egzisztenciális problémák, a be-
tegséggel kapcsolatos mindennapi nehézségek tartozhatnak ide. Ma már 
tudjuk, hogy nem csak szkizofréniával élőknél, de a stressz-vulnerábilitás 
modell alapján értelmezhető más pszichiátriai és testi betegségeknél ha-
sonló módon hat a beteg környezetében lévők kommunikációja. Cukorbete-
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geknél például a vércukorszint stabilitása is változik ennek függvényében.
A stressz terhelés – különösen a mindennapi stressz – megduplázhatja 

a visszaesés kockázatát. Épp ezért mindenképpen indokolt, hogy minden 
krónikus pszichiátriai és addiktológiai beteg környezetében foglalkozzunk 
a helyes kommunikációval és a problémák kezelésével, amely jelentős vé-
dőfaktort jelent a visszaesésekkel szemben és egyben a beteg körüli ter-
mészetes környezet – amely legtöbbször a család – kohézióját és jobb mű-
ködését is elősegíti.

5.1. Hogyan végezzük a stresszkezelést a gyakorlatban?

A stresszkezelés egyik fontos eleme a hatékony, asszertív kommunikáció. 
Krónikus pszichiátriai betegek és családtagjaik számára egyszerű, érthe-
tő formában tanítjuk meg a hatékony kommunikáció alapjait, amelyhez 
munkafüzetet is adunk6. Ennek a munkának is legfontosabb eleme a valós 
életben történő gyakorlás, amelyet a házi feladatokban számon kérünk. 
Fontos, hogy a gondozó szakemberek is hasonló módon kommunikáljanak. 
Az a szakember, aki gyakorta így fogalmaz: „be kellene venni a gyógyszert”, 
vagy „legutóbb nem ebben maradtunk”, nem tudja hitelesen megtanítani a 
hatékony komunikációs stratégiákat. 

Amikor megtanítottuk ezeket, a gondozás folyamán mindig ügyeljünk 
betartásukra! A kommunikáció tanulása nem egyenlő a füzet közös átte-
kintésével. Ki kell alakítani a saját kommunikáció megfi gyelésének képes-
ségét, az önkontrollt, a tudatos fogalmazást, ami lassabban válik rutinná. 
A kommunikáció alapvető sajátossága a spontaneitás, amely gyakran el-
sodorja a tudatosságot. Ezért kell folyamatosan nyomon követni a család 
kommunikációját és a tanult stratégiák használatát gyakran megerősíteni, 
(pl.: „Nagyon örülök, hogy ezt most pontosan úgy fogalmazta meg, ahogyan 
tanultuk.”) illetve korrekciót kérni, ha nem volt megfelelő a fogalmazás (pl.: 
„Mit is tanultunk? Hogyan tudná ezt olyan módon megfogalmazni, hogy ez 
ne sértse az édesanyját?”). Az ismétlés sokszor indokolt lehet, a megtanult 
készségek folyamatos gyakorlása és megerősítése alapvető feladat.

Csaba esetében nem volt egyszerű a kommunikáció gyakorlása. Az 
egész dolog nem érdekelte és gyakran jutottak eszébe furcsa dolgok, ame-
lyek a folyamatos haladást nehezítették. Ugyanakkor gyakori agresszív 
megnyilvánulásai miatt is nagyon fontos volt a helyes kommunikáció gya-
korlása és annak megértetése, hogy a verbális agresszió az emberek közöt-
ti kapcsolatban, így a családtagjaival és a szakemberekkel szemben sem 
elfogadható. „Ha haragszol például a pszichiáterekre, ez biztos azért van, 
mert valami nagyon bánt, vagy rossz élményeid vannak. Ha ezeket meg tu-

6 A stresszkezelést, a hatékony kommunikációt elősegítő I.R.H. Falloon és munkatársai által lét-
rehozott munkakönyv-fejezetek megtalálhatóak az Ébredések Alapítvány honlapján a Közösségi 
Pszichiátria kézikönyve c. résznél. Ezek letölthetőek, de utánközlésük csak az Alapítvány en-
gedélyével történhet. Ugyanezeket a készségeket fontos a munkatársaknak is elsajátítaniuk és 
javasolt a hatékony kommunikációval kapcsoaltos elvárásokat közösségi szakemberek és mentál-
higiénés munkatársak leírásaiban is megjeleníteni.
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dod fogalmazni, akkor nem bántasz meg senkit és sokkal nagyobb eséllyel 
lehet azon segíteni, ami bánt Téged. Ugyanígy van édesanyáddal kapcso-
latban is.” A kommunikációs tréning Csaba esetében nehéz munka volt, de 
sokat segített abban, hogy ellenséges megnyilvánulásait visszafogja mind 
az üléseken, mind a családi kapcsolataiban. 

A stresszkezelés kulcsfontosságú eszköze a strukturált problémamegol-
dás hatlépéses módszerének megtanítása. A hatékony problémamegoldást 
segíti a strukturált problémamegoldó módszer alkalmazása. A módszer 
használatát elméletben, a munkafüzet segítségével elmagyarázzuk, majd 
megkérjük a családot, hogy ennek segítségével önállóan, a jelenlétünkben 
beszéljenek meg egy olyan egyszerű problémát, amely nem jelent nagy 
kihívást. Mindezt annak érdekében, hogy a módszert begyakorolják. Az 
egyik résztvevőt arra kérjük, vezesse le a beszélgetést, egy másikat pedig 
arra, hogy jegyzeteljen a munkalapra. A gondozók kiülnek a családi körből 
a megbeszélés idejére. A problémamegoldó módszert csak akkor használ-
juk a szakemberek bevonásával, amikor az első gondozási terv kidolgozá-
sához, illetve kríziskezeléshez van rá szükség. Egyébként nagyon fontos, 
hogy ne a szakemberek révén, ne az ő megoldásaik alapján oldja meg a 
család a problémáit, hiszen ez a mindennapi életükben nem működhet így. 
Az első kipróbálásnál csak akkor avatkozik be a szakember, ha valamilyen 
súlyos hiba történik: pl. teljesen kisiklanak, vagy valaki agresszíven lép 
fel. Az első gyakorlást követően visszajelezzük az erősségeket és javaslatot 
teszünk, hogyan javíthatnak a módszer használatán. Természetesen a to-
vábbiakban házi feladat formájában kérjük az önálló használatot.

Csabával és édesanyjával a módszer használata nem volt nehéz, mind-
ketten könnyen megértették, és rövid gyakorlás után segített ez a módszer 
abban, hogy jobban sikerüljön megtervezni a nyaralást. Ennek ugyanis az 
volt a nehézsége, hogy korábban nem tudták megbeszélni, ki mit szeretne 
csinálni. Csaba édesanyja szeretett vízparton strandolni, Csaba viszont 
utálta a meleget. Emiatt inkább otthon maradt, amit anyja kudarcnak ér-
zett és félt, hogy valami „hülyeséget csinál” a bérelt nyaralóban. Ilyenkor 
szemrehányást tett Csabának, hogy neki ez nem pihenés, hogy tudja, Csa-
ba fekszik a sötét szobában és még aggódnia is kell. „Ezért nem érdemes 
nyaralni mennünk…” Csaba erre visszavágott: „menjünk Svédországba, 
megmondtam”. A hatékonyabb kommunikáció is segített abban, hogy az-
tán a problémamegoldó módszer segítségével találtak kompromisszumot. 
Kiderült, hogy Csaba nagyon jól érzi magát a nyaralóban, zenét hallgat, 
amikor édesanyja a legmelegebb órákban strandol. (Ez minket is megle-
pett, mindnyájan azt gondoltuk, ilyenkor a pszichotikus gondolatokkal van 
elfoglalva.) Délután szívesen csatlakozik édesanyjához a strandolásban. 
Meg tudták beszélni azt is, hogy a nyaralóban még jobban kell vigyáznia a 
dührohamokra, mert ez nem a saját otthonuk.

Ez a módszer tehát segített abban, hogy a kitűzött célt sikeresen meg-
valósítsák. A dührohamok is jelentősen mérséklődtek, a 3 hónapos időszak 
végére sikeresen lezajlott a továbbképzés és a nyaralás is.
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5.2. Miben különbözik a stresszkezelés a készségfejlesztéstől?

A stresszkezelés is készségfejlesztés. Azért foglalkoztunk vele kiemelten, 
mert a mentális zavaroknál gyakori visszaesések megelőzése szempontjá-
ból kiemelkedő jelentősége van, ezért lehetőleg minden beteg és minden 
hozzátartozó számára tanítsuk meg ezeket a módszereket és folyamatos 
alkalmazásukat kövessük nyomon, erősítsük meg.

5.2.1. Mit értünk készségfejlesztés alatt?
Ez a tréning-módszer többféle elnevezést is kapott (social skills tréning, 
szociális ügyesség tréning). Az operáns kondícionálás és a szociális tanu-
lás elméletén alapul, Liberman, Magyarországon pedig Mórotz és Lajkó a 
legismertebb képviselői. A rehabilitáció legalapvetőbb technikája, szkizof-
réniával élő betegeknél bizonyítékokon alapuló, közepesen hatékony mód-
szer. Struktúrált, tanuláson alapul, amelynek során a megcélzott visel-
kedést először kisebb egységekre bontják, és az adott viselkedés-egységet 
didaktikus instrukciókkal, szükség esetén előjátszással (modellezéssel), 
gyakorlással és ismétléssel, korrektív visszacsatolással, pozitív megerősí-
téssel, házi feladattal (természetes helyzetben való gyakoroltatással) tanít-
ják meg. Alapvető technikája a helyzetgyakorlat. A pszichiátriai betegek 
azon csoportjának, akiknél nehéz a tanulás, lassabb ütemben és kisebb 
egységekben, gyakori ismétlésekkel és sok-sok dícsérettel folyik a tanítás.

A készségek, amiket tanítunk elsősorban a kliens céljainak eléréséhez 
szükséges készségek, amelyek leggyakrabban a munkával, szórakozással, 
emberi kapcsolatokkal, önellátással kapcsolatosak, de lehetnek komplex 
szociális viselkedésre vonatkozóak (asszertivitás, szociális kompetencia), 
illetve a gyógyszerszedéssel kapcsolatos compliance-t is megcélozhatják 
(ez utóbbi tűnik az egyik leghatékonyabb technikának). A családgondozás 
vagy munka-rehabilitáció részeként, vagy egyéni terápiában a személyes 
célokhoz szükséges, de hiányzó készségek tanítása hatékony. Csoportos 
tréning elsősorban akkor indokolt, ha illeszkedik a csoporttagok mindegyi-
kének egyéni gondozási tervébe. Ilyen lehet pl. a pszichoedukáció, vagy a 
kommunikáció- és konfi lktuskezelés tanítása. Az egyénre szabott tréning 
a skizofréniában szenvedők kognitív, stb. nehézségeit is segít áthidalni, 
nem kell annyi általános, vagy csak a csoport többi tagja számára fontos 
helyzettel megbírkózni, ezeket a betegnek saját helyzetére adaptálni. Az 
egyéni tréning lehetővé teszi a természetes közeg, pl. saját lakás, vagy 
más helyszín, ill. természetes személyek bekapcsolását, amely a készség 
„átvitelének” nehézségeit legyőzheti.

5.2.2. Hogyan végezzük a készségfejlesztést a gyakorlatban?
Mivel Csaba gondozása során ilyen tréningre nem került sor, most tekint-
sük át a készségfejlesztés lépéseit egy másik betegünk gondozása során 
nyert gyakorlati példán.

1. A személyes célok: Egy fi atal férfi betegünknek (Károly) két fontos cél-
ja volt. Az egyik az, hogy vissza tudjon menni a munkahelyére (lehetőleg 
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2 hónapon belül, egyébként elveszti az állását), a másik pedig, hogy part-
nerkapcsolata legyen (távlati cél), ennek érdekében pedig képes legyen 
lányokkal ismerkedni (3 hónapos cél). A kulcsprobléma mindkét esetben 
Károly gátolt viselkedése, kommunikációs nehézsége volt, emiatt közösí-
tették ki a munkahelyén. Ezek javítását tűztük ki a gondozási tervben.

2. Készségfelmérés: Az ismerkedéssel, illetve a munkahelyre való meg-
érkezéssel kapcsolatos helyzetgyakorlat során kiderült, hogy nehéz emberi 
kapcsolatot kialakítania. Nem azzal van nehézsége, hogy miről beszéljen, 
hanem elsősorban a non-verbális viselkedésben van szüksége változásra. 
Amikor bemegy dolgozni, akkor halkan, alig érthetően köszön, nem néz 
rá senkire. Emiatt valószínűleg mások is kerülik őt, nem kezdeményez-
nek vele beszélgetést. Hasonló nehézségei vannak a nőkkel való kapcso-
latteremtésben is. A készségfelmérés során tehát pontosítottuk a célokat 
akadályozó kulcsproblémát. A gondozási terv szerint az első 2-3 hónapban 
ezeket a készségeket fogjuk gyakorolni.

3. A hatékony viselkedési stratégiák kiválasztása: Az első készségfejlesz-
tő órán néhány orvostanhallgató is jelen volt. Először elméletben, együtt 
megbeszéltük, hogy milyen fontos a non-verbális viselkedés. Ezután írás-
ban, a beteggel együtt is összegyűjtöttük a hatékony viselkedési formák 
listáját. Ilyenek voltak az egyenes tartás és fejtartás, a szemkontaktus, a 
mosoly, a megfelelő hangerő, stb.

4. Helyzetgyakorlat, modellezés, visszajelzés; a sikeres viselkedési ele-
mek pozitív visszajelzése, további változtatási javaslatok: a hatékony non-
verbális viselkedés egyes elemeit röviden elpróbáltuk. Meglepő volt, hogy 
amikor a beteg szemünkbe nézett és elmosolyodott, szinte „kicserélték” – 
ezt jelezték vissza számára a medikusok is. A hallgatók segítettek abban, 
hogy a találkozás és üdvözlés gesztusait egy helyzetgyakorlatban bemu-
tassák. A beteg elmondta, hogy szerinte a másik karjának érintése túlzás. 
Kiértékeltük a „jelenetet” a listán szereplő hatékony készségeket mintegy 
becslőskálaként használva és mindnyájan elmondtuk, mi miért volt haté-
kony.

5. Gyakorlás: Ezután megkértük a beteget, hogy ő is próbálja meg el-
játszani a tanultak alapján. Már az első játék meglepően jól sikerült, egy-
szerűen azért, mert használta a szemét és a mosolyát. Ezt mindnyájan 
visszajeleztük számára.

6. Házi feladat: Ezt követően gyakorolnia kellett a tanultakat, pl. meg-
kértük, hogy a tanult non-verbális viselkedést használva minden nap kö-
szönjön be a nappali kórházban dolgozó nővérnek, amikor megérkezik. 
Rövidesen munkahelyére be kellett mennie és ott is sikerrel alkalmazta 
amit tanult.

A tréning tovább folytatódott. Időközben felkeresett egy önkéntes se-
gítőt, aki a pszichiátriai betegek társkereső klubjában az internetes part-
nerkeresés fortélyait oktatja (az „egyéni szükségletek alapján”). Betegünk 
hamarosan aktív kapcsolatot tartott az interneten hölgyekkel, egy alka-
lommal a találkozóig is eljutott. A 6. készségfejlesztő ülés után visszament 
dolgozni.
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Természetesen nem minden esetben várhatunk gyors eredményt. Sú-
lyosan károsodott, fogyatékos betegeknél előfordul, hogy kis változást is 
csak nagyon sok gyakoroltatással és dicsérettel érhetünk el. Máskor elemi 
problémákkal kell foglakoznunk. A pontos gyógyszeres kezelést segítő tré-
ning esetében pl. előfordul, hogy a természetes helyzetben való gyakorolta-
tás kapcsán a fogmosópohár mellé kell helyezni a gyógyszert, vagy a doboz 
helyes használatát kell gyakoroltatnunk többször is. Ne feledjük azonban: 
a munka változatosságának csökkenése nem von le annak értékéből!

6. Összefoglalás
Munkánkban bemutattuk a gondozási terv kidolgozásának szempontja-
it és a legfontosabb pszichoszociális gondozási módszerek használatát. A 
bemutatott módon és módszerekkel végzett strukturált gondozás a szak-
irodalmi eredmények és a gyakorlati tapasztalatok szerint is magas ered-
ményességgel jutalmazza a munkatársakat és a felhasználókat egyaránt. 
Saját, valamint a dr. Lőrintz Zsuzsa által Székesfehérvárott vezetett mun-
kacsoport 10 éves gyakorlatának adatai szerint is a gondozott betegek visz-
szaesési aránya a „szokványos” gondozáshoz képest jóval alacsonyabb, kb. 
negyedére csökken a kórházi kezelések szükségessége, 55-60%-os a foglal-
koztatottság a betegek körében és szinte alig fordult elő befejezett öngyil-
kosság (Falloon és mtsai., 2004). Mára Csaba is leérettségizett, nyelvvizs-
gát tett és elfogadta egy másik szociális munkás szakember jelenlétét a 
gondozásban. Első kórházi kezelését követően – amely a gondozásba vétel 
előtt történt – nem került kórházba.

A Magyarországon bevezetett, Falloon és mtsai. (2006) által kidolgo-
zott fenti módszertan a közösségi ellátások legjobb nemzetközi gyakorla-
taihoz tartozik, amelyet sok országban, köztük Japánban, Ausztráliában, 
Új Zélandon, az USA-ban és Európa sok országában is alkalmaztak pilot 
programok során. Jelenleg Magyarországon elsősorban a szociális ellátás-
ban, valamint Svédországban (Ulf Malm és Bo Ivarsson vezetésével) ve-
zették be nagyszámú lakossági csoport ellátására. Legyünk büszkék erre 
mindnyájan, és fi gyeljünk arra, hogy a módszertanhoz való hűség megva-
lósuljon a munkánk mindennapjaiban!

A mentálhigiénés szakemberek a közösségi ellátó teamek hasznos tagjai 
lehetnek, elsősorban a stresszkezelő tréningek és készségfejlesztés, rendszer-
szemléletű családgondozás, a team-munka szervezése területein. A fenti-
ekben bemutatott felépülés-alapú módszertan hasonló eredményességgel 
használható más lelki, szociális és mentális problémák esetében is (pl. 
munkanélkülieknél, hajléktalanoknál, nehezen nevelhető gyermeket gon-
dozó családoknál, krónikus testi betegeknél és családtagjaiknál).
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A közösségi pszichiátriai és addiktológiai gondozás
A közösségi ellátás legalapvetőbb szolgáltatása, amely a jövőben nem csak a kró-
nikus pszichiátriai betegek gondozásában bírhat alapvető jelentőséggel, de aktí-
vabb szerepet tölthet be a betegek rendszeres felmérésében, a gondozási/reha-
bilitációs tervek kidolgozásában és más szolgáltatók bevonásának kezdeménye-
zésében a team-munka elvei szerint. A közösségi pszichiátriai és addiktológiai 
gondozás (amely sajnos nem egyezik a ma működő Pszichiátriai és Addiktológiai 
Gondozók tevékenységével) magában foglalja: 
- a hozzátartozók bevonásával végzett házi gondozást, házi ápolást,
- az intenzív ellátást jelentő házi hospitalizációt,
- a 24 órás elérhetőséget,
- a betegek nyomon követését.
A közösségi gondozás működése különbözik a szakrendeléstől. A Közösségi 
Pszichiátriai gondozó szorosan együtt dolgozik a háziorvossal és más szolgálta-
tókkal, a munkatársai mobilisak és a terápiás és rehabilitációs igények szerint 
kapcsolatba lépnek más segítőkkel (pl. a nappali klub, a drog-ambulancia, 
a családsegítő, a kórház, stb. munkatársaival), akikkel a team-munka elvei 
szerint együtt dolgoznak. A pszichiátriai gondozók mobilis működése lehetővé 
teszi, hogy a szociális típusú közösségi szolgáltatások (pl. a már működő, főleg az 
intenzív életviteli támogatást igénylő betegeket kiszolgáló nappali klubok és a 
közösségi pszichiátriai/addiktológiai szociális gondozás) elsősorban bio-mediká-
lis ellátásra vonatkozó igényeit is kielégítsék. A közösségi pszichiátriai gondozás 
céljai közé tartozik a tartós intézeti elhelyezés megelőzése (közösségi integráció 
fenntartása). A beteg gondozásában ill. rehabilitációjában a természetes segí-
tők aktív közreműködését és az egyéni megoldásokat preferálja az intézményes 
lehetőségekkel szemben. A közösségi gondozói munka oroszlánrészét a megfe-
lelően képzett szakdolgozók végezhetik.
Alacsony küszöbű szolgáltatások
Elsősorban azon kliensek számára nyújtott közösségi szolgáltatások, akik kívül 
esnek a gondozottak körén. Ide tartozik pl. a hajléktalanok között élő, másképp 
gondozásba nem vonható pszichiátriai, addiktológiai betegek számára kidol-
gozott utcai szakszolgáltatás, az ártalomcsökkentést szolgáló anonim tűcsere 
programok: pl. megkereső programok vagy intravénás droghasználók fertőzési 
kockázatait csökkentő programok, valamint a „parti-szervíz”, ahol kortárs segí-
tők szórakozóhelyeken a kábítószerfogyasztás csökkenését, ill. az ártalmak csök-
kentését tűzik ki célul. Ilyen szolgáltatásokat sikeresen működtet a Kék Pont 
Alapítvány Budapesten.
Akut és krónikus nappali kórházak
Előbbiek az akut kórházi kezelés felváltására, ill. annak lerövidítésére szol-
gálnak, utóbbiak a tartósan szakellátást igénylő (pl. időskori pszichiátriai zava-
rokkal, egyes súlyos pszichotikus betegségekkel, addiktológiai, vagy szemé-
lyiségzavarokkal küzdő) betegek hosszabb távú kezelését látják el. A krónikus 
nappali kórház nem jelent hatékony ellátást a krónikus pszichotikusok nagy 
részének az itt folyó rehabilitációjában. Hatékonysága alatta marad a közösségi 
rehabilitációnak.
Nappali klubok
Krónikus pszichotikusok, szenvedélybetegek, időskori pszichiátriai zavarokban 
szenvedők számára más-más kialakítású, nappali gondozást végző szociális 
intézmények, elősegítik a betegek önszerveződését és önsegítő aktivitását, szabad-
idő-tevékenységét, készségfejlesztését, munka-rehabilitációját, önálló életvitelét. 
A rehabilitáció fontos terepei, ilyen szempontból hatékonyabbak a nappali kórhá-
zaknál. A pszichiátriai betegek klubjai nyitottak a közösség más tagjai számára 
is, pl. kávézót, kulturális környezetből, pl. családi házakban működnek. Hasonló 
otthonok létesítését már hazánkban is lehetővé teszi a Szociális Törvény.



24 órás mobil krízisszolgálat és krízis-fektető
A krízis-szolgálat a közösségi ellátás lényeges alkotórésze. Nem csak pszichiátri-
ai betegség, de a közösségben jelentkező bármely krízis esetén riasztható. Hozzá-
járul a krízisek súlyos következményeinek és azok medikalizálódásának, mege-
lőzésének és a szakszerű, területen végzett akut pszichiátriai ellátás és intézke-
dés elterjedéséhez. A krízis-fektetők adott területi igények és adottságok szerint 
alakíthatóak ki a nem súlyos pszichiátriai tünetekkel kísért krízis-állapotok 
kezelésére. Magyarországon Berényi András vezetésével átmenetileg Debrecen-
ben működött civil szervezeti keretek között egy ilyen mobil szolgáltatás.

Munkarehabilitációs szolgáltatások
Szemben a védett foglalkoztatás hagyományos formáival, ezek elsősorban a 
munkaerő-piacon való versenyképes megjelenést, a normál munkahelyeken 
való elhelyezkedést kívánják elősegíteni. Az ilyen programok készségfejlesztő 
tréningeket, egyénekre szabott (védett) munkahely teremtését, kisvállalkozások 
elindítását, ösztönző projekteket, egyéni esetkezelést biztosítanak, és elsősorban 
nem betegcsoportokban történő foglalkoztatási programokat.
Háziorvosi és szakorvosi konzultációs szolgálat
Többféle formában, (pl. csoportpraxis, szervezett konzultációs lehetőség a gon-
dozótól, vagy más pszichiátertől) is elképzelhető. A háziorvos és más szakor-
vos konzultációt, szupervíziót kérhet a pszichiátertől, illetve a kompetenciáját 
meghaladó esetekben a beteget a pszichiáterhez irányítja. Ebben a rendszerben 
reálisan elvárható, hogy a háziorvos a mentális zavarok akár 80%-át is adekvá-
tan kezelje, illetve hatékonyan működjön közre a pszichiáter szakorvosok által 
kezelt betegek gondozásában. E rendszerben akár a pszichiátriai házi ápolás 
is kivitelezhető. A háziorvosoknak világszerte nagy szerepük van a krónikus 
pszichiátriai betegek gondozásában és a korai felismerésben.
Önsegítő csoportok
Az addiktológiai problémák mellett egyre több területen bizonyítják eredmé-
nyességüket.

2. táblázat: Az átfogó, felépülés-alapú közösségi pszichiátriai és addiktológiai ellá-
tás legfontosabb szolgáltatásai (Forrás: saját szerkesztés)
A közösségi ellátás lényeges eleme, hogy a mentális problémával, fogyatékossággal 
élő ember mindazon szolgáltatásokat szabadon használja, amiket a többi emberek, 
így más orvosi, szociális szolgáltatások mellett a szabadidőtevékenység, a sporto-
lás, stb. is integrált formában történjen. 
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SZEMELYÁCZ JÁNOS

ADDIKTOLÓGIAI SZAKELLÁTÁS 
A GYAKORLATBAN

Az addiktológia egy határterületi tudományág, megközelítési mód – akár 
sajátos szemléletmódnak is tekinthető –, amely „szemüvegen” keresztül 
nézve máshogy látjuk a dolgokat.

Nemcsak a függőségekkel foglalkozik, hanem az addiktív jelenségekkel 
is, a szenvedélybetegségekre veszélyeztetettekkel, a problémás szerhasz-
nálókkal és viselkedéses vagy folyamat addiktív problémákkal küszködők-
kel, továbbá olyan pszichiátriai betegségekkel, szociológiai jelenségekkel, 
melyek okai, fenntartói lehetnek ezen problémáknak. Az addiktológia 
az addikció és normalitás határterületeivel foglalkozik, a rossz szokások 
jelentőségével, súlyozni próbálja a problémákat, defi niálni azokat. Az olyan 
„normális”, alapvető rendszerek szerepével, jelentőségével foglalkozik, 
mint a társadalom, a család, a kortársak, a kultúra és a hagyományok, a 
spiritualitás, ezeknek a szenvedélybetegségek, az addiktológiai prob lémák 
kialakulását elősegítő, ill. hátráltató szerepével. Fogalmai, probléma-
felvetései is nehezen érthetőek, ez sokszor moralizálásra, stigmatizációra 
sarkallja a problémákat kívülről szemlélőket.

A szenvedélybetegek magyarországi társadalmi elfogadottsága a 
legrosszabb – sereghajtó a hajléktalanokéval és a homoszexuálisokéval 
együtt –, miközben az alkoholfogyasztás és a dohányzás miatt az egyik 
legelterjedtebb problémával állunk szemben. Hazánkban is népbetegségnek 
számít.

Természetesen ezt a felfogást erősíti sok érintett is – betegségbelátása 
hiányában –, ill. jogosan vetődik fel az a kérdés, hogy milyen beteg az a 
láncdohányos, aki 20 év dohányzás után eldobja a cigarettát és többet nem 
gyújt rá.

A fentiekben vázolt komplex megközelítést tudjuk alkalmazni a 
felmerülő problémák megoldásában is – prevenciótól a kezelésen át 
a reszocializációig –, ami leghatékonyabb, legrugalmasabb módon az 
integrált rendszerekben valósulhat meg. A későbbiekben ennek egyik ha-
zai képviselőjével, a pécsi székhelyű INDIT Közalapítvány bemutatásával 
szemléltetem e modellt.
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1. Az elméleti fejezetben tárgyaltak mellett néhány 
– a prevenció, a kezelés, az ellátás, a reszocializáció te-
rületéhez szorosan hozzátartozó – további alapfogalom

Addiktív ciklus: a különböző típusú addikciók közös gyökere. Feszültségol-
dó tevékenységként működik az egyén „jóérzésének” elérésére, valamint 
az erre irányuló vágyának (craving) csökkentésére, amit bizonyos szer 
használatával, annak előkészületi folyamat-sorával, vagy viselkedési 
sztereotípia véghezvitelével ér el. A vágyhoz kapcsolódó feszültség a 
viselkedési sor befejeztével, vagy a pszichoaktív szer szervezetbe juttatásá-
val, az intoxikáció megélésével csökken és ad közvetlen megerősítést. Ez 
a legfontosabb tényező a ciklus fenntartásában, de rövidesen a feszültség 
újraéled. Gyakran kapcsolódik hozzá bűntudat, önértékelési probléma, 
depresszió, elvonás stb. Ennek egyre elviselhetetlenebb fokozódása váltja 
ki a ciklus újraindulását, az ismétlési kényszer fennmaradását.

Univerzális prevenció: elsősorban azoknál a fi ataloknál alkalmazzuk, 
akik még nem, vagy csekély mértékben érintettek addiktív problémákban, 
de korukból és környezetükből kifolyólag potenciálisan veszélyeztetettek. 
Itt nem csupán a drogok káros hatásairól szóló ismeretekkel kell ellátni 
őket, de azt is el kell magyarázni, miként instrumentalizálják (milyen 
pozitív elvárásokkal használják) a tudatmódosító szereket az emberek. 
Az univerzális prevenció része a megküzdési mechanizmusok ismertetése, 
megtanítása, gyakorlása, az önismeret mélyítése, értelmes szabadidős 
tevékenységek átadása stb. 

Szelektív prevenció: célzott prevenció a különösképpen veszélyeztetett, 
halmozottan hátrányos helyzetű fi atalok számára. Kifejezetten az ő 
nehézségeikre, azok konstruktív megoldására irányuló programok. 

Indikált prevenció: speciális problémákra, csoportokra kidolgozott 
javallott prevenció a már probléma-viselkedést mutatók részére.

Kodependencia/társfüggőség: egy szenvedélybeteg ember környezeté-
ben lévő személy működésmódja, aki annak maladaptív viselkedéséhez 
reaktív módon alkalmazkodik, de ez a magatartás alapvetően segítői, 
gondoskodói attitűdbe burkolt szabályozás és kontrolltörekvés.

Kockázati faktorok: a szenvedélybetegségek kialakulását elősegítő 
tényezők (genetikai hajlamosító tényezők, pszichológiai, kapcsolati 
zavarok, veszélyeztető családi környezet stb.)

Protektív faktorok: a szenvedélybetegségek kialakulásával szemben 
védő tényezők. Biztonságot nyújtó és támogató kapcsolatrendszer, feladat-
teljesítés (teljesíthető, életkorának megfelelő, jutalmazott), fordulópontok 
jó felhasználása (kudarcok feldolgozása, kamaszkor jó megoldása), 
lehetőségekhez való hozzáférés (iskola, munkahely, kortárskapcsolatok).

Ártalomcsökkentés: az addiktív problémával küzdő ember aktív 
időszakában (pl. szerhasználat jelenlétekor) az önmagára és környezetére 
vonatkozó – addikciójával összefüggő, vagy annak következményeiként 
kialakuló – károk csökkentése, elkerülése.
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Terápiás illeszkedés: az állapotfelmérést követően a kliens állapotának 
súlyosságát (severity of illnes, SI) illesztik a szolgáltatás megfelelő 
szintjéhez, intenzitásához (intensity of service, IS), költséghatékonysági 
szempontokat is fi gyelembe véve. Valójában egy reális kezelési terv. 

Motiváció: az életmód megváltoztatásának, egy józan életforma 
kialakításának vágya.

Visszaesés-megelőzés (relapsus prevenció): bármilyen szintű 
eredmények (pl. megváltozott addiktív szokások, reális jövőkép, terápiás 
együttműködés, absztinens állapot) megőrzése, a botlások (lapsus) pozitív 
beépítése a felépülés folyamatába, a tartós, a kiindulási állapothoz 
képest is súlyosabb relapsus megelőzése. Többféle technikát alkalmazó, 
de elsősorban a magas kockázatú helyzetekre (veszélyeztető állapotok: 
unalom, traumák, túlzott pozitív élmények, testi betegségek, kapcsolati 
konfl iktusok) történő felkészülést, azok „átvészelését” megtanító kognitív-
behaviorista módszer.

Önsegítő csoportok: Az önsegítő csoportok valamilyen speciális, a 
tagokat egyaránt érintő probléma megoldására, valamilyen közös cél 
elérésére szerveződött társulások, amelyek tagjai egyenrangú felek. 
Céljaik elérésének fő eszköze a kölcsönös, konkrét segítségnyújtás. 
Az önsegítő csoport alkalmat ad arra, hogy hasonló tapasztalatokkal 
rendelkező emberek megosszák érzéseiket, problémáikat és információikat. 
(Pl. Névtelen Alkoholisták – AA, Névtelen Anyagosok – NA, Névtelen 
Szerencsejátékosok – GA stb.)

2. Értelmezési modellek
Az addiktológiai jelenségek magyarázatára számos értelmezési modell 
alakult ki, melyekből néhányat ismertetek. Ezek egy része jól használható 
a terápiában, prevencióban, másik része viszont azért tanulságos az 
erről gondolkodó, ezen a területen dolgozó szakemberek számára, mert 
könnyebben megérthetik a társadalom elutasító attitűdjét.

Morális modell: A probléma erkölcsi aspektusán, az egyén akarat-
gyengeségén van a hangsúly. Nem elég erős, hogy uralkodjon vágyain, 
kontrollálja szenvedélyét. Az ilyen gyenge embereknek „stigmatizáció és 
kirekesztés jár”. 

Kriminalizációs modell: az illegális szerfogyasztás bűncselekmény, a fő 
ellenség a terjesztő. Bűnüldözés, visszatartás, elrettentés. Nem foglalkozik 
a megelőzéssel és a kezeléssel sem. A drogok előállításának, terjesztésének, 
fogyasztásának tilalma. Az 1900-as évek elején alakult ki, felfogása 
szerint a szerhasználat káros, gyengíti a társadalom értékrendszerét, 
veszélyes mind az egyén, mind a társadalom számára. Alapvető célja a 
büntetés és a drogoktól való távoltartás. Két irányzatát emelném ki: az 
egyik a punitív (büntető), amely egyértelműen az egyént teszi felelőssé; a 
másik a „feltételek nélkül tiltó” irányzat, amely a környezetet okolja, és a 
hozzáférés lehetőségét kívánja megszüntetni.
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Fertőző-betegség modell: a szer olyan, mint egy veszélyes vírus, a 
fogyasztók egymásnak adják át. Megoldás az izolálás.

Pszichológiai modell: a szerhasználat oka a személyiségfejlődés zavara, 
azaz valamilyen lelki betegség egyik tüneteként jelentkezik.

Szociológiai modell: a társadalom anómiás állapota miatt alakul ki a 
droghasználat. A használó deviáns, céljait a normák megsértésével tudja 
elérni. A deviancia a külső környezet ítéletétől függ. Nem a viselkedésen van 
a hangsúly, hanem a társadalom, az intézmények reakcióján. Amennyiben 
ez a társadalom többsége által elítélendő, kirekesztendő, akkor a viselkedés 
deviánssá válik. A társadalom általában elítélte, címkékkel látta el 
(negatív értelmű címkével) a túlzott mértékkel vagy gyakorisággal szereket 
használókat, a viselkedésük, szokásuk, szenvedélyük rabjává váltakat. 

Betegség modell: a probléma hátterében konkrét genetikai ok 
(betegség áll), nevezhetjük hajlamnak, vagy genetikailag determinált 
vulnerabilitásnak is, ami miatt az egyén védtelen a szenvedélybetegségek 
kialakulásával szemben. Megoldás a teljes absztinencia, a szerektől vagy 
kóros viselkedésformáktól való teljes elhatárolódás.

Multidiszciplináris (biopszichoszociális) modell: számol a probléma 
összetettségével, a kezelésre létrejött szakmák sokszínűségével, fel-
használja a különböző tudományágak ezzel kapcsolatos eredményeit. 
Több bizonyíték van a genetikai etiológiára (iker és adoptációs vizsgálatok, 
Cloninger vizsgálata alkoholbetegek körében, neurotranszmitter el-
méletek, etnikai különbségek stb.), ugyanakkor fontos szempontokat 
adnak a személyiségjellemzők és a fejlődési dimenziók (hyperaktivitás, 
személyiségzavarok, impulzuskontroll problémák, megküzdési mecha-
nizmusok zavarai stb.), de alapvető jelentőségük van a pszichoszociális és 
környezeti jellemzőknek (család, kortárs és kulturális hatások) is. 

3. Az addikció folyamata
Ma az etiológiai és a patogenetikai szempontok mellett egyre inkább 
előtérbe kerül az addikciók felépülés-központú megközelítése. A hangsúly 
nem a kialakulás körülményein van, hanem a felépülés módján, 
lehetőségein (Rácz, 1999). Ennek leghasználhatóbb és legelterjedtebb 
formája a Prochaska-DiClemente-féle felépülési modell:

1.Változás előtti (pre-kontemplatív) stádium: a kliens nem akar 
változni. Élvezi a droghasználatot, több az „előny”, mint a „költség”. A segí-
tő feladata: a kételkedés felkeltése, növelni a kliens kockázat-észlelését és 
a jelenlegi viselkedésével kapcsolatos esetleges problémáinak felismerését, 
azonosítását. Leginkább az információnyújtás a célravezető!

2. Elszánás (kontempláció) stádiuma: a kliens egyre inkább tisztában 
van a droghasználata testi, lelki, és szociális költségeivel és a változás 
előnyeivel, de még ambivalens a változást illetően. A segítő feladata: 
hangsúlyozni a változáshoz szükséges okokat, és a „nem változás” 
kockázatait. Leghatékonyabb beavatkozás a motivációs interjú.
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3. Előkészületi stádium: a kliens előkészületet tesz az akcióra 
(tényleges aktivitás az életmódváltásra, az absztinencia elérésére), amely 
kb. 1 hónapon belül realizálódik. A kliens tudja, hogy a droghasználat 
„költségei” meghaladják annak előnyeit. A segítő feladata: segíteni, hogy 
a kliens a számára legmegfelelőbb akciót válassza ki a változás-keresése 
során (terápiás illeszkedés). Célok meghatározása.

4. Akció stádiuma: a kliens aktív lépéseket tesz a leszokás, vagy az 
addiktív tevékenység mérséklésére érdekében. Lényegében ez a kliens 
bevonását jelenti a terápiás folyamatba. A segítő feladata: segíteni, hogy a 
kliens a változás irányába hatékony lépéseket tegyen.

5. Fenntartás stádiuma: akkor kezdődik, amikor a kliens megváltoztatta 
addiktív magatartását (mérsékelte/abbahagyta) és addig tart, amíg 
szükséges ezt a változást fenntartani. A segítő feladata: a változás 
stabilitásának fenntartása. Visszaesés-megelőzés (relapszus-prevenció), 
utógondozás-utánkövetés. 

6. Megcsúszás (lapszus-relapszus) stádiuma: többször előfordulhat 
(inkább normatív, mint kivétel!), hogy mielőtt a kliens elérné célját, 
visszaesik egy korábbi stádiumba. Minden ilyen alkalmat úgy kell felfogni, 
hogy a kliens olyan új dolgokat tanulhat meg viselkedését illetően, amiket 
a későbbiekben fel tud használni. Ezek a visszaesések a változásnak ciklus 
jelleget adnak.

4. Kezelés, rehabilitáció, reszocializáció
A kezelés megkezdésekor alapvető az állapotfelmérés elvégzése, a 
motivációt kialakító és segítő technikák alkalmazása, a legalkalmasabb 
terápiás forma megtalálása (terápiás illeszkedés) és felkészülés a 
visszaesés-megelőzésre (relaps prevention) (Marlatt és Barrett, 1994).

A terápia lényege a kapcsolat, a személyesség. Ezzel kapcsolatos 
tudásom, tudásunk (a klienssel) terápiáról terápiára növekszik, mert 
minden elhangzott mondat, minden esemény (akár pozitív, akár negatív 
érzelmi töltetű) erősíti azt. Az átélt élmények a terápiás térben értendőek, 
nevezhetjük „átmeneti térnek” is. A terápiás cél az egyén autonómiáját, 
belső szabadságát kialakítani/megtalálni. Ha ez közösségi terápiában 
történik, akkor a kapcsolati rendszer fontossága egyértelmű, de ugyanígy 
egyértelműnek kell lennie az egyéni terápiákban is. 

A kliensek többnyire úgy gondolkodnak, hogy amint jobban 
lesznek, újra kezükbe vehetik szerhasználatuk kontrollját. Ezt nem a 
segítő megtévesztésének céljából teszik. Ez legfőbb vágyuk. Jelenlegi 
állapotuknál már csak azt szörnyűbb elképzelniük, hogy az addikció adta 
élmény, szenvedélyük tárgya, az, amit legjobban szeretnek, már soha nem 
lehet az övék. Ezért szinte lehetetlen a felépülés folyamatát lapszusok/
relapszusok nélkül átvészelni. Erre a lehetőségre már a terápiás kapcsolat 
kezdetén gondolnunk kell. A visszaesés-megelőzés kapcsán amellett, hogy 
felkészítjük kliensünket arra, hogy a botlások ne váljanak visszaesésekké, 
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ki kell dolgoznunk olyan utakat, melyek megkönnyítik számára a terápiába 
való visszakerülést, hogy lelkiismeret-furdalása ne legyen ennek akadálya. 
Ez is része egyébként az egyéni kezelési, felépülési terv kialakításának.

Ennek sarokkövei és fi gyelemreméltó szempontjai:
1. Állapotfelmérés (egészségügyi és pszichiátriai státusz, képzettség, 

munkahely és szociális környezet, egzisztenciális helyzet, családi állapot, 
aktuális problémák, szociális helyzet, drog- és alkoholhasználat, ill. egyéb 
addiktológiai jellemzők, esetleges jogi problémák).

2. Mi a kliens igénye, panasza, mit akar elérni, min akar változtatni? 
Miért most jelentkezett? Esetleges krízisek?

3. Prioritások meghatározása – kompromisszumra törekvés.
4. Kezelési illeszkedés (állapot súlyossága szerint az ambuláns ellátástól 

a bent-fekvő rendszerekig – megvonás megléte; testi, pszichés, életviteli 
szövődmények; kezelés elfogadása; kontrollvesztés előfordulása; támogató 
környezet megléte)

5. Eredményesség kérdése – Értékelés – Visszajelzés.
6. Újabb Állapotfelmérés – Kezelési terv esetleges módosítása.
A terápiás munka motorjának üzemanyaga a motiváció. A motivációs 

interjú alkalmazása minden olyan helyzetben szükséges, amikor a klienst 
be akarjuk vonni a terápiába, akár a folyamat kezdetén, akár ha fel akarná 
adni a terápia folytatását, vagy amikor botlás, visszaesés következik be.

A motivációs interjú részei (Miller és Rollnick, 1991):
Empátia kifejezése: az elfogadás elősegíti a változást, a kliens 

ambivalenciája normális, alapvető a kliens refl ektív meghallgatása.
Diszkrepancia megtalálása: fontos a következmények tudatosítása. A je-

len viselkedés/állapot és a fontos/reális célok közötti diszkrepancia motiválhat 
a változásra. A kliens mondja ki a változás mellett szóló érve ket.

A vitatkozás elkerülése: a vitatkozás fokozza a kliens ellenállását, ami 
annak a jelzése, hogy váltsunk stratégiát. A kliensnek nem kell vállalni a 
„beteg szerepet” vagy a „függőséget”, a címkézés a változtatni tudás erejétől 
foszthatja meg.

Tánc az ellenállással: az értelmezési keret megváltoztatása. A kliens 
értékes forrás a problémák megoldásában: nem eszköz, hanem cél a kon-
frontáció.

A kliens önbizalmának támogatása: a változásba vetett hit fontos 
motiváló tényező. A kliens a felelős, hogy válasszon és a változást 
végrehajtsa. Mindig van remény, mindig van alternatív lehetőség.

4.1. Közösségi ellátás

E tevékenység alapja a felépülés, amely magában foglalja az „életminőség 
modellt”, a kliens szükségleteit, céljait, méltóságát, választási jogosul t -
ságának szabadságát és ebből következően a személyes felelősséget és 
részvételt. A terápiás munkának a „kliens-igény szempontok” felől kell 
kiindulnia, és a folyamat során ezt kell végig szem előtt tartania.
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Ezek kapcsán köszönnek vissza a humanisztikus pszichológiában 
leírtak, és egy ilyen terápiás rendszerben végzett munka a segítőtől is 
sokkal toleránsabb, a kliens igényeire sokkal jobban fi gyelő magatartást 
igényel, ugyanakkor felerősödik az önsegítés, az önerő/önhatékonyság, a 
személyes készségek, a megküzdés jelentősége.

Ha sor kerül átmeneti intézeti/bentlakásos kezelésre, akkor fordítsunk 
gondot a kliens traumatizációjának elkerülésére, legyen fontos számunkra 
is beleegyezése, a felépüléssel kapcsolatos elköteleződése. Ehhez 
alkalmazzuk a motivációs interjúban összefoglaltakat, és/vagy vonjuk 
be környezetét (család, közeli hozzátartozók), gondolkozzunk hálózatban 
(vonjunk be más szakembereket, intézményeket). Tartsuk szem előtt a nil 
nocere (ne árts) eszméjét.

4.2. Hatékony pszichoszociális intervenciók

Pszichoedukáció: a kliens és – lehetőség szerint – a hozzátartozók bevonásá-
val, minél többet és többet megtudunk a probléma természetéről, lefolyásá -
ról, a visszaesés jelenségéről. Megismerjük a felépülés lehetőségét, az oda 
vezető utakat, módszereket. Megtanuljuk a mérlegelés, a kompro misszumkö-
tés folyamatát, azt hogy hogyan tudjuk megvédeni magunkat, hogyan tudunk 
asszertívek lenni. Ez az intervenció igen hatékony csoportos formában, de 
lehetőséget kell adnunk az egyéni és a családi pszichoedukációra is.

Stresszkezelés: a relapszusokban nagy jelentősége van a „mindennapi” 
stressznek, melynek alapját a családon belüli kritikusság, ellenségesség, 
bevonódás jelzi (EE – expressed emotion). Ennek keretén belül foglalkoz-
nunk kell a problémák megoldásának módjaival és ezek gyakorlásával, ill. 
egy hatékony kommunikáció kialakításával. Ez csak lassan alakulhat ki, az 
önkontroll megtartása, tudatos fogalmazás kialakítása által, amely pedig a 
kommunikációnk megfi gyelése, folyamatos detektálása során formálódhat.

Készségfejlesztés: az operáns kondicionáláson és a szociális tanulás 
elméletén alapszik. Alapvető technikája a helyzetgyakorlat. A megcélzott 
viselkedést, a célok eléréséhez szükséges készségeket kisebb lépésekre 
bontjuk, és „begyakoroltatjuk”. Ezen a területen fontosak a munkával, 
szórakozással, szociális kapcsolatokkal, önellátással, pénzkezeléssel stb. 
kapcsolatos ügyek.

4.3. Kettős fókuszú sématerápia 
(dual-focus schema therapy, DFST) 

Ezen terápia feltételezi, hogy a személyiségzavarok valójában szélsőséges 
személyiségvonások, markáns pszichopatológiai problémák, valamint ma -
la daptív sémák és megküzdési stílusok különböző kombinációját tükrözik.

A maladaptív sémákat úgy határozzuk meg, mint olyan önmagunkkal, 
másokkal és a környezettel kapcsolatos tartós és feltétlen motívumokat, 
amelyek az élet korai szakaszában alakulnak ki, majd a felnőttkor során 
erősödnek meg, illetve válnak kidolgozottá és állandóvá. Ezeket a maladap-
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tív sémákat a mindennapi események és hangulati állapotok hívják elő; nagy 
mértékű affektust generálnak, önsorsrontó következményekkel járnak és 
másoknak is ártanak; mélyen be vannak ágyazva a gondolkodásunkba és 
nehéz megváltoztatni őket. 

A kapcsolati munka során törekednünk kell feltárni a kliens addiktív 
magatartásának intra- és interperszonális kiváltó tényezőit. Ezeknek 
kifejezett jelentősége van a motivációban és a visszaesés-megelőzésben.

A sémák és kialakulásuk okainak érzelmi és kognitív tudatosságának 
növelése érdekében a DFST olyan élményközpontú technikát alkalmaz, 
mint a múltbeli kellemetlen (általában gyerekkori) események 
vizualizációja, érzelmi ventilláció, valamint adaptívabb (felnőtt) magya-
rázatok találása azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi és miért történt 
(Ball és Rounsaville, 2006).

Az emocionális nevelésnek, érzelmeink előhívásának és átélésének 
a szenvedélybetegek terápiájában nagy jelentősége van, így világszerte 
számos módszerrel, egyéni és csoportos formákkal találkozunk. Közös 
bennük az érzelmek tudatosításának erősítése, az intimitás hangsúlyozása, 
ezek kimutatásának és elviselésének támogatása, „megtanítása”, néhány 
konkrét élmény alapul vételével. Szintén közös az empatikusan támogató, 
de korlátokat szabó megközelítés. A terápia hatékonyságának jellemzője 
pl., ha a terapeutának addig megfelelni akaró kliens ki tudja fejezni dühét 
és frusztrációját. 

Fontos adalék – és elsődleges szupervíziós terület –, hogy ebben a 
folyamatban saját érzelmi életünket is óhatatlanul át kell tekintenünk, 
ami hat ránk és akár nem várt következményekkel járhat.

4.4. Hálózati (network) terápia

A legtöbb ambuláns terápia elengedhetetlen része a családdal, a 
kapcsolati környezettel történő foglalkozás. A szociális alapszolgáltatások 
intézményei (családsegítők, gyermekjóléti szolgálatok, addiktológiai 
problémákkal küzdők közösségi szolgálatai) kifejezetten ezt a területet 
célozzák. A hálózati (network) terápiát Galanter írta le 1993-ban, 
kifejezetten szenvedélybetegekkel foglalkozó munkája során, és a közösségi 
pszichiátriából, az egyéb ambuláns terápiákból, a Névtelen Alkoholisták 
szemléletéből eredezteti. 

A hálózati terápia alapja, hogy a kliens számára egy elfogadó-segítő, 
de kontrolláló rendszert építsünk ki hozzá közelálló személyekből, akiket 
ő is elfogad, és akik segíthetnek a kliensnél megakadályozni a tagadást, 
támogathatják a gyógyulási szándékot, és szükség esetén egyéb támogatást 
(anyagi, szabadidős stb.) nyújtanak számára (Galanter, 2006). Hasonló 
elvek alapján működik Landau (1995) ARISE névre keresztelt motivációs 
elérő programja.

A kliensek által megjelölt célok elérésében az egyéni és hálózati 
(csoportos) terápiák kiegészítik egymást. Alapvető a terápiás szemléletben, 
hogy az addiktív problémákkal küzdők kezelésében ne csak – és 
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hangsúlyozottan ne – az addiktív magatartás legyen a központban, és 
ne ezt tekintsük a megoldás kulcsának, mivel egy olyan tevékenységgel, 
olyan szer használatával készülnek felhagyni, amely eddigi életútjuk során 
megjelenő kríziseikben, traumáik kapcsán paradox módon segítséget, 
„megoldást” jelentett. 

A hálózati terápia jelentősen különbözik a rendszerszemléletű 
családterápiáktól, mivel itt egyértelműen a problémás személy áll a 
középpontban és a „csoport” az ő problémáinak a megoldására, csökkenté-
sére alakult.

4.5. Integrált terápiák

Kettős diagnózissal rendelkező kliensek részére a leghatékonyabbak az 
integrált terápiás formák és rendszerek, melyekben gyakran eset menedzser 
fogja össze a problémák szerteágazó megoldási rendszerét, prioritásait. Az 
integrált terápiás rendszerek alkalmasak arra, hogy a kliens motivációjá -
hoz illesszék a legmegfelelőbb szolgáltatási formákat, hogy széles körű 
ellátást biztosítsanak, és hosszú távú, a személyes lehetőségeket, a támogató 
környezetet is szem előtt tartó felépülési folyamatban tudnak gondolkodni 
(akár ártalomcsökkentő szolgáltatásokra, akár gyógyszeres terápiára, 
vagy bentlakásos absztinencia-orientált gyógyszermentes rehabilitációs 
intézetre van szükség, de lehetőséget adnak a testi problémák 
gyógykezelésére, rendszeres szűrésekre is). Az absztinencia megtalálása 
és fenntartása csak a kliens számára reális célok, életének különböző 
területein betöltött fontos szerepek elérésével lehetséges.

5. Felépülés
Egy függő személy számára a felépülés az alkohol, vagy más pszichoaktív 
szerek használatától, ill. káros viselkedési folyamatoktól való tartózkodást 
jelent, intra- és interperszonális változtatásokkal együtt. A konkrét 
változások egyénenként mások, és tipikusan az alábbi területeken jelennek 
meg: testi, pszichológiai, magatartásbeli, interperszonális, családi, 
társadalmi, lelki és pénzügyi. Általánosan elfogadott, hogy a felépülés felé 
vezető feladatok attól függenek, hogy az egyén a felépülési folyamatnak 
milyen stádiumában vagy fázisában van. A felépülés mértékét befolyásolja 
az addiktológiai magatartás által okozott károsodás súlyossága és foka, 
egyéb komorbiditás (pszichiátriai vagy fi zikai) jelenléte, az egyén tudása, 
motivációja, neme, etnikai háttere és támogató rendszere. Bár néhányan 
elérhetik a „teljes” gyógyulást (józanság), másoknál a javulás csak néhány 
területre korlátozódik. 

A szerfüggőségtől való megszabadulás magában foglalja az ismeretek 
növelését, a nagyobb tudatosságot, a józan élethez szükséges készségek 
fejlesztését és az életvezetés megváltoztatását. E változtatási „program” 
jelenthet professzionális segítői kezelést, részvételt olyan önsegítő 
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programokban, mint pl. az Alcoholics-Anonymous (AA), valamint egyéb 
közösségi szolgáltatások igénybe vételét. A felépülés kezdeti fázisaiban 
a függő személy tipikusan inkább külső támogatásra, valamint a 
szakemberek, a szponzorok és a 12 lépéses programok más tagjainak 
segítségére hagyatkozik. Ahogy a folyamat halad előre, úgy helyeződik át 
a hangsúly az egyénre, önmagára a problémái megoldásában és a józan 
élet kihívásaiban. A visszaesés megelőzését célzó programok részeként 
megszerzett információ, és a megtanult készségek kiváló támaszt adnak a 
józan állapot tartóssá tételéhez.

A lapsus (botlás) kifejezés egy absztinens/józan időszakot követően 
általában a korábbi addiktív magatartásforma újrakezdésére utal; a 
relapsus (visszaesés) kifejezés viszont azt jelenti, hogy az illető nem képes 
a magatartásbeli változást huzamosabb ideig fenntartani. A visszaesést 
nem csak egy akut és egyszeri eseménynek – a szerek újbóli használatának, 
vagy a függőség újraéledésének – tekintjük, hanem egy folyamatnak 
látjuk, amelyben fi gyelmeztető jelek sorakoznak még azelőtt, hogy az 
illető ténylegesen is visszatérne az anyagok használatához. Egy botlás 
gyorsan véget érhet, de elvezethet különféle mértékű visszaesésekhez is. 
A kezdeti botlás hatásait az illető személy affektív (érzelmi, hangulati) 
és kognitív reakciói befolyásolják. A botlások vagy visszaesések elemzése 
értékes folyamat, amely segítheti a folyamatban lévő felépülését. Ezáltal a 
„bukás” átalakítható „tanulási” élménnyé, és segíthet az egyénnek abban, 
hogy felkészüljön a jövőbeni magas-kockázatú helyzetekre.

6. Integrált terápiás rendszer bemutatása 
Az INDIT Közalapítvány kialakulása és fejlődése során (amely folyamat 
nem áll meg, hanem napjainkban is zajlik), lényeges kiemelni, hogy jelentős 
hangsúlyt kaptak az egyéni kezdeményezések, kreatív ötletek, a kliensek 
és a „társadalom” felől érkező igények, a józan kultúra felerősödése. 
Számos tevékenység „amatőr”, laikus, civil kezdeményezésként indult és 
a későbbiekben professzionalizálódott, intézményesült. Fontosnak tartjuk 
az alulról történő építkezést, a hálózatszerűség hangsúlyozását, azt hogy 
a fontos döntések többnyire konszenzusos úton kerülnek kialakításra, 
és kellően rugalmasak próbálunk lenni. A fejlődés egyik alapvető eleme 
a rendszeres értékelés, ami akár megváltoztathatja a korábban kijelölt 
irányokat, célokat is.

Rendszerünk integráltsága a terápiás fi lozófi át és a rendszer 
„üzemmódját” jelenti. Filozófi ánk az addiktológiai problémák komplex 
megközelítésén alapul (fi gyelembe véve a hozzánk segítségért fordulók 
szociális rendszerét, pszichológiai és testi állapotát, adottságait, 
motivációját), továbbá ártalomcsökkentő szemléletet képvisel, ötvözve a 
józan kultúra eszmeiségével.

Rendszerünk sokszínűsége és a szolgáltatási szintek közötti folyamatos 
kapcsolat lehetővé teszi klienseink számára a problémáiknak megfelelő 
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Iskolai Szociális Munka
INDT Közalapítvány Iskolai és Szociális Munkások hálózat (Pécs, Budapest)

Speciális Deviancia Prevenciós Programok/Segítő és kortársképzés
INDIT Közalapítvány „FÜGE” program

Megkereső, változásra motiváló Közösségi Programok / „Korai árta-
lom csökkentés”
INDIT Közalapítvány BS Megkereső Szolgálat; INDIT Közalapítvány AlternAtivA 
Ifjúsági Iroda; TÉR Közösségi Szolgálat

Éjszakai sport programok
INDIT Közalapítvány Éjjeli Kikötő projekt

Addiktológiai ambulanciák / járóbeteg gondozók
INDIT Közalapítvány Baranya Megyei Drogambulancia; (Alkoholgondozó) 
Somogy Megyei TÜKÖR

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása / „Késői ártalom-
csökkentés”
INDIT Közalapítvány „Tisztás” Szenvedélybetegek Nappali Intéz-
ménye, TÜKÖR

Utcai szociális munka
INDIT Közalapítvány Utcai Szociális Szolgálata

Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonai
INDIT Közalapítvány „Változóház” Pécsvárad; „Mérföldkő 
egyesület”, Kovácsszénája

Tartós bentlakást / ápolást, gondozást nyújtó 
intézmények
Mérföldkő Egyesület Szenvedélybetegek Lakóotthona

Védett szállások / szenvedélybetegek 
átmeneti otthonai
Mérföldkő Egyesület Szenvedélybetegek Lakó-
otthona; INDIT Közalapítvány Változó Ház

Védett munkahelyek
(kertészet, asztalos üzem)

1. ábra: INDIT (Integrált Drogterápiás Intézet) 
Közalapítvány ellátási rendszere (Máté és Szemelyácz, 2010)

ellátás megtalálását, illetve a problémamegoldás folyamatából történő 
„kihullás” megakadályozását. A kezelés, rehabilitáció és reszocializáció 
mellett jelentős energiát fordítunk a prevencióra (elsősorban serdülők 
részére), az általános szemléletformálásra (médiajelenlét, előadások, 
továbbképzések, felsőfokú oktatásban való részvétel), valamint az ún. 
elérő programokra (iskolai szociális munka, BuliSegély, utcai munka, 
iskolai agresszió-prevenciós program, áldozatvédelmi programok), aminek 
következményeként folyamatosan nő a korai kezelésbe kerülők, a korai 
intervencióra jelentkezők száma. Rendszeresen szervezünk szabadidős 
programokat (Ártalomcsökkentő fesztiválok, Éjjeli Kikötő program).

Az integrált rendszer nem csak egymásra épülő kezelési formákat 
és intézményeket jelent, hanem ezek folyamatos kapcsolatát, a 
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szenvedélybetegségről való komplex gondolkodást is. Ilyen az addikció széles 
spektrumú értelmezése, a kereszttolerancia, a keresztfüggőség elméletének 
ismerete, a többszörös diagnózisú kliensekre vonatkozó különös fi gyelem, 
az utógondozás fontossága, folyamatos kapcsolat önsegítő csoportokkal, a 
gyógyszeres-, pszicho- és szocioterápiák hatékony ötvözete. 

A rendszer nagysága és sokszínűsége miatt multidiszciplináris 
munkacsoportokat működtetünk (különböző professziójú szakemberek 
és józan szenvedélybetegek részvételével), és alapvető szempontunk, 
hogy a legtöbb szolgáltatásunkat közösségi alapon nyújtsuk (szociális és 
egészségügyi rendszerek hálózatán keresztül). Jellemző rendszerünkre 
a közösségre alapozott krízisintervenció és intenzív ellátás; a mobilis 
közösségi rehabilitáció; a folyamatos ellátási ciklus fenntartása; a korai 
diagnosztizálás és intervenció; a célzott kezelés előnyben részesítése; a 
hosszú távú, asszertív esetmenedzselés; a rendszeres és átfogó visszajelzés/
értékelés; a családtagok lehetőség szerinti, de minél erőteljesebb bevonása 
és a specifi kus technikák alkalmazása (motivációs tréning, relapszus 
prevenciós tréning, korai fi gyelmeztető jelek felismerése, életvezetési-
megküzdési készségek fejlesztése). A részlegeken folyamatos stáb, 
illetve külső szakember által moderált szupervízió működik. A hatékony 
terápiás munkát esetmegbeszélők, továbbképzéseken való rendszeres 
részvétel, a területen működő más szolgáltatók bevonásával megtartott 
esetkonferenciák erősítik. Szakmai és drogpolitikai kérdésekben 
törekszünk közös álláspont kialakítására, de természetes, hogy a különböző 
képzettségű (eltérő életúttal rendelkező) munkatársak a felmerülő 
kérdésekben mást tartanak hangsúlyosnak.

Rendszerünk folyamatosan változik, nyitott az új információkra, 
fejlesztés- és szolgáltatásorientált. A részlegek nagyfokú önállósága 
lehetővé teszi, hogy a benne dolgozók kreatív módon keressenek minél 
jobb, minél hatékonyabb eszközöket hatékonyságuk javítására, a klienseik 
és a munkatársaik számára egyaránt.

Folyamatos célkitűzésünk, hogy klienseink a lehető legjobb ellátásban 
részesüljenek – akár információkérés történik, akár absztinencia-
orientált irányt választanak, vagy ártalomcsökkentő szolgáltatást 
vesznek igénybe. Alapvető szempontunk, hogy terápiás váltás vagy kudarc 
kapcsán ne kerüljenek ki a rendszerből, és ne következzenek be jelentős 
visszaesések, illetve, hogy minél hatékonyabban előzzük meg a súlyosabb 
károk kialakulását. Szintén fontos szempont, hogy munkatársaink az 
egész rendszer támogató biztonságát érezzék maguk mögött. Bonyolult 
segítői helyzetben is folyamatos lehetőségük legyen segítséget kérni. A 
fenti kívánalmakat a rendszerben, hálózatokban való gondolkodás, ezek 
állandó működtetése, a folyamatos információáramlás, és a visszajelzések, 
az észrevételek, a kritikák kimondására alkalmat nyújtó „tér” kialakítása 
teszi lehetővé.

Intézményrendszerünkben közel 50 munkatárs dolgozik, akiknek fele 
szociális munkás, harmada felépülőben lévő józan segítő (köztük már 
segítő-diplomával rendelkezők is), a többiek egyéb segítők (pszichológus, 
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pszichiáter, addiktológus), vagy más területeket fognak át (pénzügyi, 
adminisztratív, pályázatíró tevékenység).

Közel 10 intézményben, 7 településen (Pécs, Kaposvár, Budapest, 
Baja, Kovácsszénája, Pécsvárad, Pécs-Vasas) folyik munka, melyet az 
alábbiakban részletezek.

6.1. Iskolai szociális munka

Pécsi modell

A 2006-tól működő pécsi modell az előző két modell előnyeit egyesíti, azaz 
az iskolai szociális munkások teljes munkaidejükben (napi 8 órában) az 
adott iskolát segítik különböző szociális szolgáltatásokkal, és hetente 
tartanak esetmegbeszélőket. Egy külön szakmai team támogatja a szociális 
szakembert. Egyéni konzultációt és szupervíziót is biztosít számukra a 
fenntartó, amelynek célja a szociális munkások személyre szabott szakmai 
támogatása. A munkáltató – mind az iskolától, mind a gyermekjóléti 
rendszertől – független civil szervezet, így a szakmai munkát kevésbé 
befolyásolják terhelő alá- és fölérendeltségi viszonyok. Az iskolai szociális 
munkások hálózatban működnek, amely szakmai kontrollt és támaszt 
biztosít (esetmegbeszélés, egységes adminisztráció, munkanapló, forgalmi 
jelentés, szociális adatlap, egyéni problémakezelési tervek). 

A program személeti kerete: gyermekekre orientálódó iskolai szociális 
munka, illetve a modern ökológiai modellekből építkezik. Az iskolai 
szociális munkás saját módszerein keresztül (egyéni esetkezelés, szociális 
csoport munka, közösségi munka) próbál meg preventív jelleggel a 
gyermekek problémáira megoldást találni. A gyermekkel, a családdal 
és az iskolával egyaránt kapcsolatban áll, az egészre koncentrál, 
egyszerre veszi tekintetbe a környezet és a személyiség komplexitását. 
A szociális munkás munkája során a kliensei erősségére összpontosít, a 
védőtényezők megerősítésére törekszik. Ugyanakkor számol a problémák 
komplexitásával, és azok kezelésére hivatott szakmák sokszínűségével, a 
megoldásokat multidiszciplináris team segítségével keresi (Máté, 2008).

E modell szerint egyelőre az INDIT Közalapítvány Iskolai Szociális 
Munkás Hálózata működik hat pécsi és hat budapesti közoktatási 
intézményben. Szintén a modell jellemzője, hogy erős együttműködéseket 
alakít ki az iskolai színtéren kívüli ifjúságsegítő programokkal, sőt, több 
ilyen programot az INDIT Közalapítvány rendszerén belül működtet: 
Alternatíva Ifjúsági Iroda (Magyarország első, máig működő ún. pláza 
programja), Utcai Szociális Szolgálat, BuliSegély Szolgálat. Ezen 
programok integrált működése tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy a 
szervezet akár az iskolából hosszabb-rövidebb ideig kieső, illetve ott el 
nem érhető fi atalok számára is képes legyen segítséget nyújtani (Máté és 
Szemelyácz, 2009).



Szemelyácz János222

6.2. Szabadidős tevékenységek, áldozatvédelem, bűnmegelőzés 
(Ártalomcsökkentő fesztiválok, Éjjeli kikötő)

Az általunk közvetlenül vagy közvetetten elért fi atalok számára 
olyan szabadidős tevékenységet nyújtó programok, amelyek konkrét 
kikapcsolódást adnak (ingyenesen), segítik a kulturált szabadidő-eltöltési 
szokások kialakulását, ebben új szempontokat jelenítenek meg, továbbá 
a rendszeresen – hétről-hétre, általában hétvégén – működő éjszakai 
programoknál a fi atalok számára – áldozattá válás, vagy bűncselekmények 
elkövetése szempontjából – legveszélyeztetettebb időszakban kivonja őket 
az utcáról.

6.3. FÜGE – deviancia-prevenciós központ, regionális képző 
és koordinációs központ

Az intézmény komplexen gondolkodik a prevencióról, számos színtéren, és 
eltérő jellemzőkkel rendelkező csoportoknál végez preventív (univerzális, 
szelektív, indikált) tevékenységet. Ezzel párhuzamosan képez és 
koordinál, szervezi a helyi és a regionális drogpolitikai fórumokat, 
esetkonferenciákat.

6.4. Iskolai agresszió prevenció

A programot kifejezetten az iskolai agresszió problémájára készült 
válaszként, így célzottan annak az iskolában előforduló változataira, 
illetve iskolai helyzetekre kihegyezve dolgoztuk ki. Hosszú távon célunk 
az agresszió munkahelyi, családi, valamint helyszínhez és szociális 
környezethez nem kötött formáira is kidolgozni egy célzott programot.

Programunk a beavatkozást 4 fő szinten képzeli el:
− Tanárok (elméleti és gyakorlati modul)
− Szülők
− Diákok: 
a.) osztálytermi foglalkozások 
b.) egyéni esetkezelés
− Iskolai szint.

A különböző szintű beavatkozásokat előzetes felmérés – osztályokban 
kérdőívezés, valamint tanári és szülői fókuszcsoportok kiértékelt 
eredményei – alapján végezzük.

6.5. Alacsonyküszöbű intézmények (elérő-megkereső speciális 
helyszíneken – BuliSegély, Alternatíva, TÉR)

A BuliSegély az INDIT Közalapítvány szolgálata, amely 2000 
szeptemberétől funkcionál. A nyugati világban ismert Party Service típusú 
szolgálatok magyarországi adaptációját kívánja megvalósítani. Az ilyen 
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típusú szolgálatok működésének színterei a szórakozóhelyek, partyk, 
azaz a fi atalokkal szórakozóhelyeken, kikapcsolódás közben kerülünk 
kapcsolatba. Tapasztalataink alapján a BuliSegély látóterébe kerülnek 
olyan, már szerhasználó fi atalok, akik még nem látják drogfogyasztásuk 
destruktív voltát, így valószínűleg nem fordulnának segítő intézményekhez. 
Nagyrészt olyan fi atalokkal kerül a szolgálat kapcsolatba, akik közül a 
drogokat használók jelentős részénél a szerhasználattal járó negatív 
következmények eltörpülnek a pozitív, kedély- és hangulatjavító, euforizáló 
hatások mellett. A Szolgálat célja, hogy a fentiek realizálása mellett 
„beépüljön” a fi atalok által látogatott szórakozóhelyekre, rendezvényekre, 
mindezt oly módon, hogy felkeltse a fi atalok érdeklődését, vonzó legyen a 
számukra, érezzék annak nem „hivatalos”, liberális, közvetlen voltát, ezzel 
sugallva számukra az ebben rejlő kockázatnélküli kontaktus, kapcsolat 
potencialitását. 

A BuliSegély célja, hogy mind a drogokat még nem használók, mind 
pedig az aktív szerhasználók részére objektív és hiteles információkat 
közvetítsen a legális és az illegális kábítószerek használatával 
kapcsolatban, és ezzel mérsékelje a szerfogyasztás okozta fi zikai, pszichés 
és szociális ártalmakat.

Az Alternatíva Ifjúsági Iroda olyan alacsonyküszöbű intézmény, ahol 
három alacsonyküszöbű szociális jellegű szolgáltatást vehetnek igénybe 
a változást igénylő addiktológiai problémával küszködő kliensek, azok 
kortársai, hozzátartozói, közvetlen szociális környezetük. A szolgáltatása-
ink célja: az addiktológiai problémával rendelkezők, valamint közvetlen 
környezetük elérése, fogadása, aktuális problémájának kezelése, továbbá 
járulékos ártalmainak csökkentése, a változás elindítása és segítése. 
Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy nem támasztunk magas 
követelményeket az igénybevevők számára, a szolgáltatás igénybevételé -
nek szinte nincs feltétele. Speciális módon, más szolgáltatásoktól eltérően 
ezek a szerhasználat/szerfüggés/viselkedéses problémák ártalmait 
csökkentő, progressziójuk tekintetében preventív célú és pszicho-szociális 
támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó programok, szolgáltatások, 
melyek térítés nélkül, könnyen elérhetőek – a bázis intézmény 
helyszínválasztása miatt – sokak által igénybe vehetők. A megkereső 
tevékenység bázisintézménye a bevásárlóközpont egyik üzlethelyisége, 
amely olyan belsőépítészeti elemekkel lett kialakítva, hogy az a célpopuláció 
ízlésvilágához közel álljon.

A „TÉR” Közösségi Szolgálat esetében az alacsonyküszöbűség lényege 
az egészségügyi és szociális szolgáltatások könnyen elérhetővé tétele az 
addiktológiai problémákkal küzdő populációk számára. A küszöb alacsony-
ra helyezése egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a célcsoportokhoz, illetve 
azok igényeihez igazítjuk telephelyünk kiválasztását: intézményünk a 
Hősök tere legforgalmasabb területén van, amely bázisintézményként 
szolgál a megkereső munka számára, egyúttal bizonyos pszicho-szociális 
intervenciós formák (konzultáció, tanácsadás, klubszerű szolgáltatás) 
helyszíne is. Ezzel az ártalomcsökkentő szolgáltatások egyfajta decentra-



Szemelyácz János224

lizációja valósult meg az elmúlt években Pécsett. Törekszünk arra, hogy 
szolgálatunk bürokráciától mentes legyen. Valamennyi szolgáltatásunk 
ingyenes, és a szolgáltatások igénybevételéhez nem követelünk meg 
absztinenciát. 

Tevékenységünk egyik része a problémás addiktológiai kliensek 
megtalálása, a szolgáltatások igénybevételére ösztönzése, másrészt a 
kliensek további kezelések felé terelése. Az alacsonyküszöbű intézmények 
szintén kiemelt színterei az egészséggel kapcsolatos információk és a 
biztonságos droghasználattal kapcsolatos üzenetek terjesztésének. 

6.6. Utcai szociális munka – megkereső munka, 
hajléktalanok, tűcsere-program, nyílt-színi droghasználók

A megkereső munka olyan segítő tevékenység, amelynek célja az ellátási 
területen élő, vagy életvitelszerűen tartózkodó, vagy az ellátási területen 
meghatározott céllal megjelenő „rejtett”, tehát segítő intézménnyel 
kapcsolatot nem tartó droghasználó egyénekkel, csoportokkal, 
közösségekkel történő kapcsolatfelvétel. A kapcsolatfelvétel abból a 
célból történik, hogy felmérhetőek legyenek a „rejtett” droghasználók 
szükségletei és meghatározhatóak legyenek az e szükségletekre adható 
segítői válaszok. 

Leggyakoribb tevékenységei:
1. Közvetett:
− oktatási intézményekben szórólapok elhelyezése, kapcsolatépítés és 

tartás az erre kijelölt személlyel;
− az ellátási terület droghasználók által gyakorta látogatott 

intézményeinek felkeresése, szórólapok elhelyezése;
− társintézményekkel való kapcsolatfelvétel- és tartás, a lehetséges 

együttműködés területeinek meghatározása, létrehozása;
− információ eljuttatása a média segítségével (nyomtatott és 

elektronikus sajtó, reklámok, honlapok, chat).
2. Közvetlen:
− bizalmi kapcsolat kialakítása és fenntartása a célcsoporttal vagy a 

célcsoport egyes meghatározó tagjaival;
− a célcsoport szükségletei szerinti, a droghasználat ártalmait csökkentő 

információk megadása, eljuttatása az érintettekhez;
− a célcsoport ellátása a droghasználat ártalmait csökkentő információs 

anyagokkal, egyéb ártalomcsökkentő eszközökkel (pl. vitamin, óvszer);
− a célcsoport tagjainak informálása, tájékoztatása a problémáikkal 

foglalkozó egészségügyi, szociális intézmények szolgáltatásairól, a 
szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről, elérhetőségeiről;

− szükség szerint a segítő intézményi szolgáltatások elérésének 
elősegítése;

− krízisintervenció, elsősegélynyújtás.
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6.7. TISZTÁS Szenvedélybetegek nappali intézménye 
– (drop-in, szocio-terápiák - börtönprogramok)

A nappali megnevezés arra utal, hogy adott helyiségben napközbeni 
ellátást nyújt szenvedélybetegek részére. Fontos, hogy ezek a 
szolgáltatások a kliensek széles köre számára elérhetőek legyenek, és a 
szenvedélybetegségből adódó sokrétű problémára egyéni megoldások 
megtalálását segítse elő. A szer vagy viselkedési addikció hatásaiban 
nemcsak az azzal élő, visszaélő egyén érintett, hanem a családtagjai, a 
szűkebb, tágabb környezete is, ezért a szolgáltatásoknak nem elég csak 
az egyént megcélozniuk, hanem a környezetében élők számára is elérhető 
ellátásokat kell biztosítani a szenvedélybetegek nappali ellátása keretében. 
A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátást kínál, 
amely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvételére, valamint 
a nyitott programokon résztvevők kooperatív készségére. A szolgáltatások 
biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy a klienst szükséges 
támogatni a saját sorsa feletti felelősségének újraélésében, de nem helyes 
megoldani helyette azokat a feladatokat, amelyekre ő maga is képes.

Az önkéntességre és a segítő programokra épülő ellátás rehabilitáló, 
reintegráló hatása a nyitott, mindenki számára igénybe vehető 
szolgáltatásokkal érhető el, mert az így kialakuló látogatói kör révén 
non-direkt módon támogatható, kialakítható mindazon készség, 
viselkedés amely szükséges a korábbi, vagy a jelenleg reálisan elérhető 
kis-/lakóközösségbe való betagozódáshoz. A nappali ellátás rehabilitáló, 
reintegráló hatása mellett nem kisebb jelentőségű a szolgáltatás preventív 
hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális 
és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség 
fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy az addiktív 
problémával küzdő egyre inkább a függőség állapotába kerüljön.

6.8. Drogambulanciák – Addiktológiai ambulanciák

A rendszer magasküszöbű intézményei, amelyek leggyakrabban 
használják a hagyományos, medikális terápiás formákat (egyéni és 
csoportos pszichoterápiák, családterápia, gyógyszeres terápiák). A kliensek 
megbeszélt időpontra érkeznek, az állapotfelmérés után szerződéskötés 
történik, vagy delegációt szerveznek a megfelelő intézménybe a terápiás 
illeszkedés szerint.

6.9. Addiktológiai-terápiás otthonok/intézetek 
(Terápiás közösség, Minnesota-modell: Változóház 

– Pécsvárad, Mérföldkő – Kovácsszénája)

A „bentlakós” terápiás intézeteinkben működő terápiás megközelítés 
a „Minnesota-modell”, amely a Névtelen Alkoholisták 12 lépéses 
programját ajánlja, valamint különböző tematikus foglalkozásokkal a 
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szenvedélybetegség természetét elemzi (betegség – szemlélet). Mindez 
terápiás közösség formában ágyazottan működik, erősen struktúrált. A 24 
órát percnyi pontossággal beosztó közösségben a szabályokat a mindenkori 
lakók készségei, képességei, reakciói szerint dinamikusan változtatjuk. A 
keretek tartásáért ennek során a segítő személyzet felel. A „Változóházban” 
dolgozó segítők maguk is felépülőben lévő józan függők, tagjai valamelyik 
12 lépéses ön-segítő közösségnek. 

6.10. Félutas házak, védett munkahelyek

Az intenzív terápiás időszak befejeztével (általában „bentlakós” terápiás 
formáknál) a kliensek lassabb reintegrálása, reszocializációja történik, 
amihez jelentős segítséget adnak a védett, átmeneti intézmények, 
munkahelyek, lakhatási lehetőségek. Ezen időszak alatt klienseinktől 
elvárjuk, hogy folyamatosan dolgozzanak, illetve rendszeresen vegyenek 
részt önsegítő, 12 lépéses csoportokban.

7. A kezelőrendszerek hatékonyságának növelése 
A korábbiakban már említésre került, hogy a jó kezelőhely a probléma 
sokszínűségére is válaszolni tudó, komplex módon gondolkodó, szolgáltatás 
jellegű, multiprofesszionális stáb által működtetett rendszer.

Amennyiben nem egy intézményen belül valósulnak meg a fenti 
kívánalmak, különböző intézmények hálózatával is növelhetjük ellátásunk 
hatékonyságát, az alábbiak szem előtt tartásával:

− a segítő határainak kijelölése (ez többek között magabiztosságot is 
adhat neki);

− hálózatok építése, bővítése (találkozási pontok megtalálása, 
esetkonferenciák szervezése);

− együttműködés és konszenzus (közös szupervíziók, javaslatok);
− segítési/beavatkozási lehetőségek hierarchizálása (kezelési attitűd 

változása) – ártalomcsökkentő szemlélet, és/vagy más terápiás attitűdök 
bevezetése;

− hatékonyság, költséghatékonyság megtervezése (ellátási térkép 
készítése, rendszeres értékelés).
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AZ IDŐS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK 
GYAKORLATI KÉRDÉSEI

Az időskor pszichológiai jellemzői c. fejezetben ismertetésre kerültek a 
témához kapcsolódó főbb elméleti támpontok, érintve a személyiségté-
nyezőket, az erőforrásokban bekövetkező változásokat, a megjelenő alkal-
mazkodási problémákat, időskori pszichés zavarokat és pszichoterápiás 
lehetőségeket. Jelentős tudást halmoztunk fel az idősödés folyamatában 
lezajló változásokról, azonban a prevenció különböző szintjeinek megva-
lósulásáról kevesebbet olvashattunk. Ennek egyik oka a Tiringer (2012) 
által is említett szocializációs probléma, hiszen a jelenlegi idősgeneráció 
számára nem természetes, hogy orvosi vagy egyéb terápiás segítséget ve-
gyenek igénybe. Ezt a tényt, az ellátás tervezésében is érdemes fi gyelembe 
vennünk. A fejezetben ismertetett ápolási modellek bemutatásakor igyek-
szünk ezt a rugalmas, egyszerű, mégis speciális látásmódot szemléltetni az 
idősellátás kapcsán. Ahogy a neve is mutatja, alapvetően ápolási modellről 
van szó, amely hasonlóan, mint a hospice ellátás, olyan multidiszciplináris 
team közreműködésével tud megvalósulni, amelynek a lényeges momen-
tumai elsősorban az ápolási feladatok köré szerveződnek. A továbbiakban 
inkább a pszichoszociális, mintsem a biológiai tényezők és az ápolás szere-
pére koncentrálunk, azzal a kitétellel, hogy a fi ziológiai komfort biztosítá-
sa alapvető, és a megvalósuló gondozás szemlélete holisztikus.

1. Az öregedés és az érzékszervi/kognitív 
funkciók változása

Az idős emberek az idő előrehaladtával egyre többet aggódnak a kognitív 
képességeik miatt, ezért igyekeznek jobban odafi gyelni azokra, ugyanak-
kor nem észlelik objektíven a ténylegesen bekövetkező változásokat. Ezt 
a tényt a gondozás minden szintjén érdemes szem előtt tartani, hiszen 
konfl iktusok és meg nem értés forrása lehet a támogatás folyamatában. 
Azonban tény, hogy az érzékszervek hanyatlása többségében törvénysze-
rűen megjelenik az életkorral, és befolyásolja az információ feldolgozását 
(Mecacci és Righi, 2006).

Az idős emberek nehezebben ismerik fel a szagokat. A szag-identifi ká-
ció hanyatlása a 70. életév után következik be, és a csökkenő teljesítmény 
jelentős részben magyarázható a szagok felidézésének hanyatlásával is. 
A szagpercepció csökkenésében nemi különbség is kimutatható. Férfi ak-
nál hamarabb következik be a szagészlelés hanyatlása, mint a nőknél, és 
idősebb személyeknél a szag diszkriminációs képességének csökkenését is 



Az idős betegek ellátásának gyakorlati kérdései 229

tapasztaljuk. Az ízérzékelésben is megjelennek változások, amelyek első-
sorban a sós és keserű ízérzékelést érintik negatívan. Az ízek intenzitásá-
nak észlelésében bekövetkező változások általánosságban nem nyertek bi-
zonyítást, mert a vizsgálatok többsége az egyéb betegségek és gyógyszerek 
által okozott íz észlelést nem tudja egyértelműen kiküszöbölni. Az idősek 
többsége, valószínűleg az említett hatások miatt számol be szubjektív vál-
tozásról, amely az étvágyra is negatívan hathat.

A látás romlása és a látásélesség csökkenése az öregedés során mind a 
szem, mind pedig az agyi vizuális percepció megváltozásának eredménye. 
A látás, a szín és a fényerősség diszkrimináció romlásának és az egyéb 
idegrendszeri folyamatok együttes változásának a mindennapokban egyik 
leglátványosabban megmutatkozó területe az autóvezetés során észlelt 
teljesítményromlás, amit a 65 év feletti vezetők baleseti adatai jól tükröz-
nek. A szín diszkriminációja kapcsán a sárga-kék megkülönböztetés a leg-
inkább érzékeny az életkorra, bár vannak olyan kutatási adatok, amelyek 
minden színre hasonló romlást mutattak ki (Schieber, 2006).

Az öregedéssel a hallás is romlik, a magas frekvenciás tónusok kiesnek, 
a hallásküszöb megnövekszik, a háttérzajok egyre zavaróbbá válnak.

Számos olyan elmélet létezik, amely az időskori kognitív problémákért 
az érzékszervi folyamatok romlását, kiemelten a látás és a hallás válto-
zását teszi felelőssé, mert az információ feldolgozása már az érzékelésnél 
defi citet szenved (Kensinger, 2009). Ám a témakörben végzett vizsgálatok 
eredményei nem tudnak egyértelmű oki összefüggést igazolni, hiszen az 
érzékszervi folyamatok és a különféle kapcsolódó idegrendszeri mechaniz-
musok kölcsönös összefüggése nehezen választható szét. Összességében 
az említett átalakulások mégis jelentős hatással vannak az életminőségre, 
illetve az idősek számára tervezett prevenciós lehetőségeket érdemes ezek 
tudatában szervezni és megvalósítani.

Kitérnénk még az olvasási képességre is, hiszen az idősek jelentős 
része olvasással tölti el idejét. Az olvasás komplex jelenség, folyamatát 
számos tényező befolyásolja, mint az emlékezet, a felismerés, szenzoros 
folyamatok, motiváció, az információfeldolgozás folyamata és a fi gyelem. 
Számos olyan olvasási tréning alkalmazható, amely az olvasás hatékony 
kialakítását segíti, aminek segítségével az idős személy számára érthe-
tővé válnak a struktúrák, és az információk koherens reprezentációja is 
kialakítható (Meyer és Pollard, 2006).

Az öregedés gondolatára a legtöbb embernek a hanyatlás és az elbutu-
lás jut eszébe. Az agy, valamint a test többi szervének öregedése valóban 
elkerülhetetlen, és a korosodó, de egészséges agyban lezajló jellegzetes bio-
kémiai átalakulások meglehetősen sokfélék. Közel 100 milliárd agysejttel 
születünk, amelyből naponta tízezret veszítünk. Hetven év felett normál 
esetben a neuronjainknak csak 1,3%-át veszítjük el. A veszteség ellenére 
az agy önjavító mechanizmusai, a neuronális plaszticitás révén kompen-
zálják a hiányzó funkciókat, tehát a sejtszám csökkenése önmagában nem 
jár hátrányos intellektuális következményekkel (Buddeberg, 2004).
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Mégis azt tapasztaljuk, hogy a pszichológiai tesztekkel mérhető kognitív 
teljesítménycsökkenés már húsz-harminc éves korban elkezdődik, ám mi-
vel a változások megjelenését számos tényező befolyásolja, ezért ez a hét-
köznapi ember számára általában csak hetvenéves kor felett vehető észre.

A normál öregedési folyamatok, a sikeres idősödés esetében a memória-
funkciók változása alapvetően nem zavarja, nem befolyásolja a mindenna-
pokat. Az emlékezet egy olyan jelenség, amely önmagában véve is rendkívül 
széles spektrumú már fi atal személyek esetében is, tehát az öregedés folya-
matában a memória hanyatlása többek között ezért is eltérő mértékű. 

A jövőre irányuló ún. (idő- és eseményalapú) prospektív emlékezet 
nagy jelentőséggel bír a mindennapi cselekvések hatékony működésében. 
Olyan tevékenységek tartoznak ide, mint pl.: ne felejtsünk el vérnyomást, 
vércukorszintet mérni, gyógyszert bevenni stb. Azok a személyek, akik 
külső emlékeztetőt, pl.: jegyzetet alkalmaznak, vagy cselekvésüket a napi 
rutinhoz kötik, hatékonyabbak ebben a tekintetben. Az otthoni gondo-
zásban az ilyen rutinok bevezetése éppen olyan fontos, mint az intézmé-
nyes ellátás esetében, hiszen ezzel nem csak a gondozást végző személyek 
fela datát könnyítjük meg, hanem egyben az idős személy biztonságérzet-
ét is megalapozhatjuk.1 Az idő alapú prospektív emlékezetben az idősek 
teljesítménye csökkent, amely nem meglepő, tekintve, hogy az idő fi no-
mabb változásának észlelése is csökken az életkorral. Az eseményalapú 
prospektív emlékezetben viszont nincs a korcsoportok között különbség 
akkor, ha nem befolyásolták egyéb módon a jövőre vonatkozó emlékeze-
tet. Ezzel kapcsolatban nemcsak a faliórák jól látható és megfelelő méretű 
elhelyezését javasoljuk, hanem jól olvasható és eseményalapon szervező-
dő, naptárak elkészítését is. Ezeken a naptárakon fel szoktuk tüntetni a 
dátumot, az évszakot, a fontos születés- és névnapokat, az évfordulókat, a 
személyes vagy vallási ünnepeket, fényképekkel vagy eseményalapú leírá-
sokkal kiegészítve, segítve az orientációt és az emlékezést.

Az életkorral a fi nom időbeli változások észlelése is csökken, illetve 
azok a mentális folyamatok is lassulnak, amelyekben a feldolgozási se-
besség a közvetítő tényező. A változások megfi gyelhetőek olyan általános 
teljesítményromlásban, mint például a pontatlanság (Cziegler, 2000).

Az érzelmek alapvető elemei csekély mértékben változnak sikeres öre-
gedés esetében, fi gyelembe véve az érzelmek intenzitását, a szubjektív ta-
pasztalatokat, az érzelmek kifejezését, a fi ziológiai reakciókat, vagy más 
érzelemviselkedést is. Az érzelmek szabályozása normál öregedés esetén ja-
vul, ami azt jelenti, hogy az idősek a fi atalabbakhoz képest hatékonyabban 
szabályozzák negatív érzéseiket, interperszonális helyzetekben türelme-
sebbek, rugalmasabbak, kevesebb negatív magatartást és dühöt mutatnak, 
mint például a kiabálás, a türelem elvesztése, a sértegetés stb. (Carstensen, 

1 Otthonápolás esetén az ajtóra belülről felhelyezhető táblák, feliratok, emlékeztetők elkészítését 
is szoktuk javasolni, amely egyben közös foglalkoztatási feladat is, illetve hasznos emlékeztető. 
Jól olvasható és egyértelmű, rövid megfogalmazások célszerűek az idős számára fontos, vagy ke-
rülendő viselkedés kapcsán, egyes szám első személyben, mint pl.: idegennek nem nyitok ajtót; 
nem megyek ki a házból egyedül; az orvos keddenként érkezik, stb.
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Mikels és Mather, 2006). Így az idősek a negatív érzelmi állapotokon köny-
nyebben felülkerekednek, azok kevésbé tartósak, illetve inkább az örömte-
li, pozitív érzések irányába torzulnak az emlékek. A szocioemocionális sze-
lektivitás elmélete szerint az életkorral különböző célok kerülnek előtérbe, 
az élet végéhez közeledve ezek a célok a jóllét érzéséhez, érzelmi feltöltő-
déshez, elégedettséghez kapcsolódnak elsősorban, míg a fi atalabbaknál in-
kább az ismeretek megszerzésére, új kapcsolatok kiépítésére vonatkoznak 
a törekvések (Mather és Carstensen, 2005). Az „idősödés paradoxonát” az 
jelenti, hogy a szocioemocionális szelektivitás lehetővé teszi, hogy az idősek 
a megjelenő természetes veszteségek ellenére is minőségileg jobban érez-
hessék magukat, és ez egyben kifejezi az életen átívelő fejlődési folyamatok 
természetes változásait (Carstensen és mtsai., 2006).

Az információk szűrésénél a fi gyelemre is hatással vannak az érzelem-
preferenciák, és a fi gyelem által az emlékezet is szelektívvé válik. Kimutat-
ható, hogy a pozitívan értékelt dolgokkal kapcsolatban az idősebbek emlé-
kezete felülmúlja a fi atalokét nemre, kultúrára való tekintet nélkül, és ezt 
a hatást az információ személyessége tovább segíti. Ez egy része annak a je-
lenségnek, amit gyakran az idős ember bölcsességeként tartunk számon, de 
egyben segíti is az életútösszegzést és az elégedettséget. Mindezen tények 
segítik és megalapozzák a későbbiekben ismertetett gondozási modellt.

Az elalvási és átalvási nehézségek, problémák is változnak a korral. En-
nek okai a különféle hormonok termelésének csökkenése, az endokrin rend-
szer fl uktuáló működése, illetve a szív-érrendszeri, légzőszervi, metabolikus 
változások, vagy a szociális életben (izoláció; nyugdíj; gyász; félelem, hogy 
alvás közben meghalhat; elhanyagolás stb.) és az alvás higiénében bekövet-
kező átalakulások (Moller, Barbera, Kayumov és Shapiro, 2004). Összessé-
gében tehát változik az alvás struktúrája és a cirkadián ritmus, ezért az idő-
sek fáradtabbak, napközben is elszundítanak. A 60 év felettiek 70-100%-a
számol be valamilyen alvási problémáról, és a nők ebben a tekintetben ér-
zékenyebbek a menopauzális és endopauzális változások miatt.

Az alvás 3. és 4. stádiuma (ekkor pihenünk igazán) és ezáltal az immun-
kompetencia is az 55. életévtől jelentősen csökken. A REM-fázis relatíve 
enyhén nő, de összességében a fi atalabb korosztályhoz képest csökken, és 
az alvás 1. és 2. fázisa dominál, amely viszont nem túl pihentető.

Az idős általában több időt tölt éjszaka az ágyban, de az alvással töltött 
idő mégis csökken. Nő az alvási latencia, nő az átmeneti ébredések száma 
és a teljesen ébren töltött idő is. Depresszió, szorongás, egyéb pszichiátriai 
és neuropszichiátriai betegségek (pl.: demencia) erősítik a tüneteket.2

2 Parkinson-kór esetében gyakoriak az alvászavarok, amelyek részei az insomnia, a motoros tü-
netek, a hallucinációk, stb. Az antiparkinsonos szerek, vagy a dózis emelése fokozhatja ezeket a 
tüneteket, és emellett gyakori tapasztalat, hogy a beteg nem mer elaludni, attól tartva, hogy nem 
tud felkelni, amikor be kell venni a gyógyszereket. Illetve ha elalszik, akkor is fel kell ébreszteni 
a gyógyszer időkontingens adagolása miatt, megszakítva ezzel is az alvási ciklust, amely szintén 
negatívan hat a beteg állapotára. Ez összességében olyan ördögi kört indít el, aminek hatására a 
fáradtság és az ezzel járó distressz miatt a beteg tünetei erősödnek, emelik a gyógyszeres dózisát 
stb. Ezekben az esetekben a gyógyszerek csökkentése, vagy a gyógyszerbevétel sűrűségének csök-
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Az altatók használata gyakran válik az alvászavar okává, főleg az idő-
seknél és kiemelten a nőknél: mivel elnyomják a REM-fázist, függőséget 
okoznak, és abbahagyásuk esetén REM-visszacsapás, álmatlanság lép fel. 
Időskori alvászavarokra elsősorban pszicho- és szocioterápiás eszközöket 
(viselkedés- és fényterápiát) javasolnak, mert a gyógyszeres kezelés több-
ségében kontraindikált, még ha egyszerűbbnek is tűnik (Birbaumer és 
Schmidt, 2006).

Ahogy a fentiekből is kitűnik, a normál öregedés során az alvási problé-
mák jelentősek, csaknem minden időst érintenek, ezért diagnosztizálásuk 
és kezelésük rendkívül fontos.

Az eddig kiemelt és áttekintett változások felvetik a kérdést, hogy mi 
módon nyújthatnánk támaszt és védelmet korosodó elménknek. Az egyik 
megszívlelendő jó tanács a fi zikai állóképesség megőrzése. Tény, hogy pl. 
aerobikot rendszeresen (alkalmanként min. 30 percig) űző idős emberek 
jobb teljesítményt nyújtanak a pszichológiai tesztekben, mint a nem spor-
toló társaik (pl.: emlékezet terjedelme, analógiafeladatok, jobb motiváció, 
hatékonyabb fi gyelem). Már négyhónapnyi aerobic edzés után kimutat-
ható volt az idős vizsgálati személyek esetében a frontális és parietális 
területeken tapasztalt vérellátás-javulás (Cziegler, 2000). A vizsgálatok 
többsége az általános egészségi állapot és a kognitív funkciók között nem 
mutatott összefüggést. A sportolás hatása a kardiovaszkuláris fi ttség, 
mint közreható tényező tekintetében mutatkozott meg az eredményekben. 
A nőknél a javulás mértéke nagyobb volt, mint a férfi aknál, de mindkét 
nem esetében jelentős volt a pozitív változás (Verhaeghen, 2011). 

A másik jó tanács, hogy kerüljük az idegrendszert károsan érintő dro-
gokat (túlzott alkoholfogyasztás, nyugtatók, altatók, kábítószerek).

A kutatók eredményeik alapján azt javasolják, igyekezzünk teljesítő-
képességünk teljében kialakítani olyan napirendet, amelyben komplex 
feladatok megoldására, ezáltal folyamatos információfeldolgozásra van le-
hetőség, illetve a sakk, a nyelvtanulás, a fejben számolás szintén protektív 
és preventív tényező az intelligencia és a teljesítmény kapcsán. A minden-
napokban ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az idős személy önállóságát, 
aktivitását és kezdeményezőképességét igyekezzünk megtartani és támo-
gatni, ne vegyük el tőlük a feladatokat, amelyeket szívesen megcsinálnak, 
félreértelmezve a segítés és támogatás jelentését. Engedjük, hogy lehe-
tőség szerint ellássák magukat, még akkor is, ha az lassabb, vagy szaka-
szokban történő tevékenységet jelent. Idősotthonokban a színjátszás, fel-
olvasás, énekek megtanulása is támogatja a teljesítőképesség megőrzését 
a komplex aktivitás megvalósításával. 

A szociális kapcsolatok szintén szerepet játszhatnak az idős ember 
szellemi képességeinek megőrzésében. A szociális depriváció nem csak a 
csecsemőre hat károsan, hanem idős korban is elősegítheti a depresszió és 
így az elbutulás kialakulását.

kentése megfontolandó a hatékonyság szempontjából. 
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Az eddigiekben az öregedéssel járó, normálisnak tekinthető kognitív 
változások folyamatát igyekeztünk összegezni. A demencia már olyan kog-
nitív romlás, amely a négy leggyakoribb ok között szerepel, ami miatt az 
idősek gondozásra vagy kórházi kezelésre szorulnak. Ha az érintett po-
puláció nagyságát, az előfordulás gyakoriságát, az érintett hozzátartozók 
és a gondozást végzők számát nézzük, akkor látható, hogy a mindennapi 
életvezetési nehézségek leggyakoribb okai között vannak a demenciák, me-
lyek ismerete, időben való észlelése nemcsak a diagnosztikát, de az inter-
venciók lehetőségét is segítik. A demencia az emlékezeti funkciók zavara, 
ami további kognitív- (gondolkodás, orientáció, számolás, tanulás, nyelv, 
ítéletalkotás, megértés) és viselkedészavarokkal (érzelmi kontroll, társas 
viselkedés, motiváció) zavarokkal, teljesítményromlással jár3 (Jahn, 2004; 
Kruse és Re, 2005).

2. A Böhm-féle pszichobiografi kus gondozási modell
Az öregedés három alapvető iránya különíthető el:

− a „leromló”, funkciózavarral, betegségekkel járó öregedési folyamat;
− az ún. „szokásos öregedés”, amelyben a funkciócsökkenés folyamatos, 

ám mégsem jellemezhető patológiás folyamatokkal;
− és a „sikeres öregedés” jelensége, amikor a fi ziológiai és pszichoszociális 

hanyatlás mértéke csekély (Bárdos, 2006).
A sikeres idősödést aktív, tudatos, új vagy kompenzáló erőforrások kiala-

kítására képes viselkedésmintázatnak tekintjük, amely gyarapítja a bio-, 
pszicho-, szociokulturális keretben megvalósítható fejlődést és csökkenti 
a lehetséges veszteségeket. A sikeres öregedés és az időskori célkitűzések 
egyik kulcskérdése, hogy mely személyiségjegyek vagy élettapasztalatok 
támogatják, hívják elő, és mit tehetünk ennek megőrzése, fenntartása ér-
dekében. Természetesen a vázolt folyamat nem az elkerülhetetlen halál-
nak üzen hadat, de jelzi, hogy bár a szervezet az idő előrehaladtával fo-
lyamatosan sérülékenyebbé válik, tudatos viselkedéssel lehet és érdemes 
gondozni, védeni azt, és kompenzálni a veszteségeket. Ebben az esetben 
létrejön egy dinamikailag és minőségileg tevékeny, pozitív állapot.

Azonban nem hagyható fi gyelmen kívül az a tény, hogy vannak olyan 
esetek, amikor a „leromló” típusú öregedés nem kerülhető el. Az idősko-
ri kognitív változások jelentősen befolyásolják a mindennapi életvezetést, 
amelynek megértése éppoly jelentős a szakember, mint az idős és az idős 
személyt gondozó hozzátartozó számára. A kognitív változásokkal kapcso-
latban számos sztereotípia él a köztudatban, melyek inadekvát attitűdöt 
és inadekvát magatartásformákat eredményeznek az ellátásban. A pontos 
és megértést segítő ismeretek azonban nem csak a megfelelő segítő-segített 
viszonyulásban nyújtanak támpontokat, hanem a prevenció minden szint-
jén jelentősek. A testet és a lelket egyaránt érintő betegségek szintén ha-

3 Alzheimer-demencia, Vaszkuláris demenciák, Frontotemporális demencia, Parkinson-kór.
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tással vannak az időskori életminőségre, a megvalósítható magatartásra. 
Böhm (2004) gondozási modellje, amely a személyiséget az életút és a fejlő-
dés tükrében próbálja megérteni, ebben a vonatkoztatási keretben értelme-
zi a megjelenő tüneteket is. Szerinte sérülékeny fi zikai vagy pszichológiai 
állapotunkban újra megelevenednek azok a problémák, amelyek az élet 
korábbi szakaszaiban megoldatlanok maradtak. Ha a viselkedést képesek 
vagyunk ebben a pszichobiografi kus összefüggésben értelmezni, akkor fel-
fedezhetjük benne azt a logikát, amely által az idős személyt hatékonyan 
tudjuk segíteni, támogatni, motiválni a javulás, mint fejlődési lehetőség 
irányába. A Böhm által alkalmazott egyedi fogalomtár4 és az ún. re-akti-
váló ápolás egybecseng az Erikson (1998, id. Révész, 2007) által megfogal-
mazott kilencedik életszakasszal.5 Az életesemények és narratívák tükré-
ben hasznosítható támpontokat kaphatunk a gondozást igénylő idős egyén 
múltjából, amely a rehabilitáció motivációs bázisát biztosítja. Ebben az ér-
telemben a gondozás megvalósíthatóságának módja elsősorban lelki, mert 
ezen keresztül érhetjük el, hogy az idős ember az adott szomatikus problé-
ma kapcsán képessé váljon az együttműködésre. A megértés elemei az érzé-
sek, korábbi megküzdési módok és élettörténet mentén kristályosodnak ki, a 
múltból fakadó tágabb kontextuális információs keret segítségével. Ezek az 
adatok útmutatókként segítik a gondozót abban, hogy a betegségek okozta 
regresszív állapotban az idős személyt elérjék, a kommunikációba és az 
együttműködésbe bevonva segítsék a lehetséges fejlődés útján. Példával 
illusztrálva: az a páciens, aki a kétségbeesés énminőségét éli meg beteg-
sége kapcsán, nem lesz motivált az aktív életmód eléréséért kooperálni az 
egészségügyi ellátással, ezért nem tornázik, nem ügyel a vérnyomására 
stb. Viszont ha az élettörténetéből fakadó személyes törekvéseit, szándé-
kait koherensen, az általa ismert kontextusban az egyéni élményvilágára 
tudjuk hangolni, akkor már ő „akarja” a változást. Az „akarat” alapja a 
felelősség, az érzések és a minél intenzívebb, konkrétabb, személyes életből 
fakadó önmeghatározás támogatása, amely kontaktusok mentén jön létre. 
Böhm (2004) elképzelését ezért kapcsolati ápolásnak is nevezi.

Koncepciójának központi gondolata, hogy a különböző intervenciók kap-
csán a lélek az érzéseken keresztül akkor is elérhető lehet, ha a szellemi 
teljesítmény már hanyatlásnak indult. A hagyományos ápolási modellek 
alapja az ún. ADL (Activity of Daily Living), amely az intervenciók kapcsán 
a mindennapi helyzetekben való boldogulást és kompetenciát célozza meg. 
Böhm (2002) a kompetenciák megtartásának módját az egyéni ún. „érzés-

4 A személyiség struktúrájának megértésére például a thymopsziché (a lelki minőség érzelmi, 
kedélyállapotra vonatkozó része) és noopsziché (kognitív, tudatos, orientáló és intelligenciával 
összefüggő lelki minőség) alapfogalmait használja.
5 Joan Erikson (1998, id. Révész, 2007) – Erik H. Erikson felesége – az aggkort megélt emberek 
életfeladatait áttekintve kiegészítette a férje által leírt fejlődési modellt egy kilencedik szakasz-
szal, amely az öregkor transzcendálása felé mutat. Ekkor a test már elkerülhetetlenül gyengébb, 
autonómiája csorbát szenved, ezáltal a korábban megélt énminőségekben is több, a sérülékeny-
séggel kapcsolatos élmény elevenedik meg és kerül előtérbe. Ennek az időszaknak a jellegzetes 
krízisei, a korábbi életszakaszok tapasztalatain keresztül válnak érthetővé.
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biográfi a” feltárásában látja. Azok az intézmények, amelyek alkalmazzák 
módszerét, eredményesek a demens betegek zavartságának, agressziókeze-
lésének, memóriazavarainak, depresszív tüneteinek kezelésében, illetve a 
progrediáló folyamatokban akár évekig nem következik be funkcióromlás. 
A modell olyan szemléleti keretben valósul meg, ahol a segített személyt 
a saját igényei szerint alakított környezet veszi körül. A saját tárgyakon, 
fényképeken kívül általános fi atalkori emlékek érhetőek el, mint az idős 
fi atalkori környezetét idéző egyéb tárgyak, fényképek, moziplakátok, régi 
újságok, terítők. Nincs például papírzsebkendő, hiszen az emlékezeti fó-
kuszban lévő időszakban még nem voltak ilyen tárgyak elérhetőek. Szoká-
sokban, napi ritmusban igyekeznek alkalmazkodni a gondozott igényeihez. 
A reaktiválás, a visszahúzódásból való kilépés pszichofarmakonok segítsé-
ge nélkül történik, azáltal, hogy az idős személy önértékelését állítják hely-
re, értelmes tevékenységekbe vonják be, amelyben a gondozott a gondozó 
„irányítója”. Ilyen tevékenységek például, hogy a korábban varrónőként 
dolgozó beteg felvarrja a mosásban leszakadt gombokat; a korábbi szakács 
megbeszéli a gondozó dietetikussal a heti menüt, vagy csak kíséri az ebédet 
kiosztó ápolót a munkája során. Cél, hogy a tevékenységével mindenkép-
pen értékesnek és eredményesnek érezheti magát a beteg, ápolásra szoruló 
személy. Az ápolás mottói: „Minden ember naponta egyszer érezze fontos-
nak magát. A lábak előtt a lelket kell mozgósítanunk.”

A gondozott interakcióinak minősége alapján 7 szakaszba sorolható az 
idős és/vagy demens személy, majd ezen szakaszokhoz kapcsolódóan épül-
nek fel a kitűzhető és megvalósítható terápiás célok is. A 7 szakasz fi gye-
lembe veszi az érzelmi életet, a pszichomotoros képességeket, a kontaktusba 
vonhatóságot, az ösztönzést, orientációt, emlékezeti képességeket, a gon-
dolkodás minőségét. A célkitűzések kapcsán az otthonosságérzés, bizton-
ság, odafordulás kulcsfontosságú tényezők. A szakaszok és a bekövetkező 
változások mérhetőek, gyorsan és átláthatóan dokumentálhatók. Minden 
interakciós szakaszt két szempontból diagnosztizálnak: egyszer, amikor a 
beteg stabil lelkiállapotban van, és egyszer, amikor dekompenzált. A de-
kompenzált szakaszból egyértelmű ún. impulzusokkal tudják hatékonyan 
és személyre szabottan stabilizálni a beteg lelkiállapotát. Az impulzusok a 
személyes élettörténeten alapulnak, magukba foglalják többek között a mo-
tivációt, önértékelést, a mindennapok ritmusának ismerősségét. A módszer 
rendkívül egyszerű, jól felépített és könnyen elsajátítható. Az egyéb fejlesz-
tő és terápiás módszerek, mint a kognitív- és viselkedésterápiás tréningek, 
zene- és mozgásterápia, fi zioterápia, ergoterápia, – a holland gyökerekkel 
rendelkező – snoezelen,6 jó kiegészítői Böhm (2002) módszerének.

6 Snoezelen: a holland „felfedezés” és „szendergés” szavakból eredő szóösszetétel. A módszer ún. 
kontrollált multiszenzoriális környezetben valósul meg, ahol illatok, fények, fényjátékok, zene, 
mozgás, érintés, tapintás segítségével valósul meg az elsősorban érzékekre és érzelmekre, emlé-
kekre ható terápia. Legfontosabb indikációs területek: depresszió, fejlődési elakadások, hospice-
palliatív ellátás területén jelentkező pszichológiai problémák, indulatkezelési zavarok, szorongá-
sos, alvás- és testérzészavarok.
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Tapasztalatok szerint a középsúlyos magatartási problémák a gondo-
zottak esetében két nagy csoportra bonthatóak. Azok a személyek, akik 
felnőttkorban aktívak, bevállalósabbak, extrovertáltak, élménykeresők 
voltak, időskorban inkább ún. plusztünetekkel jellemezhetőek. Az ilyen 
gondozottak félelmet keltő helyzetben aktívabb megoldásokat, cselekvést 
várnak el és preferálnak. Az otthonosság és biztonság megélésében a me-
leg hőhatások segítenek, a jelenlét is lényeges, de idős korban már őket is 
megterheli a túlzott aktivitás vagy a túl sok személy egyidejű jelenléte. 
A beszéd szerepe elsődleges, illetve a mederben tartott viták inspirálóak 
lehetnek. A kíváncsiságuk könnyen felkelthető, a döntésekben való rész-
vétel állandó örömforrás.

A kevésbé aktív, nyugodtabb, introvertáltabb egyének időként inkább 
ún. mínusztüneteket mutatnak. Esetükben az otthonosság- és biztonság-
érzés kialakítása még inkább előtérbe kerül: a nagyobb tér biztosítása, a 
zsúfoltság kerülése ajánlott; az illatok (citrom, levendula), élénk színek 
jelentősebb szerepet játszanak; a fi gyelmet és érdeklődést lassabban lehet 
kialakítani. Szorongást indukáló helyzetekben is lassabb a megnyugtatás 
folyamata.

Figyelembe véve a kognitív és érzékszervi változásokat, egyszerű ötle-
tek is segítik a mindennapi gondozást és a megélhető legjobb életminőség 
kialakítását. Ilyen ötletek közé tartozik a már említett, az idős emlékei-
nek és otthonosságérzetének megfelelő tárgyak használata, régi újságok, 
könyvek begyűjtése, aminek segítségével komfortos és ismerős olvasókuc-
kók alakíthatóak ki. A gondozottak előtt nem emlegetjük feleslegesen az 
orvost, hiszen az emlékeikben az él, hogy orvost csak súlyos, vagy haldokló 
beteghez hívnak, és ez megrémítheti őket. Memóriadefi cittel küzdő beteg 
esetében nem használunk olyan tárgyakat, amelyek korábban még nem 
voltak, mert az számára idegen, nem ismerős, nem kényelmes. Figyelembe 
vesszük az idős betegekkel való kommunikáció alapvető szabályait, azaz 
konkrét, egyszerű kérdéseket teszünk fel, elegendő időt hagyunk a válasz-
ra, stb. A közösségi aktivitás, a kedvelt zenék hallgatása éppoly fontos, 
mint az, hogy minden ápolási tevékenységet elmagyarázva valósítsunk 
meg, megértve az ápolt igényeit, vagy adott esetben aggályait, megőrizve 
az önállóság megvalósítható mértékét. Az egyéni biográfi a és érzések meg-
értésében lényeges elem, hogy az idős személyt és reakcióit normálisnak 
tartjuk, normális folyamatként próbáljuk megérteni, csak a kontextust fo-
galmazzuk át. Az időst a „tegnap” szövegkörnyezetében tudjuk megismer-
ni, akár polgári, akár más környezetből érkezett. Az idős személy fontos-
ságának és résztvevő, aktív bevonásának hangsúlya állandó a gondozás 
minden aspektusában. A modell azt hangsúlyozza, hogy milyen lényeges, 
hogy mindenki egyénként, individuumként naponta legalább tíz percig 
érezze magát a fi gyelem központjában, fontosnak és hasznosnak bármely 
szellemi, érzelmi vagy konkrétan megvalósuló cselekvése által.

Erikson (1998, id. Révész, 2007) kilencedik szakasza, vagy a Tornstam 
(1996, id. Révész, 2007) által megfogalmazott gerontotranszcendencia szin-
tén ezeket a lehetőségeket hangsúlyozza. Böhm (2004) szerint az érzelmek 
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előtérbe kerülése és átértékelése adja meg annak a helyzetnek is a pozitív 
élményét, amelyben az idős, mint nagyszülő képes az unoka élményvilágá-
ra ráhangolódni, és azt befogadni. Ehhez az emocionális tapasztalatok ked-
vező kimenetelű időskori én-minőségének elérése biztosít valódi alapot.

Böhm (1996) modellje irányelveket fogalmaz meg az időskori depresz-
szió, érzelmi zavarok kezelésére vonatkozóan is, amelyek leginkább a 
rogersi klienscentrikus terápiával, annak elfogadó, empatikus gondolko-
dásmódjával vannak összhangban. Felhívja a fi gyelmet arra, hogy az idős 
depressziós beteggel történő munka során a fi gyelmeztetés, dorgálás, a túl 
általános fogalmazás, a tanácsadói attitűd és a problémák lekicsinylése 
növelhetik a szuicid veszélyeztetettséget. Meg nem értő terapeutai hozzá-
állást tapasztalva a betegek hirtelen pozitív hangulatváltozással, „megvi-
gasztalódással” reagálhatnak, ami a rejtett öngyilkossági krízis lényeges 
előrejelzője lehet – s amelyre kiemelten érdemes odafi gyelni. A hatékony 
és stabil terápiás kapcsolat kialakítását segítik az alább felsorolt viszo-
nyulások:

− elfogadjuk a beteget olyannak, amilyen az adott helyzetben;
− ott kezdjük el a kapcsolat felvételét, kiépítését, ahol azt az idős sze-

retné, vagy amire képes;
− kimutatjuk, hogy szeretnénk az idős gondozottal kapcsolatba lépni;
− kerüljük a racionális, érvelő beszélgetési stílust;
− fi gyelünk a bennünk kialakuló érzésekre, viszonyulásokra, és ezek-

re kiemelten építünk a páciens helyzetének, s a vele való kapcsolatnak a 
megértésében;

− saját értékrendszerünk helyett a páciensére fókuszálunk;
− a gondozott szükségleteire alapozzuk terápiás tevékenységünket;
− partneri viszony kialakítására törekszünk.
Ezen irányelvek az idős személy érzelmi-kapcsolati biztonságérzetét 

megteremtve lehetővé teszik, hogy jobban építhessünk fi gyelmére és meg-
küzdési képességeire az adott intervenció során. Ha ez megtörténik, akkor 
az élettörténetre visszatekintve kereshetünk érzelmileg hasonló helyze-
teket és rekonstruálhatjuk az „akkor és ott” megélt érzelmi és kapcsolati 
hiányokat. Ilyen hiány lehet a meg nem értettségből fakadó szomorúság, 
értéktelenség érzése, amelynek emlékét odafi gyelésünkkel és elfogadá-
sunkkal segítjük előhívni. Ezen viselkedések és impulzusok által nyílik 
lehetőség az érzelmi állapot áthangolására, azaz:

− lehetőségünk adódik a jelen helyzet megoldásainak feltérképezésére;
− a biztonságérzet segíthet abban, hogy a páciens újra és szívesen részt 

vegyen a mindennapi életben;
− segíti a páciens elköteleződését a terápiás kapcsolat iránt;
− nyitottabbá válik új személyek – pl. egy új gondozó – vagy új értékek, 

célok elfogadására is.
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3. Intervenciós lehetőségek demens 
és/vagy idős betegeknél

A hagyományos és alapvetőnek tartott gyógyszeres kezelések 
(antidementivumok, neuroleptikumok, psychopharmakonok, acethil-colin-
észteráz gátlók, nootropikumok, antidepresszánsok, SSRI készítmények) 
mellett az utóbbi években egyre inkább teret nyernek a nem gyógyszeres 
intervenciók, amelyek központi elemei a kognitív és viselkedésterápiás 
technikák (klasszikus és operáns kondicionálás, realitásorientációs tech-
nikák), különösen amnesztikus funkciók tekintetében (Kruse, 2005).

Az idős populáció az a csoport, amely a legkevésbé kapja meg a megfe-
lelő kezeléseket, mivel ők kevéssé aktívak a lehetőségek keresésében, mint 
más korcsoportok. Mayer és Baltes 1996-os tanulmánya szerint (id. Kruse, 
2005) 133 diagnosztizált depressziós 70 év feletti betegből 40 kapott gyógy-
szeres kezelést, egy sem került szakorvoshoz, és egy sem részesült egyéb 
terápiában. Becslések szerint a demens páciensek 40-60%-a nem kap meg-
felelő diagnózist a háziorvosi vizitek során, de ennél pesszimistább adatok 
is felbukkannak a szakirodalomban. Ez a problémakör manapság az egyik 
legjobban kutatott terület, hiszen rendkívül fontos a segítség elérhetővé 
tételének és a minél eredményesebb terápia kialakításának lehetősége.

A család szerepe és bevonása az intervenciókba bármely szinten és 
módon csökkenti a mentális zavarok rizikófaktorait, növeli a hatékony-
ságot, de csak abban az esetben, ha a családtagok közti érzelmi kapcsolat 
pozitív (Honn Qualls és Benight, 2007). Így a pár- és családterápiák, a 
pszichoedukatív csoportterápiák egyre nagyobb teret nyernek az idősel-
látásban is. Az ún. „én-ellátás-terápia” (Selbst-Erhaltungs-Therapie) is 
tipikus példája ennek (Romero, 1997, id. Jahn, 2004).

Számos tréning célozza meg az emlékezet optimalizálását – akár pre-
ventíven is –, melyek többségükben olyan eredményesek, hogy a nem-tré-
ningező fi atal populációt is lekörözhetik az emlékezésben gyakorlott idő-
sek egy-egy specifi kus területen. A kutatások azt mutatják, hogy az idős 
agy neuronális plaszticitása több lehetőség forrása, mint amire korábban 
gondoltunk (Jahn, 2004; Kruse, 2005).

Ide tartozik az ún. szelektív optimalizálás kompenzáció (SOC) mo-
dell, amely a mindennapok szervezését és aktivitását segíti. A szelekció 
egy-egy helyzettel kapcsolatban az alternatívák mérlegelését segíti a le-
hetőségek, prioritások mentén (pl.: egyszerre egy dologra koncentrálni). 
Az optimalizálás (elsődleges és másodlagos) ebben az esetben az új utak 
keresését vagy a meglévők fi nomítását jelenti a cél elérése érdekében (pl.: 
sokat gyakorolni). A kompenzáció akkor lép életbe, ha a meglévő megoldá-
si módok nem elégségesek (pl.: jegyzeteket használni, segítséget kérni). Ez 
az egyszerű technika sokat segít a mindennapi helyzetekkel való megbir-
kózásban (Baltes, 1990, id. Verhaeghen, 2011).

A tréningek elsősorban az explicit emlékezetre fókuszálnak, mivel itt 
jelentősebbek a veszteségek, elsősorban az idegrendszeri folyamatok álta-
lános lassulása miatt (akár 80%-os információfeldolgozási sebességcsökke-
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nés is lehetséges). Hasznos technikák a vizualizálás, verbális elaboráció, 
kategorizáció, asszociációs technikák, melyeket elsősorban nem demens 
idős embereknél alkalmaznak. A sikeres öregedés érdekében kialakított 
tréningeknél érdemes szem előtt tartani, hogy a normál idősödés egyik 
velejárója, hogy az idő előrehaladtával egyre inkább az örömteli esemé-
nyekre emlékszünk és a negatív érzések háttérbe szorulnak. A fi gyelem, 
az érzések és az emlékezet alapvetően a pozitív érzelmi színezetű infor-
mációkra lesznek egyre szelektívebbek, amelyet mind a motiváció, mind a 
kognitív képességek megőrzése tekintetében hasznosítani tudunk a haté-
konyság növelése szempontjából (Mather és Carstensen, 2005).

Demens személyeknél is megvalósíthatóak az ilyen jellegű tréningek, de 
esetükben célzottabb és aktívabban támogatott módon érdemes felépíteni 
a folyamatot, vagy például cselekvéssel kísérni. A tréning tervezésekor in-
tenzitásban, tempóban, ritmusban sokkal nagyobb alkalmazkodást kíván 
a terapeuta részéről a páciens lehetőségeihez, mint egyébként egészséges 
idős esetében. Ez azért sem egyszerű, mert a gyakorlatoknak rendszere-
sen, következetesen és hosszantartóan ismétlődve kell megvalósulniuk, a 
lehetséges distresszkeltő tényezőket kiküszöbölve. Az alkalmazott straté-
giák alapját azok a tudás-ismeretanyagok képzik, amelyek még viszonylag 
megtartottak, mint például az élettörténeti emlékezet, a motoros készsé-
gek, a mindennapi rutintevékenységek. A páciens részéről érkező egyé-
ni kezdeményezéseket érdemes kerülni, és a feladatokat inkább aszerint 
strukturálni, hogy az információkat ne felidézni, hanem inkább felismerni 
legyen lehetősége. Elengedhetetlen a siker szempontjából, hogy a gyakor-
latok tervezésénél fi gyelembe vegyük a páciens érdeklődési területét, se-
gítve ezzel a motivációt, így a helyzetgyakorlatok számára is jelentéssel 
bírnak majd, ügyesebbnek érezheti magát, és aktívabb is lesz. Ha van rá 
lehetőség, egyes folyamatokba érdemes a családtagokat is bevonni, így se-
gítve a kölcsönös elfogadást, támogatást, hiszen a hozzátartozóknak sem 
egyszerű megtalálniuk az új helyüket a betegség által átrendezett életük-
ben. Az elismerés lehetősége pedig újabb értelmet ad a páciens erőfeszíté-
seinek. A hozzátartozók felkészítése ezért már önmagában is intervenció, 
lehetőség szerinti bevonásuk pedig újabb támogatási esély (Jahn, 2004).

A korábban már említett „én-ellátás-terápiát” Romero (1997, id. 
Jahn, 2004) fejlesztette ki demens betegek számára azzal a céllal, hogy 
a beteg a lehető leghosszabb ideig élhesse megszokott életét a megszo-
kott körülmények között, illetve a későbbi gondozás folyamata is minél 
zökkenőmentesebb lehessen. Az én (Selbst) fogalma ebben az esetben azt 
a központi kognitív sémát jelenti, amely aktív módon szervezi a személy 
tudását és tapasztalatait önmagáról, így hozva létre azt a folytonosságot, 
amelyben a személy megéli és tervezi az életét. A demenciával járó beteg-
ségek megszakítják ezt a folytonosságot, a megszokott élet kiüresedhet, és 
ezáltal az identitás és az önmagunkról alkotott tudás is jelentését veszti. 
Nem csak a kognitív képességek, hanem az érzések, a társas kapcsola-
tok is megváltoznak, és mindezen változások nehezítik a betegséggel való 
küzdelmet is. A módszert 1999 óta sikerrel alkalmazzák Németországban, 
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ami időben négyhetes bentlakásos programot jelent. A diagnosztikus sza-
kaszt a tréning követi, illetve egyéni és csoportos pszichoedukációs prog-
ram a hozzátartozók számára, amelynek része a szupportív terápia, az 
ápolási teendők megismerése és elsajátítása, de a demens páciens terápi-
ájának bármely szakaszába be tudnak kapcsolódni ők is. Lényeges elemei 
a módszernek az emlékezettréning (a páciens személyes élettörténetét 
rekonstruálják videófelvételek, fényképek, pszichodramatikus elemek, 
rendelkezésre álló lehetőségek segítségével); életvezetési tanácsok és gya-
korlatok; élményorientált társas aktivitások; test- és testérzékelést célzó 
gyakorlatok; relaxációs technikák; tánc-, zene-, művészetterápiás lehető-
ségek – mind-mind egyéni módon, személyre szabottan felépítve. A festés 
gyakran a kontaktusba vonás és a kapcsolatban maradás olyan eszköze, 
amely a demencia legutolsó stádiumában is hatásos. A festés, formák, szí-
nek gyakran aktiválják az emlékezetet, biztonságot adnak, és ezáltal segí-
tenek pozitív hangulatot kialakítani.

Több, komplett viselkedésterápiás program áll rendelkezésre, melyek 
irányelveiket tekintve hasonlóak, és az idős személy önállóságát szeret-
nék minél tovább megőrizni, fenntartani. A terápiák a dicséret, mint meg-
erősítés segítségével a viszonylag rövid idő alatt kialakítható magatartás-
minták megváltoztatását tartják szem előtt, a hozzátartozók és gondozók 
bevonásával. A személyre szabott tréningek egyik legfontosabb kulcsa, 
hogy a felmérési fázis minél alaposabb legyen, és az adott páciens igénye-
ire refl ektáljon, a személy saját élettérhez alkalmazkodva (Baltes, 1996, 
id. Kruse, 2005).

A kognitív-viselkedésterápiák célja többségében azon pozitív hatások 
elérése, amelyek a hibás beállítódásokat és meggyőződéseket formálják 
át, segítve az idős személyt a saját életének kontrollálásában, erősítve a 
megküzdést, és ezáltal elérve a tünetek csökkenését (pl.: depresszív han-
gulat). Ilyen hibás elképzelés lehet az, hogy például az idős személy az élet 
minden területén egyformán sikeres legyen.

A terápiák eredményességét és fenntarthatóságát nagymértékben 
befolyásolja, hogy az idős környezetében lévő személyek mennyire tü-
relmesen, egyértelműen, egyszerűen, artikuláltan és megfelelő sebes-
séggel tudnak velük kommunikálni és így fenntartani az akár legutolsó 
demencia-stádiumban lévő személlyel is a kölcsönös, érzelmeken alapuló 
párbeszédet. Hiszen az érzések érzékelése, és a nonverbális kommunikáció 
lehetősége – kimondottan a limbikus rendszert érintő sérülések kivételé-
vel – az élet utolsó szakaszáig megmaradnak, biztosítva ezzel a biztonság 
kialakításának és megélésének lehetőségét, amelyet az idős beteg ott és 
abban a helyzetben, ahol van, vagy ahol kibillen a biztonság egyensúlyá-
ból, állandóan igényel.

Az utóbbi években elsősorban német nyelvterületen számos olyan la-
kóközösséget alakítottak ki, amely fi gyelembe vette az idős, demens beteg 
igényeit, igyekezve mindenben a beteghez alkalmazkodni. A személyzet 
is speciális képzést kapott ebben a tekintetben. A kiinduló alapelvek közé 
tartozik, hogy a demens beteg sem tesz semmit ok nélkül, tehát a gondozó 
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célja, hogy annak hátterét megértse, elfogadja, és ehhez ismerje minden 
beteg élettörténetét. A gondozottak akkor és ott, ahol vannak, azt tehetik, 
amit szeretnének, arról beszélhetnek, amiről szeretnének, az egyéni rit-
mus nagyon fontos. Az érzelmek kommunikációs lehetősége alapvető, az 
érintés az egyik legjelentősebb formája. Az idős demens nagyon igényli a 
közösséget, ugyanakkor az egyéni teret, biztonságot, védettséget is. Egy 
centrumban átlagosan 12 beteget gondoznak, mindenkinek saját szobája 
és fürdőszobája van, ahova bármikor visszavonulhat. A folyosó kerek, kör-
bevezeti az ápoltat, így nem tud eltévedni. A konyha nyílt, központi helyen 
van, és folyamatosan, felügyelettel lehet igénybe venni. A saját erőfeszí-
tést támogatva alakítják a mindennapokat, legyen szó a legegyszerűbb 
műveletekről. Az elismerés, megbecsülés és szeretet kifejezése folyama-
tosan nagyon fontos. A szobák ajtaja speciális, deréktól fölfele külön is 
kihajtható. Ennek több előnye is van, egyrészt könnyebben visszatalál a 
szobájába a személy, ha látja a személyes tárgyait, fényképeit. Másrészt, 
ha szeretne visszahúzódni, egyedül lenni, akkor a saját védett kuckójában 
lehet, anélkül, hogy kimaradna vagy kizárná magát a közösségből, bizton-
ságos távolságból, megfi gyelőként részt vehet annak életében. A tapaszta-
latok szerint ez a lehetőség a nyugtalanságot is éppúgy csökkenti, mint az 
izolációból fakadó nehéz érzéseket.

Az ajtókra nem csak az ott lakó nevét írják ki nagy betűkkel, de ha már 
az sem informatív, fényképekkel (a nem túl távoli, vagy távoli múltból) se-
gítik a hazatalálást – akár a konyhából, akár a kertből. A tükrök, a színek 
szintén segítséget jelentenek a biztonság és az emlékezet megőrzésében, 
előrehaladott stádiumban pedig maradnak a színek, esetenként illatok. 
Látható, hogy ezek az egyébként egyszerű gondozási elvek maximálisan 
igyekeznek fi gyelembe venni az időskorral járó normál és patológiás fo-
lyamatok hatásait, mindemellett teret engednek az egyéni igényekre való 
reagálásnak és alkalmazkodnak is hozzájuk.

Egy érdekes kezdeményezés – szintén Németországból – az ún. 
gerontokert. A kert tervezője azt tartotta szem előtt, hogy a demens sze-
mély a kertben végigjárhassa az életútját, és mivel a korábbi életfázisok 
ismerősek a számára, ezért abból kiindulva juthat el a jelen szimbólumai-
hoz. Ezt az életutat jeleníti meg és teszi élővé a kert, ahol a kerek formák, 
körkörös sétautak dominálnak, és alapvetően a vizuális, és olfaktorikus 
ingereket használja. A sok pihenőlehetőséggel, forrással, szökőkúttal 
tarkított kert 5 egységből, 5 térből áll, melyek a gyermekkort, fi atalkort, 
felnőttkort, időskort és egy másik világba való átmenetet, azaz a búcsút, 
elválást jelenítik meg. Ebben segítenek a növények, színek, illatok – az ez-
által keltett érzések és hangulatok. A kerek formák, utak lehetővé teszik a 
biztonságot, és egyben a visszahúzódást is. Az ápoltak beszámolói rendkí-
vül pozitívak, azt mondják, „ha hagynak lenni, nyugalomban szemlélődni, 
akkor tudom leginkább, hogy ki vagyok”.

Idősotthonokban éppúgy, mint a saját otthonban élő személynek nagy 
segítséget jelent az állatok bevonása a mindennapokba, hiszen jelenlétük, 
a simogatás, az érintés szintén pozitív terápiás hatással bír. Hazánkban is 
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egyre több idősotthonban van már lehetőség a növények ápolására, kerti 
munkára, hiszen az idősek többsége ezt tette évtizedeken keresztül. Ami-
kor az agy tudatosan már nem emlékszik vissza a teendőkre, a „kéz” em-
lékezete a cselekvés által, a megszokott mozdulatok biztonsága, szintén 
gyakran hív életre már eltűntnek vélt kognitív funkciókat.

Moers városában egy érdekes kísérletre vállalkoztak az időseket gondo-
zók, amelynek tapasztalatát egyre több ápolási intézményben alkalmazzák 
Ausztriában is. Kiindulva abból a tapasztalatból, hogy az énekek, a versek 
milyen gazdagságot csempésznek a demens gondozottak mindennapjaiba, 
színészetre buzdították őket. Nagy sikerrel játsszák azt a darabot, ahol 
az ápolt játssza a színpadon a gondozót és fordítva. A tapasztalat alapján 
egyrészt sok visszajelzést kapnak ezen a nem tudatos módon arról, hogy 
a betegek számára mi a segítség. Másrészt a betegnek nincs különbség a 
színpad és az élet között, mégis aktivizálja őt. Nem emlékeznek a szerep-
re, a forgatókönyvre – csak amíg előttük van –, nem ismerik meg a rende-
zőt, mégis működik a játék, sok örömöt hozva ezzel a mindennapokba. Ha-
zánkban is egyre több idősotthon alkalmazza sikeresen a drámapedagógia 
eszközeit, az amatőr színjátszás nyújtotta élmények sikere gyorsan terjed, 
főleg mivel eszközigénye rendkívül alacsony.

Bryden (2005) demens betegként írt egy könyvet az érzéseiről, gondola-
tairól, arról, hogyan éli meg a betegséget. Hasonlatában azt mondja, hogy 
a betegség a zene, amely minden egyes nap változik és minden nap nehe-
zebb. Nem mindig harmonikus ez a zene, ezért sok benne a kihívás. A zene 
felerősíti az érzéseket is, és neki erre fi gyelve kell minden nap táncolnia. 
Ez nem könnyű, és a csend, a nyugalom jelenti azt a védettséget, óvást, 
amelyben a félelem, a nyugtalanság, a hektikusság eltűnik. Ez a könyv 
talán segít minden érintettnek egy kicsit jobban megérteni, elfogadni, tü-
relemmel viselni mindazt, amit a betegség jelent – és ez már önmagában 
is támogat minden terápiás intervenciót (Hicks, 2006).

4. Prevenciós lehetőségek
Végül szeretnénk áttekinteni a prevenciós lehetőségeket is, hiszen gyak-
ran adódik lehetőség arra, hogy már preklinikai fázisban tegyünk a tü-
netek súlyosbodása ellen és lehetőség szerint késleltessük az egyébként 
progrediáló időskori folyamatokat. Ugyanakkor azt is érdemes szem előtt 
tartani, hogy a magasabb kognitív funkciók többségében a képességek 
megőrzését célzó tréningeket már fi atal felnőttkorban érdemes elkezdeni. 
Ilyen rendszeres aktivitási területek a korábban már említett különféle 
memóriatréningek, amelyek időskori kezdettel is igen hatékonyak, ám ér-
demes őket már késő serdülő, illetve fi atal felnőttkorban megvalósítani, 
amikor képességeink teljében vagyunk. A logika, matematika, fejben szá-
molás, sakk stb. segítik a kognitív képességeink többségét megőrizni.

A szerteágazó érdeklődés, a rendszeres testmozgás (a mozgás erős in-
zulin érzékenyítő hatást fejt ki, növeli a neurogenezist és a neurotrófi kus 
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tényezők hatását), a megfelelő, vitaminban és antioxidánsban gazdag 
táplálkozás szintén jelentős preventív tényező. A nem szakszerűen meg-
tervezett diéta önmagában negatívan is hathat, főleg ha a szervezettől 
a szükséges tápanyagokat vonjuk meg. Állatkísérletekben azt tapasztal-
ták, hogy fekete áfonya és kurkuma fogyasztása jótékony hatással van az 
idegrendszerre. Hendrickx, McEwen és van der Ouderaa (2005) azt ta-
pasztalták, hogy ha a glukózszabályozásban zavar áll be, akkor az idős 
embereknél depresszív hangulatot és kognitív funkciózavart eredményez. 
Így a prevenció kapcsán ő is kiemeli a megfelelő táplálkozás és életmód 
szerepét a hiperglikémia, túlsúly, depresszív hangulat és kognitív funkci-
ók összefüggésében, illetve ez is egy lehetőség az AD kockázati tényezői-
nek csökkentésére.

A kognitív rugalmasságot a környezeti tényezők komplexitása is segít 
megőrizni. A foglalkozással, képzéssel járó tényezők növelik a tudatossá-
got, segítik a kezdeményezőkészséget, az ítélőképességet. Ez igaz még a 
komplex házimunkára is. Kutatások eredményei alapján védőfaktornak 
bizonyult: a magas szocioökonómiai státusz; magas végzettség; kihívások-
kal teli foglalkozások; magas jövedelem; intakt család; megfelelő intellek-
tuális ingerek megléte; rugalmas személyiség; hobbi; városi környezet; 
elégedettség a saját élettel és a krónikus betegségek hiánya.

A hatékonyság megélése szintén preventív tényező, amely önmagában 
is csökkenti a szorongást, növeli a motivációt és az erőfeszítést. Ha saját 
képességeinkről kapunk visszajelzést és az adott teljesítményt belső jel-
lemzőinknek tulajdoníthatjuk, nem a szerencsének, vagy külső okoknak, 
az szintén segíti a problémamegoldó képességet, és ezáltal segít megelőzni 
vagy késleltetni az egyéb kognitív funkciózavarokat (Zec, 1995).

Ha kognitív funkcióinkat érő káros hatásokról beszélünk, akkor az al-
kohol, dohányzás, drogfogyasztás kerülése kiemelendő, és az altatással 
járó beavatkozások is kihatással vannak kognitív kompetenciánkra, amit 
szintén érdemes fi gyelembe venni.

5. Összefoglalás
Ahogy a prevenciós és intervenciós részből is kitűnik, az elméleti tudás és 
gyakorlati tapasztalat folyamatosan inspirálja a kutatásokat és az új utak 
keresését, amellyel egyre jobb feltételek alakíthatók ki a beteg számára. 
Az idős és/vagy demens beteget gondozó hozzátartozó és egészségügyi sze-
mélyzet egyre több támpontot, kidolgozott programot, amodális érzékelést 
magába foglaló és kreatív lehetőséget ismerhet meg és fedezhet fel, amely 
számukra is sikereket, elégedettséget ad és kiegyensúlyozottabb lehetősé-
geket teremt.

A kognitív defi citek elkerülése, lassítása felfedezésre váró területek 
sorát rejtik, ezért a kutatók többsége bizakodó. A demenciák okának és 
gyógyításának lehetősége szintén rendkívül színes és sokrétű tudományos 
kihívást rejtő terület. Mindaddig azonban, amíg zajlanak az említett ku-
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tatások és úttörő munkák, igyekszünk az idősek ellátását minél személyre 
szabottabban megvalósítani és a megszerzett tapasztalatok megosztásá-
val a különféle segítő szakmák képviselőit abban segíteni, hogy együtt-
működve elérhetőek legyenek az ellátás során a gondozottakkal közösen 
kitűzött céljaink.
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TAMÁS MÁRTA

AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI 
MENTÁLHIGIÉNÉS PROGRAMOK 

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

Az elméleti fejezetben bemutattuk az iskolai mentálhigiéné fogalmi, szer-
vezeti alakulását, és szakembereit.

Jelen fejezetben az iskolai egészségfejlesztési tevékenységet szeret-
nénk ismertetni az óvoda- és iskolapszichológus mentálhigiénés választé-
kával, ennek kereteivel, és módszereivel, valamint a pedagógusokkal, és 
más szakemberekkel való együttműködésben.

1. Történeti és szemléleti előzmények
A hagyományos iskola kulcsszereplője a pedagógus, ami természetesen 
ma is így van. Azonban a családi szocializáció problémái miatt a peda-
gógusokra egyre több kompenzációs feladat hárul, melyeknek ellátása 
meghaladja képzettségüket, és lehetőségeiket. Így az elmúlt két évtized-
ben Magyarországon kialakult az óvoda és az iskola körül egy olyan szo-
ciális háló, amelyben a pedagógussal együttműködve számos szakember 
kínálja szolgáltatásait. Ezek tagjai a logopédus, az óvoda, és iskola-/ifjú-
sági orvos, az óvoda- és iskolapszichológus, a védőnő, a szociális munkás 
(szociálpedagógus), és az elmúlt években kiépülő fejlesztőpedagógusi, és 
utazó gyógypedagógusi hálózat. Ezek a szakemberek az elmúlt évtizedek-
ben különböző szervezeti keretek között dolgoztak, az országos hálózat 
lefedettsége, az ellátás mélysége a helyi viszonyoktól nagyrészt függtek. 
Ezért is nagy jelentőségű a 2012. szeptember 1-vel életbe lépő Nemzeti 
Köznevelési Törvény (NKT), amely egyértelműen deklarálja ezen szak-
mák köznevelési és oktatási intézményi jelenlétének fontosságát, és leg-
többjüket alapellátásként jeleníti meg. 

Már az 1993-ban módosított Közoktatási Törvény is az óvoda és is-
kola alapfeladataként jelöli az egészségnevelési, és egészségfejlesztési 
(egészségpromóció) tevékenységet. A kötelezően elkészítendő egészség-
nevelési és egészségfejlesztési program feladatainak elvégzését a peda-
gógusok megosztják a különböző szolgáltató szakemberekkel. Így ezek a 
szakemberek már nem csak mint alkalmi, vagy esetleges szereplők jelen-
hetnek meg az óvoda és az iskola életterében, hanem a rendszer részeivé 
váltak folyamatos jelenlétükkel, és szolgáltatásaikkal.
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Milyen szolgáltatásokat kínál az óvoda- és iskolapszichológus?
Az óvoda- és iskolapszichológia jelenlegi formájában 26 éve van jelen Ma-
gyarországon. Az 1986-ban mindössze 30 fővel megalakított hálózat ma 
is még csak mindössze 900 főt számlál, miközben országosan több ezerre 
tehető az óvodák és iskolák száma. A lefedettséggel kapcsolatban sajnos 
pontos országos statisztika nem áll rendelkezésünkre. A Nemzeti Köz-
nevelési törvény 2013. szeptember 1-től alapellátásként írja elő az intéz-
ményben az óvoda- és iskolapszichológus alkalmazását.

Milyen alapfogalmak mentén dolgozik az óvoda-, és iskolapszichológia? 
(Hunyady és Templom, 1989)
1.1. Az óvoda- és iskolapszichológia egyik legfontosabb kulcsfogalma a pre-
venció. A hagyományos mentálhigiénés felosztás szerint ez elsősorban a pri-
mer preventív (megelőző) tevékenységet jelenti, de a jelenlegi aggasztóan 
megnövekedett tanulási, és szocializációs problémák száma miatt egyre több 
olyan módszertan jelenik meg az óvoda- és iskolapszichológia eszköztárában, 
amely a secunder folyamatokban, a terápiás ellátásban is kijelölt új felada-
tokat. Fontos leszögeznünk, hogy itt nem klinikai pszichoterápiás ellátásról 
van szó, hiszen annak kompetens képviselője kizárólag a klinikai pszicholó-
gus szakember. A területek, és a módszertanok bemutatásával remélhető-
leg érthetővé válik, hogy a secunder folyamatokban való részvételen az óvo-
da- és iskolapszichológusi munkában olyan tevékenységet értünk, amikor a 
gyermek/osztály életében olyan – az óvodai és iskolai élettérben rendezhető 
– problémák jelennek meg, amelyek még nem igényelnek klinikai pszichote-
rápiás ellátást, de gondozásuk elmaradása súlyosbíthatja a gyermek, vagy a 
gyermekcsoport helyzetét, állapotát. Ilyen szakmai munka folyik például az 
óvoda- és iskolai képességszűrés után problémát mutató gyermekek szocia-
lizációs és képességfejlesztő csoportjában, vagy az osztály belső konfl iktusait 
feldolgozó – osztálykeretben végzett – foglalkozásokon, stb.

1.2. Az óvoda- és iskolapszichológia másik kulcsfogalma a rendszerszemlélet.
Koncepciónk szerint szolgáltatásunk rendszerbe ágyazottan történik, így 
a beavatkozás alanya és résztvevője egyaránt lehet a gyermek, a szülő 
és a pedagógus. Úgy gondoljuk, hogy a gyermek ellátása sokkal hatéko-
nyabbá válhat, ha élete fő területeinek szereplői együtt vesznek részt a 
beavatkozási folyamatban, ha az óvoda- és iskolapszichológus munkáját 
érti, elfogadja, és támogatja a szülő és a pedagógus. Ezért, bár az ellátás 
központi alanya lehet egyaránt gyermek, szülő, vagy pedagógus, a beavat-
kozás legtöbbször mindhárom résztvevőt „behívja a folyamatba”, és az eset 
függvényében kap kisebb, vagy nagyobb szerepet.

1.3. A harmadik kulcsfogalom az ún. HÍD funkció. 
Az óvoda- és iskolapszichológus „nem zárt ajtók mögött” dolgozik, és ez 
nem csak az óvodai és iskolai mindennapjaiban, a pedagógusokkal, és más 
szakemberekkel való együttműködésben, hanem a külső intézményekkel 
való folyamatos munkakapcsolatában is megjelenik. 
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1.3.1. Így igen fontos a helyi Nevelési Tanácsadó szakembereivel való 
folyamatos kapcsolat és munkamegosztás kialakítása, a súlyosabb, klini-
kai pszichoterápiás ellátást igényelő gyermekek beirányítása, és a terá-
piás folyamat támogatása az óvoda/iskola életterében például pedagógus 
konzultációval. 2012. január 1-től a szakmai szolgáltatások Szakszolgálati 
Intézménybe tömörülnek. A szakmai profi l nem változik, de fontos ez a 
változás a különböző szakszolgáltatások egy intézménybe rendezése és or-
szágosan egységes lefedettsége szempontjából.

1.3.2. A Gyermekvédelmi Törvény értelmében az óvoda- és iskolapszi-
chológusnak ún. esetjelzési kötelezettsége van. Ez azt jelenti, hogy ameny-
nyiben a gyermek életében olyan események történnek, amely fi zikai, 
vagy érzelmi fejlődését gátolják, a szakember köteles a gyermekvédelmi 
intézmények felé esetjelzéssel élni (Családsegítő és Gyermekjólléti Köz-
pont, Gyámhatóság). Ugyanígy az intézmény igazgatója is kötelezheti a 
szülőt, és a gyermeket az óvoda- és iskolapszichológus ellátásának igény-
bevételére.

1.3.3. Munkánk során gyakran alakul ki munkakapcsolat az óvoda 
vagy iskola védőnőjével és orvosával, ill. szükség esetén a különböző egész-
ségügyi szolgálatokkal és kórházi ellátással. 

1.3.4. Fontos a kapcsolatot kialakítani a különböző Szakértői Bizottsá-
gokkal (pl. Tanulási, Beszédvizsgáló stb.) Az óvoda- és iskolapszichológus 
preventív szűrő diagnosztikája során gyakran tár fel olyan képességfejlő-
dési problémákat, amelyek differenciáldiagnosztikáját és szakvéleménye-
zését a Szakértői Bizottság látja el. Ez a fajta szűrés egyébként jelentős 
terhet vesz le a Szakértői Bizottságok válláról, mivel így valóban csak az 
indokolt esetek küldése történik meg.

Az óvoda- és iskolapszichológusi mentálhigiénés tevékenység így tar-
talmaz egyaránt preventív és korrektív funkciót is, alanya pedig önállóan, 
de együtt is lehet a gyermek, a szülő, és a pedagógus. Típusa szerint lehet 
direkt a gyermek ellátása által, és indirekt, amikor a pedagógus vagy a 
szülő konzultációval áttételesen segítjük a gyermeket problémája megol-
dásában.

A következő fejezetben a mentálhigiénés tevékenység óvodai és iskolai 
területeit mutatjuk be a különböző szakemberek feladataival.

2. A mentálhigiénés tevékenység területei
2.1. Kognitív képességek szűrése 

A kognitív képességek szűrése mind az óvodában, mind az iskolában ki-
emelten fontos feladat. A szűrés optimális esetben több szakember ösz-
szehangolt munkáját jelenti, amelynek eredményeként láthatóvá válik, 
hogy az adott gyermek készségfejlődése megfelel-e az életkori átlagának, 
képes-e a korosztályától elvárt teljesítményre.
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2.1.1. Óvodai képességszűrés
5-7 éves korban az agyi kapacitásnövekedés következményeként a gyer-
mekek képessé válnak rengeteg új információ befogadására. Ebben az 
ún. szenzitív periódusban azonban a kognitív részképességek jellemzően 
igen egyenetlenül fejlődnek. Az óvodai nagycsoport egyik kiemelt felada-
ta, hogy ezeket a részképességeket fejlessze, a gyermekek feladattudatát, 
motivációját felkeltsék. Az érvényben lévő óvodai nevelési terv azonban 
ezt már nem kötelező foglalkozások tartásával határozza meg, hanem az 
ún. kezdeményezésekkel, amelyek során az óvónő változatos programokat 
kínál a gyermekek részére. Az óvónők feladata az ún. fejlődési lap vezetése 
is, amely az óvodába kerüléstől tartalmazza a gyermek fejlődési jellemző-
it. Ennek a 3-4 éves fejlődési ívnek az ismerete fontos támpont a szakem-
berek számára a fejlesztés vagy az iskolaérettség megítélésében.

A képességszűrés az óvodában mindig egyénileg történik, hiszen az 5-6 
éves kisgyermek fi gyelme, feladattartása még nem elégséges a csoportban 
való teljesítményének megítéléséhez. A szakemberek a szűréseket párhu-
zamosan végzik, általában nagycsoport elején. Így a logopédus a beszéd, 
és beszédértés, míg az óvodai fejlesztőpedagógus és az óvodapszichológus 
a kognitív részképességek állapotát méri fel. Kőbányai gyakorlatunkban 
az MSSST tesztet használtuk, de számos más tesztet is alkalmaznak or-
szágszerte, jellemzően a DIFER, a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrés, 
a Marosits-féle gyorsteszt stb. felvételével. A Kőbányán kialakult gyakor-
lat szerint a szűrések beépültek a kerület minőségbiztosítási rendszerébe 
(ÖMIP-IMIP). A szűrésekben minden kisgyermek kötelezően részt vett, 
s az ezekben nyújtott teljesítménye alapján döntenek a szakemberek az 
esetleges további vizsgálatokról, vagy terápiás/fejlesztő ellátás szüksé-
gességéről. A nagycsoport elején végzett szűrés feladata, hogy feltárja az 
átlagtól eltérő fejlődés jellemzőit. Az óvodában valódi prevenció tud meg-
valósulni, hiszen a nagycsoport során biztosított fejlesztés rendezheti a 
gyermek esetleges készségfejlődési problémáit mielőtt iskolába kerülne.

A képességmérések után igen fontos, hogy a különböző szakemberek 
tapasztalatai és mérési eredményei megbeszélésre kerüljenek. Optimális 
esetben a fejlesztőpedagógus, a logopédus, az óvónő, és az óvodapszicholó-
gus team-ben dolgozik, és az eredmények megbeszélése során együtt dön-
tenek arról, hogy a kisgyermek milyen további ellátást kapjon. Ez lehet 
helyben biztosított fejlesztés, illetve a nevelési tanácsadóba, vagy a Szak-
értői Bizottságba való továbbirányítás is. Ebbe a folyamatba már az első 
pillanattól fontos bevonni a szülőt is. Tapasztalatunk szerint a nagycso-
port elején tartott szülői értekezleten a szakemberek megjelenése, a szű-
rés ismertetése, a kérdések megválaszolása jelentősen növeli a szülők ak-
tivitását, együttműködési hajlandóságukat. Azonban így is sokszor előfor-
dul, hogy a szülő felé irányuló kritikaként éli meg gyermeke problémáját, 
és szorongással vagy hárítással reagál a felajánlott segítségre. Ezekben az 
esetekben különösen nagy jelentősége van a szakemberek közösen képvi-
selt véleményének, mert a szülő sokszor egyiket vagy másikat tiszteli meg 
bizalmával, így valamelyikük révén elérhetővé, meggyőzhetővé válik. A 
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kisgyermek problémájának kezeléséhez nem minden esetben van szükség 
terápiára, sokszor az óvónő által a csoportban alkalmazott egyéni diffe-
renciált fi gyelem és segítség elégséges. Igen gyakran alkalmazott módszer 
még az ún. Home-training, amelynek során a szülő számára adunk otthon 
gyakorolható feladatokat. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha biztosak 
vagyunk, hogy a szülő rendszeresen megcsináltatja a gyermekkel a kijelölt 
feladatokat, illetve ha a gyermek elfogadja a szülő „fejlesztő” szerepét.

2.1.2. Iskolai képességszűrés
Az iskolában számos ponton történhet szűrés. Az egyik alapvető és fontos 
az általános iskola első osztályának elején történő felmérés, amely hasonló 
az óvodai szűréshez. Saját tapasztalatunkban igen hasznos, hogy az óvo-
dai mérés és fejlesztés információi átkerülnek az iskolában dolgozó szak-
emberekhez, akik így a gyermek előtörténetét látva első perctől tudják 
támogatni. Ez igen fontos a prevenció szempontjából, hiszen a még fenn-
álló esetleges képesség elmaradások a tananyag tanulása mellett bepótol-
hatók. Minél nagyobb azonban az elvárt és a jellemző teljesítmény között a 
különbség, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a gyermek alulteljesítővé 
válik, motivációját veszti. Ekkor már nemcsak a képességek felzárkózta-
tása, hanem a lelki megtámogatás, a motiváció visszaállítása is fontos cél 
kell, hogy legyen (Porkolábné, 1990).

Általános- és középiskolában is sokszor kérnek képességszűrést a kü-
lönböző tagozatok kiválasztásához. Az iskolapszichológusok egyedi elbí-
rálással alkalmaznak különböző teszteket, amelyek segítik az iskolát a 
döntési folyamatban. Itt is a pedagógus által alkalmazott tudáspróba és a 
képességek egyenlő fi gyelembevételével születhet jó döntés. 

2.2. Kognitív képességek terápiája

A szűrések eredményeként a szakmai team dönt, hogy milyen ellátásra 
van szüksége a gyermeknek fejlesztőpedagógus, logopédus vagy óvoda- és 
iskolapszichológus vezetésével. A logopédus kompetenciájába elsősorban 
az artikulációs problémák kezelése tartozik. Mivel egyre több gyermek ke-
rül iskolába különböző beszédhibákkal, ezek korrekciója sokszor igénybe 
veszi a logopédus teljes kapacitását. Ahol nincs fejlesztőpedagógus vagy 
iskolapszichológus, ott az alapozó részképességek iskolai fejlesztése elma-
rad, és sokszor már csak későn, hosszú évek tanulási és teljesítménybeli 
kudarcai után kerül diagnosztikára vagy terápiába a gyermek. 

A kognitív képességek terápiás módszertana ma már igen sokszínű, 
jól kidolgozott (Gyenei, 1992; Kalamár, 2005). Ezek részletes ismertetése 
cikkünknek nem feladata, de számos szakanyag a gyógypedagógiai szak-
irodalomban megtalálható.

Fontos megemlítenünk itt még a dyslexia, dysgraphia és dyscalculia 
jelenségét, amelyek diagnosztikája, szakvéleményezése a Szakértői Bi-
zottság, terápiája pedig az erre speciálisan képzett gyógypedagógus kom-
petenciája.
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Külön említést érdemelnek az ún. integrált, sajátos nevelési igényű 
(SNI-s) gyermekek problémái. Az esélyegyenlőség elvének megfelelően 
a különböző fogyatékkal élő, tanulási vagy magatartási zavarral küzdő 
gyermekek döntő többsége óvodai és iskolai integrációban tanul. A Szak-
értői Bizottság által valamely fogyatékkal vagy súlyos tanulási zavarral 
diagnosztizált gyermekek ellátására kizárólag a gyógypedagógus kompe-
tens. Ellátásukat jellemzően utazó gyógypedagógusi hálózat biztosítja. Az 
ilyen gyermekek terápiája egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg 
a Bizottság által előírt óraszámban és területeken. Ma már megjelent a 
szakmai módszertanban az ún. kéttanáros modell, amelyben a gyógypeda-
gógus tanórai keretben a pedagógussal együtt vezeti az órát, és segíti az 
SNI-s gyermeket a tananyag elsajátításában (Jenei és Locsmándi, 2006). 
A gyógypedagógussal együtt vagy vele párhuzamosan lehet szükség pszi-
choterápiás gondozásra is. A tantárgyi gondozás mellett az autista, a ma-
gatartászavarral küzdő, a hiperaktív stb. gyermekek pszichiátriai, gyógy-
szeres kezelése és pszichológiai terápiája is szükséges. Ennek szakemberei 
a nevelési tanácsadókban, illetve az egészségügyi ellátásban találhatók.

2.3. Szocializációs képességek fejlesztése és terápiája

A képességszűrések során látott problémák és a pedagógiai tapasztalatok 
alapján kerülhetnek a speciális szakemberekhez a szocializációjukban el-
maradt gyermekek. 

2.3.1. Az óvodai nagycsoportban a feltárt szocializációs problémák ke-
zelése igen fontos, hiszen a következő tanévben a teljesítményelvárások 
megjelenése jellemzően felerősíti a tüneteket. Az ilyen foglalkozások mel-
lett párhuzamosan gyakran szülőcsoport vagy szülő konzultáció is folyik, 
mert az otthoni nevelési és pszichés problémák megoldása erősíti a gyer-
mek terápiájának hatékonyságát. Az óvodában a kettős csoportvezetés 
gyakran az óvodapszichológus és a fejlesztőpedagógus együttesével tud 
megvalósulni, súlyosabb esetekben a nevelési tanácsadó klinikus pszicho-
lógus szakemberei végzik a terápiát.

A terápiát minden esetben fontos, hogy pedagógus konzultáció is kiegé-
szítse, hogy az óvodapedagógus segíthesse a gyermeket a csoportban is a 
helyes viselkedés kialakításában és automatizálódásában.

2.3.2. Az általános iskola első osztályában is sokszor szükség van szo-
cializációs foglalkozások tartására. A gyermekeknek nem könnyű beillesz-
kedniük az új környezetbe, a legtöbbször idegen gyermekekhez és felnőt-
tekhez való alkalmazkodás még nehezebb az alulszocializált gyermek szá-
mára. Tapasztalatunk szerint a még ősszel beindított csoportok preventív 
jelleggel működnek, és az esetek többségében a beilleszkedési nehézségek 
megszűntével lezárhatók.

Hasonló foglalkozások szervezése más osztályfokon is megvalósítható. 
Akár egy jellemzően szociokulturálisan hátrányos gyermekeket nevelő 
iskola tanulóival való foglalkozás osztálykeretben vagy kiscsoportban is 
igen nagy segítséget jelenthetnek a pedagógus nevelő munkájában. Saját 
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tapasztalatunkban is láthattuk, hogy osztályban, az osztályfőnöki órán, az 
osztályfőnökkel együtt levezetett foglalkozásoknak igen pozitív az értéke-
lése a diákok részéről. A gyermekek megkapják azt a fi gyelmet és törődést 
ezeken a foglalkozásokon, amely a családi életükből hiányzik. Az osztály-
főnökkel való bizalmi kapcsolat itt megerősödhet, és ez a tanulási kedv 
és a teljesítmény pozitív változásában is megjelenik. Sok helyen ma már 
találkozunk a pedagógusok között mentálhigiénés vagy szociálpedagógusi 
végzettségűekkel. A képzésükben tanított ismeretekkel és módszerekkel 
nagy segítséget jelenthetnek kollégáiknak a gyermekvédelmi munkában.

2.3.3. A gyermekekkel végzett különféle foglalkozásokat jól kiegészít-
heti a pedagógus esetmegbeszélés és a szülőcsoport is. A pedagógusoknak 
oktatási feladataik mellett folyamatosan nevelniük is kell a gyermekeket. 
Ez a mai világban az egyre nagyobb szocializációs problémák mellett fo-
kozottan nehezebb. A pedagógus-kiégés (burn-out) elkerülésére az egyéni 
vagy csoportos esetmegbeszélés lehetőséget biztosít az óvoda- vagy iskola-
pszichológussal a gyermek problémájának végiggondolására, kapcsolatuk 
elemzésére, és az esetleges új beavatkozási stratégiák végiggondolására. 
Tapasztalatunk szerint ahol rendszeresen kínálnak a szakemberek kon-
zultációs lehetőséget, a pedagógus is hozzászokik a tudatos esetkezeléshez. 
A csoportos esetkonzultáció hozadéka, hogy javítja a pedagógusok egymás 
közötti bizalmát, a szakmai együttműködést, a közös nyelv kialakítását, 
ami a konfl iktusok eredményes kezelése szempontjából elengedhetetlen.

2.4. Tehetségszűrés- és gondozás

Az elmúlt években a tehetségszűrés- és gondozás egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott. Az országos és Uniós pályázatok lehetőséget teremtettek a külön-
böző intézmények Tehetségponttá alakulására, a szakmai feltételrendszer 
kiépítésére. Az országos feladatok koordinációját a Magyar Tehetséggon-
dozó Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) végzi. 

Az elmúlt évben a MATEHETSZ megbízásából a gyermekek tehetség-
gondozásához pszichológiai protokoll készült, amely segíti a szakembere-
ket a szűrési és ellátási feladatok egységes szemléletű végzésében (Dávid 
és Herskovits, 2011). A tehetséggondozás is sokszereplős folyamat. A pe-
dagógus, és a különböző speciális szakember együttműködése szükséges 
az optimális szűrési és gondozási folyamat kialakításához. A tehetséggon-
dozásban sokféle tehetséggel találkozunk.

2.4.1. Iskolai tehetségnek nevezzük azokat a diákokat, akik az iskolai 
követelményeket szinte minden tantárgyban kiválóan teljesítik. Ezeknek 
a diákoknak a tehetséggondozása elsősorban a szaktanár feladata, hogy 
speciális iskolai vagy külső szakkörökbe, tehetséggondozó programokba, 
versenyekre való eljuttatásukról gondoskodjon. Különösen nagy szerepe 
van az ilyen tehetségek mentorálásának akkor, ha a család nem tudja 
megadni számukra a fejlesztést. Az ilyen diákoknak nagy kiugrási lehe-
tőséget jelenthet például az Arany János programba való bekapcsolódás, 
országos versenyekre, stb. történő pedagógiai felkészítés, támogatás.
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2.4.2. Tapasztalatunk szerint igen sokan vannak a gyermekek között, 
akik nem tantárgyakhoz kapcsolódó, ún. specifi kus tehetséggel rendelkeznek. 
Ilyen például az egy területen kiváló sportteljesítményt nyújtó, a sakkban, az 
énekben, a rajzban stb. tehetséges gyermek. Ezeknek a gyermekeknek azért 
van nagy szükségük segítségre, mert a specifi kus tehetség nem feltétlenül jár 
együtt jó tanulmányi eredménnyel is. Kőbányai tapasztalatunkban pl. a ci-
gány származású tanulók között nagy számban találtunk zenei- és tánctehet-
ségeket. Az alacsony szociokulturális háttér mellett azonban ezek a gyerme-
kek általában igen gyengén teljesítenek a különböző tantárgyakban, és sok-
szor a pedagógus számára sem derül ki specifi kus tehetsége vagy ettől nem 
lesznek elismertek az iskolában. A társadalmi esélyegyenlőség megteremtése 
igen fontos az ilyen gyermekek számára, támogatásukra számos lehetőség 
kínálkozik. Természetesen specifi kus tehetségek nem csak gyenge tanulmá-
nyi eredményűek között találhatók. Nagy örömünkre szolgált például hogy 
Tehetségsegítő Alapítványunk komoly anyagi segítséget tudott nyújtani egy 
sakkban tehetséges gyermek külföldi versenyen történő részvételéhez. 

Az ilyen diákok támogatásához igen fontos a mentor tevékenysége. Egy 
pedagógus, egy alapítvány, vagy bármely szakember, aki felismeri és tá-
mogatja a gyermeket, életútjának pozitív alakulásáért sokat tehet.

Az iskolapszichológus, a pedagógus és a szülő is fontos résztvevője a te-
hetséges gyermek beazonosításának. A pszichológiai tesztekkel megvalósuló 
szűrés, a pedagógus sokéves tapasztalata és a szülő információi együttesen 
mutatják meg, hogy a gyermek tehetséges-e, és ha igen, mely területen.

2.4.3. Ugyanígy igen szép számban vannak a diákok között ún. alultel-
jesítő tehetségek is. Méréseink során gyakran találkoztunk magas IQ-jú, 
de az iskolában gyengén teljesítő diákokkal. Itt komoly felelőssége van az 
óvodai-iskolai szűrőprogramoknak, hiszen ezeknél a gyermekeknél a szű-
rés során van lehetőség az alulteljesítés okainak feltárására a különböző 
kognitív vagy érzelmi folyamatokban. Ilyen sikertörténetünk volt mun-
kám kezdetén a 7. osztályban(!) pályaválasztási tesztelés során kiszűrt 
magatartási és tanulási problémákkal küzdő diák. A logopédus által diag-
nosztizált dyslexiáját többéves sikeres logopédiai terápia követte, amely 
után büszkén hozta vissza jó szintű érettségijének, majd sikeres egyetemi 
tanulmányainak eredményeit.

2.4.4. Az SNI és a tehetség kapcsolata külön említést igényel. Az iskolá-
ban sokszor találkozunk azzal, hogy az SNI-s gyermek bekerül a „problé-
más gyermek címke alá”. Ez jobb esetben azt jelenti, hogy a problémájával 
szakember foglalkozik, és fejleszti azt. Sok esetben találkozunk azonban 
azzal, hogy ezek között a gyermekek között vannak olyanok, akik más 
területen viszont kiemelkedő tehetséggel rendelkeznek. A pedagógusok-
nak és a különböző szakembereknek fontos szemléleti változáson kell át-
menniük, hogy a gyermeket ne csak egy-egy tantárgyi teljesítmény prob-
lémája mentén ítéljék meg. Ma már a különböző szűrő és diagnosztikus 
vizsgálatoknak az erősségek és gyengeségek feltárása egyformán fontos 
feladata. A pedagógus és a szakemberek között fontos a kommunikáció, 
annak végiggondolása, hogy a diák milyen ellátás alá kerüljön, ki által, és 
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milyen fókusszal. Hiszen az a diák, akinek foglalkoznak a problémáinak 
kezelésével, de párhuzamosan van sikerélménye, lehetőséget kap tehet-
sége kibontakoztatására. Az ilyen diák motiváltabban fog részt venni az 
iskolában, nehézségeinek kezelésében is.

2.5. Tanulási készségek fejlesztése

Szakemberként általános- és középiskolában, de a felsőoktatásban is gyak-
ran találkozhatunk olyan diákokkal, akiknek képességei jók, mégsem tud-
nak jól teljesíteni. Bár a pedagógusok a felsőoktatásban tanulják tantár-
gyuk szakmódszertanát, a mindennapi oktatásban sokszor nem kap kel-
lő hangsúlyt a diákok következetes, rendszeres módszertani felügyelete 
(Oroszlány, 1999).

A szülők is szeretnék, ha gyermekeik jó jegyeket szereznének, sokszor 
láthatjuk, hogy kikérdezik őket, próbálnak segíteni, mégsem leszek ered-
ményesek. A gyermekek kudarcként élik meg az elsajátítás nehézségeit, 
helyes stratégiák hiányában hamar feladják, és motiválatlanná válnak. Is-
kolapszichológusként ezt tapasztalhatjuk. Munkánk során gyakran találko-
zunk a tanulási stratégiák és a stílus mérésének és tanításának igényével.

A tanulási stratégiák és a stílus feltérképezésére kérdőív áll rendelke-
zésünkre (N. Kollár és Martonné, 2001). A velük való foglalkozás több te-
rületen is megvalósulhat. Az osztálykeretben felvett kérdőív kiértékelése 
és a tanulóknak történő visszajelzése az iskolapszichológusi munka első 
fázisa. Az egyéni problémák megbeszélése már négyszemközti helyzetben 
történhet. Itt is igen fontos a különböző szakemberek együttműködése, 
hiszen a mért problémák jelentős része a tanítási folyamatban korrigálha-
tó: pl. szemléltetés, vázlatírás fontosságának hangsúlyozása, rendszeres 
alkalmazása a tanórán. Ehhez sok esetben a pedagógusoknak továbbkép-
zésre van szükségük, igen gyakori, hogy az iskolapszichológustól pl. neve-
lési értekezlet keretében kérnek előadást a témáról. 

A szülők tájékoztatása szülői értekezlet keretében történhet, de láttunk 
szép példákat olyan iskolákról is, ahol „Szülők Iskolája” sorozat keretében 
került sor a téma feldolgozására. Sok esetben szembesülünk azzal, hogy 
a szülő is információhiányban szenved, a neki nyújtott segítséget felhasz-
nálva tud gyermekének hatékonyabban segíteni a tanulásban. 

A tanulási problémák egy részének megoldásához a gyermekvédelmis 
pedagógus segítsége szükséges. Alulszocializált családok esetében szám-
talanszor láthatjuk, hogy a gyermeknek az életviteléhez sem állnak ren-
delkezésre a megfelelő körülmények, nemhogy a tanuláshoz. A megfelelő 
hely és körülmény kialakítása sok esetben többletinformációt igényel a 
szülőnek, amelyet a gyermekvédelmi látogatás, konzultáció során a peda-
gógus kolléga adhat.

De nem csak problémás gyermekeknél, hanem az igen sikeres, magas 
követelményű iskolákban jól teljesítő diákoknál is van igény a tanulási 
stratégiák ismeretére. A helyes stratégiák alkalmazásával a tanulásra 
fordított idő csökken, a bevésés eredményessége nő.
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2.6. Pályaválasztási tanácsadás

Az iskolákban igen fontos terület a pályaválasztási tanácsadási tevékeny-
ség. Általában van kijelölt pályaválasztási felelős a pedagógusok között, 
akinek dolga a pályaválasztással, iskolákkal kapcsolatos információk ösz-
szegyűjtése és eljuttatása a pedagógus kollégákhoz, szülőkhöz és a diákok-
hoz. A felelős szoros kapcsolatban kell, hogy legyen az osztályfőnökökkel, 
akik pedig a szaktanár kollégák javaslatait szerzik be. Optimális esetben 
7. osztályra kirajzolódik, hogy egy adott diákot milyen típusú középiskolá-
ba érdemes javasolni. 

Az iskolák vagy a szülők igénybe vehetik szükség esetén a megyei 
vagy a fővárosi pályaválasztási tanácsadóközpont szolgáltatásait. Itt már 
részletes képességfelmérés történik mind az általános, mind a specifi kus 
képességek és készségek tekintetében. A tanácsadóban ezek alapján raj-
zolják meg a pályaválasztási profi lt és adnak konkrét iskolaválasztási ja-
vaslatot.

Tekintve, hogy ezekbe az intézményekbe csak a diákok egy kevés há-
nyada jut el, az iskolapszichológusi kínálatba – igény esetén – a pályavá-
lasztási tanácsadás is beépülhet. A pályaválasztási tanácsadás pszicholó-
giai módszertana a diák felméréséből, pedagógusi és szülői konzultációból 
állhat. Az osztálykeretben felvehető interjús kérdőívek és képességfelmérő 
tesztek széles skálája áll rendelkezésre (Martonné, 2003). Ezek visszajel-
zése szintén osztálykeretben történhet meg. Az adatok visszajelzése mel-
lett igen fontos a pályaválasztás lélektani aspektusának fi gyelembevétele 
is. Bár nehéz a sokszor hányavetinek mutatkozó kamaszokról elképzelni, 
de a pályaválasztási döntés, az iskolaváltás igen nagy szorongással kísért 
náluk. A döntés szempontjainak végiggondolása, a szülő, a pedagógus a 
gyermek elképzelésének és a képességek, a tanulmányi eredmény reali-
tásának összehangolása sokszor konfl iktusokkal terhelt. A szülői értekez-
leteken az információk átadásán túl ezekre is fontos felhívni a fi gyelmet. 
Iskolapszichológusként számos esetben vezetünk le ilyen szülői értekezle-
tet, vagy szülőkonzultációt. 

A diákokat más formákban is lehet segíteni. A csoportos pályaválasz-
tási tanácsadásban résztvevők a foglalkozásokon végigbeszélik az iskola-
választás szempontjait, a személyes attitűdöket és készségeket. Megfogal-
mazódik a választáshoz kapcsolódó szorongás, az elválás és az új helyre 
való beilleszkedés feldolgozási módja, pszichológiai szempontjai.

Ezekről a jelenségekről szintén fontos lehet a tantestületben is beszél-
ni, hiszen a 8. osztály első félévében a választás és a felvételi izgalmai, 
második félévben pedig már a biztos váltás miatt igen nehéz tanítani.

 2.7. Életvezetési készségek fejlesztése

Az életvezetés tanítása és szoktatása méltatlanul elhanyagolt területe 
az iskolának. Az óvodában még gondosan szabályozott, jól felépített napi 
program szerint élnek a gyermekek. Az étkezések, a higiénés szokások, a 
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játék, a mozgás és a pihenés ideje ritmusosan váltják egymást. Sajnos az 
iskola első évétől kezdve a helyes napi ritmus alárendelődik a „tanulás-
nak”, ami sajátos ellentmondás, hiszen az is tanulás, amikor azt üzenjük 
a napi feladatok szervezésének módjával, hogy bizonyos dolgok nem fonto-
sak. A HBSC kutatások, és saját kutatási tapasztalataink is alátámaszt-
ják, hogy gyermekeink túlterheltek, életvezetési készségeik az életkor és 
az osztályfok változásával folyamatosan romlanak. Az elméleti fejezetben 
ennek egészségmagatartás-károsító hatását a különböző részterületekre 
leírtuk. Szakdolgozati keretben pedagógusok életvezetési szokásait fel-
mérve hasonlóan rossz eredményekre jutottunk (Lunczer, 2007).

Az életvezetés tanítása a pedagógusok fontos feladata. Ennek ismere-
tei, tanítása be kellene, hogy épüljön az osztályfőnöki, vagy pl. a biológia, a 
technika, a testnevelés stb. szaktantárgyi tematikába, az iskolai napirend 
kialakításában fontos szempont kellene, hogy legyen. Tapasztalatunk sze-
rint azonban ennek tudatosítása ritkán történik meg, illetve nincs lehető-
ség a megfelelő változtatások megtételére.

Az iskolapszichológusi munkában az életvezetési ismeretek szoktatá-
sának, tanításának a képviselete fontos mentálhigiénés tényező. Kutatá-
sunk eredményeként egy Életmód Kérdőív (Martonné és N. Kollár, 2001) 
került kidolgozásra, amely gyakorlatilag feltérképezi az életmódi szoká-
sok, pszichés tényezők jelentős részét. A kérdőív úgy került kialakításra, 
hogy a pedagógusoknak egy eszközt adjon a kezébe. A kapott információk 
számos felületen kínálnak lehetőséget feldolgozó órák tartására.

Ebben az iskolapszichológus segítője lehet a pedagógusnak, akár kö-
zösen, akár valamelyikük által tartott feldolgozó órák kapcsán. Tapasz-
talatunk szerint a diákok a jellemző szokásokra való fi gyelemfelhívást jól 
fogadják, tudatosítják, és sokan fi gyelembe veszik. Ebben nagy szerepe 
lehet az iskolában történő változtatásoknak is, például a szünetek hosz-
szának szabályozása, a friss levegőre való szünetekbeli kijutás számának 
növelése, az étkezésre fordítható idő növelése stb.

A szülők fi gyelmének felhívása a helyes napirend fontosságára szülői 
értekezlet, tájékoztató előadás, egyéni beszélgetések során történhet. Itt 
is számos jó tapasztalatunk van a tudatosítás eredményéről, a szülők fi -
gyelemfelkeltésének fontosságáról. Súlyosabb esetben a gyermekvédelmi 
felelős családlátogatás, vagy iskolai beszélgetések során próbálja javasla-
tait megtenni a gyermek érdekében.

Nagy segítséget jelenthet a pedagógusoknak a foglalkozások tervezé-
sében az Életvezetési szokások és készségek tankönyvcsalád (Csendes, 
1998). Az anyag szemléletét képzésen lehet elsajátítani, de maguk a tan-
könyvek bolti forgalomban hozzáférhetők, anyagaik szabadon felhasznál-
hatók az óravezetés tematikájában.

Az egyéni problémák kezelése pszichológusi kompetencia. Az iskola-
pszichológus tájékozódása során eldönti, hogy saját hatáskörben, vagy a 
nevelési tanácsadó szakemberéhez való eljuttatás során kaphatja meg a 
család a szükséges segítséget.
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2.8. Szexuális felvilágosítás és drogprevenció

A felvilágosító tevékenység szintén sok helyen elhanyagolt terület. A pe-
dagógusok általában az idő vagy a szükséges tudás hiányára hivatkoz-
nak. Ezek természetesen elfogadható indokok, de tapasztalatunk szerint 
a szemléleti problémák legalább annyira akadályozzák a felvilágosító te-
vékenységet. Pedagógusokkal történő beszélgetés során sokszor halljuk, 
hogy „…ez a szülők dolga, …még mivel ne nekem kelljen foglalkozni, …én 
aztán nem fogok beszélni a szexről, …aki drogozik, nem ide való” stb. A 
beszélgetések során tetten érhető az egyéni vélekedés a témáról, amelyben 
a személyes szégyenérzettől kezdve az előítéleten át a tagadásig sokféle 
attitűddel találkozunk. Ezért iskolapszichológusi tevékenységünknek ez 
az egyik legkényesebb területe, hiszen a személyes attitűdöt egységes be-
avatkozási stratégiává formálni nagy kihívás. 

2.8.1. Szexuális felvilágosítás
Ha megnézzük a legfrissebb Nemzeti Alaptanterv (NAT) változatot lát-
hatjuk, hogy a higiénés, és a mentálhigiénés ismeretek 4. osztálytól be 
kellene, hogy épüljenek a tanításba. Ez eddig is így volt, de gyakorlati 
tapasztalatunk azonban az, hogy a legtöbb helyen nem történik meg. A 
pedagógusok ezt a feladatot szívesen átadják más szakembereknek, így az 
iskolai védőnő, az iskolaorvos, vagy vállalkozó orvos szülő és az iskolapszi-
chológus ajánlkozását elfogadják.

Szakemberként sok tapasztalatot gyűjtöttünk ebben a témában, hiszen 
a nagy lelkesedéssel és a témára való felkészüléssel tartott órák meglepe-
tése, hogy a gyermekek jó része alapvető higiénés ismeretekkel sem ren-
delkezik. A napi tisztálkodási szokások nem megfelelő módja nem csak 
alulszocializált családok gyermekeire jellemző. Az egészségügyi adatok 
szerint tudjuk, hogy az első menstruáció kezdete Magyarországon kb 11 
éves kor. A szülők vagy az iskolák jelentős része mégsem beszél erről a 
lányokkal, nem készíti fel őket sem az élettani, sem a higiénés, sem a 
pszichés változásokra. 

Sok évtizede változatlan, hogy a biológia tematika 7-8. osztályra teszi 
az emberrel kapcsolatos anatómiai, élettani ismereteket. Ugyanakkor a 
felvilágosító tevékenységhez a korábbi életkorokban ez az ismeretanyag 
nagyon hiányzik, a felvilágosítást végző szakember kénytelen alapozó 
ismeretek átadására ahhoz, hogy a szokásrend kialakítását segíthesse. 
Gyakran tapasztaljuk, hogy a biológiatanár számára is problémát okoz a 
nemi szervek anatómiájának, élettanának a tanítása. Volt, ahol otthoni 
tanulása adták fel, ahol kihagyták, és csak kevés iskolában láttunk olyat, 
ahol más szakemberekkel együtt feldolgozták a tananyagot.

Azt is tudjuk a mérésekből, hogy az első szexuális együttlét átlagélet-
kora is 15 éves korra csúszott vissza, és jelentős a még általános iskolás, 
14 év alatti lányok szexuális életkezdése. Ez az általános iskola felelős-
ségére hívja fel a fi gyelmet. A felvilágosító tevékenység – véleményünk 
szerint – összehangolt beavatkozás kell, hogy legyen.
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Az orvos és a védőnő a higiénés, az élettani, az iskolapszichológus a 
pszichés, míg a pedagógus az életviteli, biológiai tények tanításával vehet 
részt a folyamatban. A foglalkozásokat általában osztálykeretben tartjuk, 
de sok szakember általános iskolában még a lányok és fi úk felvilágosítását 
külön csoportban végzi.

A szemléleti problémák feldolgozása mindenképpen fontos. Az iskola-
pszichológus vagy az egészségügyi szakemberek kérdőíves felmérései se-
gíthetik a pedagógust a problémák felmérésében. Ugyanígy a szülők felvi-
lágosítása, segítése, az attitűdök formálása is mindannyiunk feladata szü-
lői értekezlet, tájékoztató előadás, vagy egyéni tanácsadás formájában.

Nagyon kedves élményünk, amikor egy 6. osztálybanban történő osz-
tályfoglalkozás után lelkes leánycsapat kereste meg az iskolapszicholó-
gust, és azt kérdezte „…tessék mondani, csókolózáskor a lány balra, vagy 
jobbra kell, hogy fordítsa a fejét?”

2.8.2. Drogprevenció
A drogprevenció még kényesebb területe az iskolai munkának. (Drogon 
itt mindenféle tudatmódosító szert és eszközt értünk.) Iskolapszichológus-
ként sokszor találkoztunk azzal, hogy nem oszthattuk meg a problémát 
a pedagógussal vagy az igazgatóval, az eltávolítástól való félelem miatt. 
Ugyanígy a drogprevenció iránti igény is sokkal kevesebb, mint más men-
tálhigiénés szolgáltatásnál. A droghasználattal kapcsolatos előítéletek na-
gyon nagyok, és ehhez az alapvető ismeretek hiánya is társul. Különbség 
van a különböző szerek használatának megítélésében. Míg a társadalmilag 
elfogadott szerekkel (pl. dohányzás, gyógyszerhasználat) kapcsolatban a 
felnőttek elnézőbbek, a felvilágosítást inkább engedik, addig a kábítószer-
használat már nagy indulatokat képes kiváltani, és gyakran megosztja a 
tantestületet (Ferenczi, 2002).

A Nemzeti Drogstratégiában fogalmazódik meg a drogokkal kapcsola-
tos valamennyi ismeretanyag. Az iskolákban kötelező lenne drogkoordiná-
tort kijelölni, akinek feladata a droggal kapcsolatos ellátás koordinálása.

A drogprevenció többféle területét is be lehet vinni az iskolai kínálatba:
− személyiségfejlesztő foglalkozás: itt még nem beszélünk a drogról, 

hanem a diákokat önismeretre, kommunikációra, konfl iktuskezelésre 
tanítjuk (Bácskai, 1991). Ezek a készségek általában segítségére lehet-
nek a fi atalnak abban, hogy jól reagáljon a drogokkal való találkozáskor. 
Ezeket a foglalkozásokat az iskolapszichológus, a képzett pedagógus (pl. 
szociálpedagógus) vagy mentálhigiénés szakember is vezetheti.

− drogprevenciós foglalkozás: itt a különböző tudatmódosító szerek ana-
tómiai, élettani, pszichológiai hatásával foglalkozunk. A munkamegosz-
tásba itt már bekapcsolódhatnak az egészségügyi szakemberek. Az iskolai 
védőnő az anatómiai és élettani ismereteket adja át foglalkozásain. Erre 
épülhet az iskolapszichológusi foglalkozás, amely a különböző szerek hasz-
nálatának szokásalakulását, a függés kialakulásának folyamatát, a társa-
dalmi hatásokat, stb. tárgyalja. Vélekedésünk szerint sok esetben hasznos, 
ha ezeket a foglalkozásokat az osztályfőnöki óra keretében, együtt vezet-
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jük le. Tapasztalatunk szerint ez nemcsak a diák, hanem a pedagógusok 
ismereteit is bővíti. Megtapasztalhatja a diákok hozzáállását a témával 
kapcsolatban, és ez a tanár-diák bizalmi kapcsolatot erősítheti. Sok helyen 
sikeresen alkalmazzák a DADA programot, amelyet rendőrök vezetnek.

− kortársképzés: a középiskolás korosztályban igen elfogadott módszer 
a vállalkozó diákok képzése, akik aztán kortársaiknak vezetnek foglalko-
zásokat. A tapasztalataink nagyon pozitívak, mert sok diák szívesebben 
fogad el ismereteket, oszt meg tapasztalatot vele azonos korúval.

− Ismeretterjesztő foglalkozások: ezek széles köre ismert: előadás, drog-
táska, drog kiállítás, fi lmek, dramatikus feldolgozás stb. Ezeket sokszor 
külső előadó meghívásával szervezi meg az iskola. A diákok között általá-
ban nagy sikere van a volt drogosok meghívásának, az élettörténet megis-
merése közelebb viszi a diákokhoz a problémát.

− Továbbképzés: többféle preventív képzést kínálnak a pedagógu-
sok, pszichológusok, vagy mentálhigiénés szakemberek számára a 
drogprevenció területén. Pl. a Csendes Éva féle Életvezetési ismeretek és 
készségek vagy Bácskai Júlia Magántanoda tankönyvcsaládja szisztema-
tikusan felépített, didaktikus anyagot kínál a szakembereknek.

− Szülők felvilágosítása: a szülőknek nyújtott ismeretterjesztés fontos 
eleme a diákoknak nyújtott szolgáltatások mellett. Ebben is differenci-
álódhat az ismeretátadás tematikája a normál személyiségfejlődéstől a 
drogokkal kapcsolatos ismeretekig. Szemléletileg igen fontos lenne, hogy 
a szülő idejekorán észrevegye gyermeke problémáját, és segítséget kérjen 
valamely szakembertől.

2.9. Agresszió és konfl iktuskezelés

Mindennapjainkban talán ez a legnagyobb nehézséget okozó probléma a 
pedagógusok számára. A különböző agresszív cselekedetek napi gyakori-
sággal jelennek meg az iskola életterében. Tapasztalatunk szerint az ag-
resszió kezelése is igen megosztja általában a tantestületeket, a személyes 
vélekedések széles skálájával találkozhatunk. Pedagógusokkal beszélget-
ve általában azt láthatjuk, hogy a szakirodalomban túlszocializáltnak 
jellemzett tanárok döntő többsége félelemmel reagál az agresszív törté-
nésekre, és legtöbbször a problémát fegyelmezéssel próbálja megoldani, 
vagy elkerüli a vele való szembesülést. Talán egyetlen területen sem olyan 
fontos a tantestület közös szemléletének és beavatkozási módszereinek a 
kialakítása, mint az agressziókezelés területén. A diákok pontosan tudják, 
hogy melyik pedagógussal mit engedhetnek meg maguknak, és el is men-
nek a lehetőségek határáig. Ebben a témában az iskolapszichológus szoros 
együttműködésben kell, hogy dolgozzon a pedagógusokkal.

A beavatkozás lehetőségei:
− Személyiségfejlesztés: tanórai, vagy csoportkeretben a diákok számá-

ra foglalkozások tartása, melyeken megismerik és gyakorolhatják a kom-
munikáció, a konfl iktuskezelés módszereit (Jávorné, 2005; Kiss, Király és 
Szilágyi, 2009).
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− Konfl iktuskezelő foglalkozások: kialakult osztály, vagy csoportbeli 
konfl iktusok esetén probléma-feldolgozó óra tartása. Ezeknél célszerű a 
közös óravezetés pedagógussal és iskolapszichológussal.

− Képzések: 
Számos tréning tanítja az agresszió- és konfl iktuskezelési készségeket 

pedagógusoknak és más szakembereknek is. Pl. az Erőszakmentes kom-
munikáció (Zsiráfnyelv), a resztoratív technika, stb. 

A nyíregyházi Tanárképző Főiskola kérdőívet állított össze a felmérés-
hez, és a feldolgozást kézikönyv segíti.

Alternatív oktatási módszerek ismerete is segítheti az agressziókeze-
lést, pl. a Mozaik módszer, az adaptív pedagógia alkalmazása.

Arizona program alkalmazása
A német adaptációjú Arizona program egy egységes agressziókezelési 

rendszer, amely nem a fegyelmezésre, hanem a problémakezelésre helyezi 
a hangsúlyt. Itt a pedagógusok egységes beavatkozási stratégiát állíta-
nak össze, amelyet a teljes tantestületnek alkalmazni kell. A programban 
lehetőség van az órát zavaró diák kiemelésére és a vele való külön fog-
lalkozásra. A rendszeresen agresszív diákokat mentor segíti problémájuk 
kezelésében és szükség esetén a szakrendelésre való eljutásában. 

Szülőkkel való együttműködés
Akár egyéni, akár csoportos esetkezelések az agresszív cselekedetek 

visszaszorítására. Ebben a munkában a pedagógus igénybe veheti az isko-
lapszichológus vagy gyermekvédelmi szakember mediálását.

A mentálhigiénés területek, és programok széles skálájának bemutatása 
remélhetőleg meggyőzi az óvodában, és iskolában dolgozó szakembereket 
a felmerülő problémák kezelésének fontosságáról. Az ellátás széleskörű 
együttműködést kíván és feltételez a különböző ellátó szakemberek között. 
Talán belátható közelségben van már az a korszerű szervezeti működés, 
amelyben a nevelési és oktatási intézményben dolgozó pedagógusok elfo-
gadják a partnerszakmák által felkínált együttműködést, és jól körülírha-
tó kompetenciák fogalmazódhatnak meg a különböző beavatkozások szak-
embere és módszertana tekintetében. Ehhez azonban korszerű szemlélet 
is szükséges, amelyben elfogadjuk, hogy a ma intézményének az oktatás 
mellett legalább olyan fontos feladata a gyermekek szocializációja.
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BÉKÉS ISKOLÁK PROJEKT 
AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ 

MEGFÉKEZÉSE ÉS MEGELŐZÉSE

Az iskolai erőszak témájának aktualitása nem csökken, bár sok program 
és módszer hivatott segíteni az iskolai agresszió kezelését. Mégis azt lát-
juk, hiába dolgoznak elkötelezett szakemberek különböző módszerekkel 
az iskolai erőszak jelenségének megoldásán, a jelek szerint a különböző 
módszerek és programok nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

A magyarázatot és egyben a megoldást keresve formálódott az aláb-
biakban bemutatásra kerülő elméleti keret és módszertani háttér, amely 
végül nem csupán szemléletet, de kezelési útmutatót, konkrét megvalósí-
tást segítő szempontokat, program-keretet is ad a békés iskolai környezet 
megvalósításához.

A Békés Iskolák projekt az intézmények saját aktivitására épít, az 
iskola saját erőforrásait mozgósítja, a közösség motivációjára építve mu-
tat új utat, szemléletet. A Békés Iskolák Stuart W. Twemlow és Frank 
C. Sacco negyven éves kutatómunkáján és gyakorlatán alapuló módszer, 
amelyet a világ számos országában (pl. Amerikában, Új-Zélandon, Auszt-
ráliában, Jamaicában és napjainkban már Magyarországon is) alkalmaz-
nak. Az elméleti előkészítő munka 1990-ben kezdődött, majd 1999 és 2001 
között számos iskolában, közel négyezer gyermek bevonásával zajlott a 
projekt kísérleti ellenőrzése és kontrollja. Ennek tapasztalataival gazda-
godva terjedt tovább, más országokban is bemutatva, alkalmazva a prog-
ramot (Horgász, 2010; Horgász és Mailáth, 2010). 2008-ban volt az első 
magyarországi adaptálási kísérlet, gazdag tapasztalatokat gyűjtve a hazai 
viszonyokról, lehetőségekről (Majláth, 2012). Jelen tanulmányban a hazai 
Békítő Műhely munkájának keretében ismertetjük a program magyaror-
szági feldolgozását, adaptálását.

Elméleti háttér
Twemlow és Sacco pszichodinamikus szemléleti keretben értelmezték a 
hatalmi dinamikát, és ennek megértésére alapozva dolgozták ki modell-
jüket. A közösségek pszichoanalitikus megközelítéséből két gondolat nyer 
jelentőséget a program formálódásában (Twemlow, 2007). Egyrészt a kö-
zösségek analitikus szemléletű terápiája során (esetünkben egy erőszakos 
iskolai közösség kezelésekor) a „terapeuta” (avagy a beavatkozást végző 
személy vagy csoport) a klasszikus analitikus attitűdöt alkalmazza: a cso-
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port működésének passzív értelmezője csupán, melynek során a csoport 
lassan megérti sajátos működését, és megtalálja saját egyéni megoldás-
módjait. Ebből ered az az alapelv, hogy az iskolák csak saját maguk tudják 
kidolgozni és megvalósítani a saját szükségleteikre szabott programjukat. 
A közösség segítője az analitikushoz hasonló szerepet játszik. Ebben min-
den olyan aktív beavatkozás, amely nem az iskolai közösségből ered, s így 
a közösség azt nem tette magáévá, nem azonosult vele, a folyamatot aka-
dályozó – akár teljesen ellehetetlenítő – manipulatív tényező.

Másrészt azonban az analitikus aktivitása fontos a tekintetben, hogy 
a csoporttagok áttételi elvárásait fi gyeli, jelzi, érti, s ezek mentén a cso-
portfolyamatok megváltoztatásán már aktívan munkálkodik. Aktivitása 
itt elengedhetetlen. A csoport így tanulhatja meg az együttműködést egy 
közös cél érdekében. E kettő teszi lehetővé azt a komplex megközelítést 
(Twemlow, 2007), amely a közösséggel folytatott tényfeltáró és probléma-
megoldó dialógusok mentén a diagnózis felállítását, majd a beavatkozás 
közös megtervezését jelenti. Ebben a folyamatban a közösség segítője 
megőrzi semleges, ítélkezésmentes pozícióját, ugyanakkor a kapcsolatok 
fejlődésével, a közös nyelv kialakulásával és a közösség békés légkörének 
megteremtésén munkálkodó résztvevők fokozódó elköteleződésével meg-
teremtődik a változás lehetősége.

1.2. Pszichoanalitikus elméleti háttér

Twemlow és munkatársai négy különböző szemléletű és alapfelvetésű 
pszichoanalitikus modell mentén keresik és értelmezik a hatalmi harcok 
természetét (Twemlow, 2007, 2008). Ezek együttesen adnak elméleti meg-
alapozottságot a további munkához, a diagnózis felállításához és az akció-
tervek kidolgozásához. A közösség, mint rendszer és az egyéni szükségletek 
egyaránt alakítják az iskolai hatalmi harcok természetét. A hatások, dina-
mikai elemek együttes értő ismerete vezethet csak pontos diagnózishoz.

1.2.1. A kirekesztés
Az iskolai közösség, mint minden közösség, sajátos csoportdinamikát kö-
vet. A csoport tagjainak alapvető törekvése a csoport általi elfogadás, és 
alapvető szükséglete a közösséghez tartozás érzése. Adler (1994) elméletét 
követve, ha egy csoporttagot a csoport nem fogad el, illetve, ha a csoport-
tag úgy érzi, hogy nem fogadják el, a kívülállóság vagy a kirekesztettség 
érzése szorongást kelt, ami különféle kompenzációs törekvéseket indít be. 
Jellemzően ezek gátolják, aláássák a békés csoportfolyamatok lehetősé-
gét. A kirekesztettség érzése nárcisztikus sérelem, amelyre adott válasz 
– mint azonos reakció két pólusa – depresszív vagy agresszív formákat 
ölthet. Hogy a csoportban elfogadáshoz jusson az egyén, olyan patológiás 
viselkedésekhez és viszonyulásokhoz folyamodik, mint a munkát zavaró 
fi gyelemfelkeltés, vagy az uralkodó, kontrolláló pozícióra törekvés, esetleg 
a megtorlás agresszív indulata, illetve másik végletként a kisebbségi érzé-
sek elhatalmasodása és a beilleszkedés reményének feladása. Valamennyi 
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reakció a hierarchia felborulásához és a hatalmi harcok kiéleződéséhez 
vezet, konfl iktushoz mind interperszonális, mind az egyén működésének 
szintjén (Twemlow, 2007).

1.2.2. A szélsőséges erőszak
Hogy megértsük az iskolai agresszió olykor erőteljesen szélsőséges formá-
it, Twemlow (2007) Stoller szadisztikus erőszakot magyarázó elméletét 
illeszti ezekre az iskolai helyzetekre, az erőszakot ennek mentén a perver-
zió egyik formájának tekintve.

A gyermekkori traumák és konfl iktusok identitást fenyegető érzése 
az a háttér, amelyen az egyén a szadisztikus erőszakkal próbál úrrá len-
ni (Twemlow, 2007). Vagyis, ha a gyermeket a felnőtt környezet részéről 
traumatikus frusztrációk érik, vagy szadisztikus erőszakot szenved el, ál-
dozati szerepétől úgy próbál szabadulni, hogy maga is szadisztikus bán-
talmazóvá válik. Azaz, nála gyengébb áldozatokat keres, akiknek mintegy 
„tovább adhatja” az őt ért erőszakot. Ha az erőszak szexuális késztetések-
kel ötvöződik, vagy szexuális jellegű, perverziónak nevezzük, amelyben 
azonban a szexualitás csak eszköz, a lényeges elem azonban az áldozat 
fölötti erőszakos kontroll megszerzése. Mindennek során a bántalmazó 
elszemélyteleníti, tárgynak tekinti áldozatát. A személytelen fétis-tárgy 
„jó alanya” a szadisztikus erőszakos késztetéseknek, a pusztító fantáziák 
kiélésének, a szenvedés látványa a kielégülést fokozza. A bántalmazónak 
az áldozat iránt megszűnik minden empátiája és együttérzése, ezért saj-
nálat nélkül képes neki szenvedést okozni, sok esetben kínozni, vagy akár 
az életét kioltani (Flaskay, 2010; Twemlow, 2007).

Twemlow (2007) szerint az iskola tanulóinak 1%-a tartozik ebbe a pa-
tológiás kategóriába.

1.2.3. Az bántalmazó-áldozat-szemlélő dinamikus interakciója
A hatalmi harcok dinamikus interaktív hátterének fi gyelembe vétele újabb 
fontos kiegészítője és alapköve a (Twemlow, 2008; Twemlow, Fonagy és 
Sacco, 2009a, 2009b) modellnek. Ahogy Fonagynál a szelf-fogalom a „má-
sik, azaz a „tárgy” függvénye, úgy Twemlow amellett érvvel, hogy dialek-
tikusan determinált interakció van az egyén és társas környezete között 
(Little, 2001). Az egyén a másikkal/másokkal való állandó kölcsönhatás-
ban határozza meg önmagát oly módon, hogy saját szelfjét felismeri a má-
sikban (ahogy ő hat a másikra), és megéli, ahogy a másik hatással van őrá. 
Társas rendszerükben az alany és a tárgy egybefonódik, értelmezni csu-
pán e kettő dinamikus egymásra hatását lehet. Kölcsönös egymásra hatás 
és függés jellemző, egyik szerep feltételezi a másikat, egyik nem létezhet a 
másik nélkül (Fonagy és Target, 1998).

Fonagy, Ogden és mások munkáira alapozva Twemlow (2008) a hatal-
mi harcok megértésének fontos elemeként hangsúlyozza, hogy az áldozat-
bántalmazó-szemlélő szerepek között is hasonló összetett interakció játszó-
dik le. Az iskolai agresszió esetében tehát mindig három szerepviselkedés 
kölcsönös egymásra hatásáról beszélhetünk. A társas interakcióban részt 



Békés iskolák projekt. Az iskolai agresszió megfékezése és megelőzése 265

vesznek a szemlélők, akik éppúgy részei ennek a dinamikus interaktív 
rendszernek. A szemlélő szerep léte is feltételezi az áldozat-erőszaktevő 
szerepeket, mint ahogy e két szerepnek is szüksége van egymásra és a 
szemlélőre egyaránt ebben a társas rendszerben. A közösségekben a bán-
talmazó valójában a „távolságtartó szemlélőket”, azaz magukat a közösség 
tagjait képviseli, akik saját érzelmi dinamikájukat és problémáikat vetítik 
ki rá. A bántalmazó nem csupán a saját konfl iktusait jeleníti meg a bán-
talmazás révén, hanem az általa képviselt távolságtartó szemlélők konf-
liktusait is. Azt mondhatjuk, hogy a bántalmazó, az áldozat és a szemlélő 
szerepek, amelyek a bántalmazást lehetővé teszik, és természetesen maga 
a bántalmazás, mint jelenség, valójában egy patológiás működésű társas 
rendszer tüneti megnyilvánulása. A három szerep egy társas egységet al-
kot, ahol a szerepek felcserélhetők. A szerepek, a belső struktúrák rögzü-
lése vezet a robbanásszerű, nyílt agresszióhoz. Ha a szerepek rögzülnek, 
az áldozat könnyen bosszúálló bántalmazóvá válhat.

A bántalmazás prevenciója szempontjából Twemlow és Sacco elgondo-
lásának talán legrelevánsabb újdonsága az a felismerés, hogy valójában 
a szemlélőkön múlik, hogy a hatalmi dinamika bántalmazáshoz vezet-e 
vagy sem (Twemlow, 2008; Twemlow és mtsai., 2009a, 2009b; Twemlow és 
Sacco, 2012). Ugyanis, a bántalmazót csak a szemlélők tudják bátorítani, 
„felhatalmazni” a bántalmazó magatartásra, éppúgy, ahogyan elítélő visel-
kedésükkel csak ők akadályozhatják meg a bántalmazó magatartásmódot. 
Ha a közösség mérvadó csoportjai elismerik a bántalmazást, a bántalmazó 
számára ez a viselkedés presztízst, elfogadottság érzést jelent. Ha a bán-
talmazást a közösség elutasítja, a bántalmazó is felhagy ezzel a magatar-
tással, hiszen nem éri el vele a célját, a közösség elfogadását. Mindebből 
szükségszerűen következik, hogy a bántalmazás megelőzésére irányuló 
beavatkozásnak elsősorban a szemlélők magatartására kell hatnia.

A szemlélők ebben a tekintetben kulcsfontosságú csoportját a segítő 
szemlélők képviselik. Ők a „természetes vezetők”. Ők azok, akik képesek 
ösztönözni a csoportot valamilyen magatartásforma követésére, így igazán 
alkalmasak a békítő program segítésére is. A természetes vezetők segí-
tik a csoport kreativitásának kibontakozását, a segítségkérést és a segít-
ségnyújtást képviselik. A természetes vezetőkre alapvetően jellemző a jó 
mentalizáló képesség és az altruizmus.

1.2.4. Biztonságos és dezorientált kötődés 
Twemlow (Twemlow és mtsai., 2009a; Twemlow, 2007) Fonagy társas el-
méletének és kötődés elméletének szintézisét használva halad tovább az 
iskolai helyzet megismerése, megértése felé. Az egészséges társas helyze-
tek, a biztonságos kötődést nyújtó családi kapcsolatok, a szülő érzelemtük-
rözéses reakciói segítik a gyermek ön-refl ektívitását, empátiás készségét, 
növelik a családi kohéziót. Az érzékeny gondozói attitűd elősegíti mind a 
biztonságos kötődés kialakulását, mind pedig (erre épülve) a mentalizációs 
képesség kifejlődését (Fonagy és Target, 1998). Ezzel szemben az elhanya-
golás légköre, a tartalmazás hiánya a fejlődés elmaradásához, pszichopa-
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tológiás fejlődéhez vezet (Target, 1998). Az iskolai környezetnek a család 
kötődést formáló légköréhez hasonló hatása és feladata van (Twemlow, 
2007). A hibás társas rendszerként működő iskola szimulálja a dezorien-
tált kötődést, a jutalom-megtorlás légkörét teremti meg, ami a kontroll és 
az érzelmi elhanyagolás légköre. Ezek az iskolák a bántalmazó gyerekek 
által jellemezhetők, ami az ellenőrző gépies környezethez vezet, megjele-
nik a börtönszerű kontroll és hangulat. Ez nagyban eltér a biztonságosan 
kötődő iskola látványától, ahol a tanár a társas és érzelmi helyzetek valódi 
értője, a gyermekek között őszinte baráti kapcsolatok épülnek, önkéntes 
vállalások segítik az iskolai munkát, erős a csoportkohézió, és a tanulást 
lehetővé tevő hangulat uralkodik (Little, 2001).

Hogy mi történik a dezorientált kötődés légkörében pszichodinamikailag, 
azt a tárgykapcsolat-elmélet fogalmaival érthetjük meg (Twemlow, 2007). 
Elsősorban Klein (Segal, 1997) és Bion (Symington, 1999) fogalmai írják le, 
hogyan fejlődnek ki azok a primitív védekező mechanizmusok és belső kap-
csolati modellek, amelyek lehetővé teszik a hatalmi szerepek megjelenését, 
rögzülését, s ezzel súlyos helyzetekhez vezethetnek. Kicsit sematikusan 
végigkövetve, az egyén saját lehasított, elfogadhatatlan részeit – melyek 
tartalmazását és formálását nem tapasztalta, tanulta meg a védő környe-
zetben – a másikra vetítve erőszaktevővé válik, az áldozat azonosulással, 
introjekcióval, vagy önfeladással védekezik, ami a bántalmazóban fokozza 
a kontrolláló, grandiózus választ (hiszen ennek hátterében az el nem foga-
dott szelf-részek áldozatba vetítése áll). A szemlélők pedig (akár diákokra, 
tanárokra, szülőkre gondolunk) a tagadás vagy épp az idealizáció szintén 
primitív elhárító mechanizmusait alkalmazzák – hisz képtelenek a nagy-
mértékű szorongás más utakon való kezelésére –, vagy saját, nem elfoga-
dott szelf-részeiket vetítik a másik két szereplő valamelyikébe (Twemlow 
és mtsai., 2009a 2009b). A lélektani rendszer bemerevedik, halad a tragé-
dia felé. A rendszert belülről megváltoztatni nagyon nehéz.

A közösségnek is tartalmazónak kellene lennie, miként egy jó szülőnek. 
Ha nincs erre képessége, ereje, akkor kaotikus, ijesztő, és jelentés nélküli 
lesz a tagjai számára. Az egyének összezavarodnak, nem értik, mi zajlik 
magukban és másokban, nem képesek a környezet reális megtapasztalá-
sára. Hiszen a tartalmazás lenne a mentális folyamatok előfeltétele.

Twemlow programját olyan folyamatként is értelmezhetjük, amely 
minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál, hogy végül jól mentalizáló 
közösséget hozzon létre (Twemlow és mtsai., 2009a, 2009b). A cél, hogy 
minél jobban mentalizáló közösségek formálódjanak, hogy megszűnjön a 
„pszichés elérhetetlenség”, helyette az érzelmi bevonódás, a „jelölt” érzel-
mi válaszadás jelenjen meg (Allen, Fonagy és Bateman, 2011). Vagyis az 
érzelmek kifejezése ne pusztán az egyén saját érzelmi állapotát mutassa, 
hanem refl ektáljon a másikéra is. Az így „jelölt” érzelmi válaszok pedagó-
giai funkcióval bírnak. Erre láthatunk majd példát a tanulmány későbbi 
részében, a műhely szupervíziós munkájából.

A mentalizáció az iskolában is hatékonyan tanítható, s ez a legfonto-
sabb célja a programnak. A mentalizáció azt jelenti, hogy az ember gon-
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dolkodó és érző lényeknek tekinti társait. Nem csupán szerepeik alapján 
ítéli meg őket, hanem egész emberként viszonyul hozzájuk. Törődik azzal, 
hogy mit érez és gondol a másik. A nehézségeknél nem ijed meg, ugyan-
akkor nem harcolni kezd, hanem megértve önmagát és másokat, keresi 
a közös megoldást. A pedagógus mentalizálása tartalmazó, elfogadó lég-
kört teremt, ahol a kölcsönös fi gyelem és a demokratikus légkör jellemző 
(Twemlow és mtsai., 2009b).

Az iskola alapvető felelőssége és feladata, hogy a gyerekekben bizton-
ságos kötődési mintákat alakítson ki, mert ezek alapozzák meg a bizton-
ságérzetüket. Ennek feltétele, hogy az iskola szabályozni tudja a tanulók 
felfokozott érzelmeit, indulatait, mert a gyerekekben csak így tud kiala-
kulni és megerősödni az iskolában dolgozó felnőttekbe vetett hit, hogy 
képesek a tanulók kontrollálhatatlan érzelmeit megfékezni, keretek közé 
terelni. A gyerekek biztonságérzetének ez a legfontosabb tényezője, ami 
pedig feltétele a mentalizációs működésnek, s ezen keresztül a békés isko-
lának (Twemlow és Sacco, 2012).

2. A Békés Iskolák Program konkrét megvalósítása
A Békés Iskolák projekt alapja az, hogy valódi elköteleződés, és ennek 
mentén hatékony megoldások csak akkor születnek, ha minden iskola be-
lülről dolgozza ki és valósítja meg a saját maga által alkotott programját.

2.1. Elköteleződés

A program talán legfontosabb eleme és első lépése az elköteleződés megte-
remtése. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják (Twemlow és Sacco, 2012), 
érdemes időt, fi gyelmet szánni arra, hogy az iskola tanárai, vezetősége, 
a diákok megismerjék, elfogadják, fontosnak, magukénak érezzék az el-
kezdett munkát. E nélkül idővel az ellenállások növekednek, a program 
megszakad. Az elköteleződés összefogás egy cél érdekében, ahol minden-
ki kiveszi a részét a munka valamennyi fázisában. Összefogás van, nem 
ítélkezés. Nem azért aktívak a résztvevők, mert ez a „felsőbb utasítás”, 
hanem mert mindenki kész erőfeszítéseket tenni az iskola helyzetének 
javításáért. Az elköteleződés önkéntes vállalásokba fordul a program so-
rán, ahol azonban fi gyelemmel kell lennünk a konkrét élethelyzetekre, a 
túlterheltségre is. Az elköteleződést segítheti, ha tudunk anyagi forrást 
biztosítani. A kisebb „jutalmak” is növelik a motivációt. Fontos rámutatni, 
hiszen fontos cél, hogy összefüggés van a békés iskola megteremtése, és a 
teljesítmény javulása között. A békés környezetben jobb a teljesítmény, 
hiszen a tanárok is és a tanulók is a tananyaggal tudnak foglalkozni, ha 
kevesebb energiát kell a „fegyelmezésre” fordítani, és a békés légkör javít-
ja a tanulási motivációt is.

Az elköteleződést programokkal is ösztönözhetjük, például játékos fela-
datok meghirdetésével. Ezt már az iskolában a program iránt elkötelezett 
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kis csapat kezdeményezheti. Twemlow és Sacco (2012) többek között egy 
poszter-versenyt említ, ahol az iskolai agresszió témáját feldolgozva a di-
ákok posztereket készítenek, ezeket kiállítják, kisebb díjak is kiosztásra 
kerülnek, s a győztes poszter lehet a békezászló alapja, amit aztán minden 
osztály kitűzhet, ha adott nap megvalósította a békés terveket. A munká-
ban az egész iskola részt vesz, az iskola tagjai kiállnak így a békés iskola 
megteremtése mellett.

2.2. Az iskolai agresszió természete

Az iskolai agresszió problémájának, működésének alapjait minden csoport-
taghoz minél egyszerűbben és jól érthetően kell közvetíteni. Mindenkinek, 
különösen az iskola vezetőségének és tanárainak meg kell ismerniük a 
hatalmi harcok természetét. Az iskola légkörének megváltoztatásához a 
háttérben zajló hatalmi dinamika megértésére van szükség (Twemlow és 
Sacco, 2012). Előadások, beszélgetések szolgálhatnak erre. A munka kez-
dete, hogy a programnak, a célnak elkötelezett híveket kell találni. Egy-
egy ilyen bemutató, tájékoztató alkalmával fontos közérthető szavakkal 
elmondani a hatalom, az agresszió természetét. Azt, hogy a bántalmazó 
magatartás nem légüres térben, a környezetéből kiszakítva megy végbe. 
Hogy a három szerep (bántalmazó, áldozat, szemlélő) kölcsönösen felté-
telezi egymást, és a „legtöbb ember, élete során, mindhárom szerepet ma-
gára öltheti, akár egyetlen nap leforgása alatt.” (Twemlow és Sacco, 2012. 
76.). Hogy a szemlélők különböző pozíciókba helyezkedve vesznek részt a 
kényszerítő folyamatokban, de bevonódásukkal maguk is hozzájárulnak 
a folyamat fenntartásához. Tudhatják, hogy a társas agresszió bizonyos 
mértékig normális, különösen az általános iskola első és második osztá-
lyosainál, de – ha a felnőttek nem fi gyelnek oda a gyerekekre, nem „tar-
talmazzák” őket, és nem tanítják meg a másik nézőpontjának fi gyelem-
bevételére diákjaikat – a társas agresszió könnyen romboló viselkedést 
eredményez. 

Hangsúlyozni kell, hogy a bántalmazás több udvari verekedésnél. A 
bántalmazás az áldozat mások (szemlélő közönség) előtti megalázásával 
jár. A gyermekek életkori változásaival változik a bántalmazás formája 
is, a lökdösődés, verekedés kirekesztéssé, sokszor a világhálót is felhasz-
náló megszégyenítéssé, kényszerítéssé, lélektani bántalmazássá alakul 
(Twemlow és Sacco, 2012).

Fel kell hívni a fi gyelmet arra, hogy akkora a szerepe az iskola felnőtt 
tagjainak, akik a biztonságos légkör megteremtéséért felelősek, mint a 
családban a szülőknek. A biztonságos iskolának kell, hogy legyen eszköze 
a rendszerben vagy az alrendszerek között megjelenő indulatok kezelésé-
re. Egy iskola akkor biztonságos, ha átlátható és sokféle kommunikációs 
csatorna és minta működik. Ha a jelzéseket nem bagatellizálja, de nem is 
túlozza el. Ha az egyéni hozzászólásokat komolyan veszik, és ezek gondo-
latébresztők a többiek számára. Ha a kommunikáció mintázatai követke-
zetesek, és az együttműködés jellemző.
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Ezzel szemben egy rosszul működő iskolában aránytalanul sok lesz az 
igazolatlanul hiányzó tanuló és tanár. Sem a diákok sem a tanárok nem 
igyekeznek tartalmas érzelmi viszonyba kerülni egymással, nem érzik 
fontosnak a munkahelyi/iskolai kapcsolataikat. A versengés kerül előtér-
be. Úgy érzik, nem számíthatnak egymásra szükség esetén, megtanulják, 
hogy ne kerüljenek kapcsolatba egymással, ugyanakkor szenvednek is az 
elidegenedett légkör, az izoláció miatt.

Ahogy megismerkednek a rendszer tagjai az agresszió természetével és 
a programmal, ráismernek saját iskolájuk jellemzőire ebben a folyamat-
ban. Minél inkább megismerik az iskolai erőszak hátterét, annál nagyobb 
és segítőbb elkötelezettjei lehetnek a programnak. Ha tudnak ebben az el-
méleti keretben gondolkodni, már nem tudnak ugyanúgy részt venni – bár-
melyik szerepben – az agresszió folyamatában. Eszükbe jutnak helyzetek 
és konkrét személyek, beazonosítható folyamatok. Lesznek, akik megszó-
lítva érzik magukat, érdeklődésükkel, elköteleződésükkel, erejükkel a vál-
tozást megfelelően képviselő emberek, akikből felállhat a Békítő Csapat. 
A Békítő Csapat a motorja, a lelke a későbbi munkának, építi-formálja a 
következő lépéseket. Ők lesznek, akik olyan tervezetet tudnak kidolgozni, 
amely az iskola egyediségén alapul, illeszkedik sajátosságaihoz, s így az 
átalakítás forgatókönyve lehet. Ehhez erős motivációjú iskolai és iskolán 
kívüli képviselők kellenek. Ők a rendszer természetes vezetői.

2.3. Természetes vezetők megtalálása

A természetes vezetők szerepe kulcsfontosságú Twemlow programjában 
(Twemlow és Sacco, 2012). Fő jellemzőjük a jó mentalizációs képesség és 
az altruizmus. Általában a segítő szemlélők csoportjában találhatjuk őket. 
Felelősségvállaló, a közösségért belső motivációból cselekvő emberek, akik 
társaikat is lelkesíteni, motiválni tudják. Nem egoisták, nagy bennük az 
altruizmus. Így nem is az elismerésért cselekszenek, mert „önjutalmazók”, 
a megerősítés számukra erőfeszítéseik sikere. Összeszedett személyiségek, 
akik bíznak az emberi kapcsolatokban. Jó mentalizációs képességük a cso-
porttagok mentalizációját is segíti, modellként szolgálnak. Szívósak és ki-
tartóak, kiállnak a fontos jogi és erkölcsi értékek mellett. Nem bénítja meg 
őket a félelem, vészhelyzetben is képesek cselekedni, nem válnak áldozattá. 
Képesek rá, hogy meghúzzák és képviseljék saját határaikat, egészségesen 
önérvényesítők (Twemlow és mtasi., 2009a, 2009b). Ők alapkövei lehetnek 
az erőszakmentes iskola megteremtésének. Fontos a megszólításuk, bátorí-
tásuk. Talán vannak saját példáink is egy-egy iskolai takarítóról, gondnok-
ról, tanárról, akikre úgy tudunk gondolni, mint aki az „iskola szíve-lelke”, 
akiről tudjuk, hogy számítanak rá diákok, tanárok, szülők egyaránt. Aki 
ott van, fi gyel és szól, cselekszik, ha szükséges. Akire számítani lehet, bár 
nem választott vezető, nincs felülről kapott hatalma, mégis meghatározó. 
Az iskola ilyen személyeit kell elsőként megnyerni a programnak.

Mindezen sok pozitív tulajdonsággal, amit felsoroltunk a természetes 
vezető két legfontosabb működése, amit erősít a csoportban: a mentalizáció 
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és az altruizmus. A mentalizálással a másik érző lényként jelenik meg előt-
tünk, nem csupán sztereotip szerepek szerint. Az iskolákban mindig akad-
nak olyan helyzetek, ahol kitűnnek a jól mentalizáló gyerekek, felnőttek. 
A békítő csapatba való beválasztás alapja azonban, ha ez altruizmussal 
társul. Az altruizmus a közösség érdekében tett szolgálatban jelenik meg. 
Érdemes hangsúlyoznunk a program szempontjából az altruizmus „átbil-
lenés” elméletét (Twemlow és Sacco, 2012), amire építhetünk a munka 
során. A változáshoz elegendő egy picike inger is, ha az épp a megfelelő 
pillanatban érkezik. Egy budapesti középiskolából származik a történet, 
ahol egy kedvelt, „természetes vezetőként” jelen lévő tanár játékos, kre-
atív ötlettel újraírta a fi atalok által a mondatok végén gyakran használt 
nemkívánatos szavakat. Pillanatok alatt terjedt el az iskolában a vicces 
és szalonképes mondatbefejezések sora, amiből a „mi egy nem káromkodó 
iskola vagyunk” közösségi identitás is formálódott. Senki nem gondolt ek-
kora hatásra a kezdetnél.

Az altruista attitűd léte hozza a változást, a csoport elkezdi keresni, 
megtalálni az altruista cselekedeteket. A programnak fontos eleme ezek 
kiemelése, az altruista cselekedeteknek teret adó tevékenységek megta-
lálása. Egy vidéki középiskola lelkes osztályfőnöke rengeteg munkával az 
idősekkel való beszélgetést szervezte meg diákjai között, akik lelkes segí-
tői, beszélgetőtársai lettek az ezt hálás szeretettel fogadó időseknek.

2.4. A Békítő Csapat

A természetes vezetők megtalálásával felállhat a Békítő Csapat, akikkel 
neki lehet kezdeni az átalakulás forgatókönyvének kidolgozásához, meg-
valósításához.

Nélkülözhetetlen Twemlow analógiáját követve a „csapatkapitány”, 
aki győzelemre viszi a csapatát (Twemlow és Sacco, 2012). Ő dönt a cso-
porttagokról és az ő felelőssége a csapat működési feltételeinek, forrása-
inak megteremtése, a csapat által kidolgozott terv keresztülvitele. Ő az 
iskolában ismert, az iskoláról tájékozott személy, „belső tag”, szervezetileg 
az iskolához tartozik, akit általánosan elfogadnak (diákok, pedagógusok, 
szülők, vezetők). Kiválasztásához az iskola legfelsőbb vezetésének is hoz-
zá kell járulnia. Hasznos, ha egy külső képviselő is segíti a csapat, a vezető 
munkáját, aki rendszeresen megjelenik az iskolában és aktív részesévé 
válik az iskolai életnek. Lehet ez a háttérben segítő szupervíziós csapat 
egy tagja is.

A tájékoztató beszélgetések, az iskola feltérképezése során jó esetben 
gyülekeznek az érdeklődők, akik szintén részt szeretnének és tudnak ven-
ni az átalakítás folyamatában. Látható, az átalakulás tervezésénél türel-
mes, hosszú útra kell készülni. Twemlow és Sacco (2012) számos saját 
tapasztalattal igazolják, mennyire nagy jelentőségű a kezdeti türelem, a 
program bevezetésének kidolgozása, a megérlelt, türelmes építkezés. Csak 
így alakulhat lassan, de erőteljesen az iskola biztonságérzete, épülhet az 
elköteleződés, ami elengedhetetlen a változáshoz.
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A Csapatba csatlakozó személyek hosszú távú elköteleződésére van 
szükség. Alapvető feltétel, hogy a tanárok többsége bízzon a csapat tagjai-
ban. A csapatot tanárok, diákok, szülők és az iskola más dolgozói is alkot-
ják. Fontos segítség, lendületet adó erőforrás, ha a helyi közösség vezetői 
közül is taggá válik valaki, akár az üzlet, a politikai vagy média világából 
érkezik a mentor. Gyakran anyagi forrást is jelent hangsúlyozottan altru-
ista segítsége.

2.5. Feltáró beszélgetések

A csapat felállásával lassan kezdetét veheti a konkrét program, forgató-
könyv kidolgozása (Twemlow és Sacco, 2012). Ennek első eleme a csapat 
működésének rögzítése, a találkozás formájának és rendszeres időpontjai-
nak kitűzése, a gyakorlati cél szem előtt tartása, ami a biztonságos tanulá-
si környezet megteremtése. Ezt követik a feltáró beszélgetések, melyeknek 
során az iskola kisebb egységeivel történik beszélgetés az iskolai erőszak-
ról, esetleg kérdőívek felvételére is sor kerülhet. Ez a diagnózisalkotás 
ideje. Ennek során egyrészt a hatalmi dinamikára tekinthet rá jobban a 
Békítő Csapat, másrészt az iskola alrendszerei külön-külön is megfogal-
mazhatják nehézségeiket vagy éppen erőforrásaikat, ami lendületet adhat 
a Békítő Csoportnak a forgatókönyv kreatív kidolgozásához. A munkának 
mindig célirányosnak kell lennie, az akciótervet lépésről lépésre kell kidol-
gozni. A vezető gondoskodik a Csapat mentalizáló működésmódjáról, ami 
az aggodalmak, nehézségek megfogalmazását is jelenti. Ez különösen fon-
tos a kezdeti lelkesedést követő, csalódásokkal terheltebb időszakokban.

2.6. A tabuk kérdése

Nehéz téma, de nem elkerülhető a tabuk kérdése. Minden iskolában adód-
nak olyan témák, vannak olyan történések, amelyekről többnyire minden-
ki tud, de senki nem beszél róluk – ezek a „tabutémák”. Ezek a háttérből 
táplálják, fenntartják az agresszió gyökerét. Ezek felszámolása nélkülöz-
hetetlen. Olyan példákra gondolhatunk, mint a tanárok diákokkal szembe-
ni agressziója, vagy az iskolai vezetőség kirekesztő működése, szélsőséges 
esetekben az intézményvezető kollégáival szembeni bántalmazó viselkedé-
se, stb. Legtöbbször a felnőttek által elkövetett bántalmazás válik tabuvá, 
ami szorongáskeltő, ezért jobb nem beszélni róla. Ugyanakkor gyakran ma-
guk a tanárok válnak az igazgató, a szülők áldozataivá (Twemlow és Sacco, 
2012). A tabukhoz a Békítő Csoport szintén a mentalizáló-altruista attitűd-
del tud hatékonyan közelíteni, a bántalmazást itt is a megsegítés (és nem 
a megbüntetés) eszközével lehet felszámolni, amiben nagy szükség lehet a 
tanár-kollégák, mint természetes vezetők segítő közbeavatkozására.
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2.7. A forgatókönyv

A rendszeresen és aktívan működő Békítő csoport biztonságos csoportmű-
ködéssel eredményesen építheti fel, és lépésről lépésre meg is tudja való-
sítani a változás forgatókönyvét. Ehhez Twemlow rendszerében vannak 
ajánlott programok, tervek (Twemlow, Sacco, Twemlow, 1999; Twemlow 
és mtsai., 2009b; Twemlow és Sacco, 2012), de az iskola aktuális nehézsé-
gei is formálhatják a soron következő lépést. A megoldás, a megvalósítan-
dó terv mindig a Csapat kreativitásán, megoldásmódján nyugszik.

Twemlow-ék programjának egyik javasolt alkotóeleme a „zéró tolerancia” 
meghirdetése az erőszakkal, az áldozattá vagy szemlélővé válással szem-
ben. Az agresszióról való beszélgetések, a közös játékos programok, vetél-
kedők meghirdetése (mint például az osztályonkénti békezászlók készítése, 
a plakátverseny, kitűzők tervezése) segítik a hatalmi dinamika működé-
sének megismerését, korrigálását, egy segítő attitűd kialakítását. A „zéró 
tolerancia” meghirdetése mindenkinek szól, mindenki megszólítva érezheti 
magát. Növeli a sikert, ha külső támogató, népszerű híresség (sportoló, éne-
kes, médiasztár…) is csatlakozik a programhoz, bevonódásával a program 
mellé állíthat visszahúzódóbb vagy ellenállóbb diákokat, tanárokat. 

A „Békés Harcos program” Twemlow harcművészetekhez való szemé-
lyes elköteleződésén is alapul, de ettől függetlenül lélektani funkcióját, ha-
tását tekintve is fontos segítője a program céljának. Ha akár a testnevelés-
órákat sikerül a harcművészetek értékadó kereteibe rendezni, vagy más 
módon beépíteni az iskola mindennapi életébe az önvédelem, a gyengéb-
bek védelmének hangsúlyát és a testedzés értékeket is formáló módjait, 
az segít megerősíteni az adaptív én-funkciókat, növeli az önértékelést és 
az önbizalmat a szublimációs védekezések erősítésével. Gyakran az edző 
vagy mester képviselheti azt a felnőtt segítőt, aki modellként és biztonsá-
got adó természetes vezetőként van jelen az iskola életében.

Az altruista attitűdöt célozza meg a „Kortárs tanácsadók és vezetők 
program”, melynek keretében az idősebb gyerekek segítik a fi atalabbakat 
az erőszakos viselkedés megszüntetésében. Ezzel a konfl iktusokban felül-
kerekedhet az együttműködés érzése a másik legyőzésének szempontjával 
szemben.

Végül nagyon kedves alkotóelem a „Bruno-program”, ami nevét Bruno 
bernáthegyi kutyáról kapta, jelezve a kiegyensúlyozott, barátságos mentő-
kutya mérhetetlen szeretetének és hatalmas erejének jótékony hatását. A 
Bruno-program egy „felnőtt segítő-program”, ahol az osztálytermen kívül 
egy felnőtt képviseli a konfl iktusmegoldás békés útját. A felnőtt segítő jó 
és rossz self-reprezentációkat egyaránt tartalmazó képessége, ereje segít 
kialakítani az iskola biztonságos légkörének érzését. Adott felnőtt segítő 
szerepmodellt nyújt a gyerekeknek az agresszió kezelésében, a barátság, 
tisztelet üzenetének közvetítésében. A különböző alkotóelemek más-más 
tartalommal, de hasznos alprogramokként jelennek meg a változás forga-
tókönyvében. A Békítő Csapat mindig az iskola egyediségéhez igazítja az 
adott programot.
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Láthatjuk, a Békítő Iskolák programja sok program együttes hadba ál-
lítása, egy nézőpontváltás, ami az iskola teljes életét, minden apró műkö-
dését kell, hogy érintse. A gondolkodásnak kell megváltoznia. Ebből is lát-
ható, hogy a program nincs időhöz kötve, sokkal inkább egy működésmód-
beli változást jelent, amit az iskola „örökre” a magáévá tesz és fenntart. 
Ez a program inkább egy változás kezdetének lépéseit segíti, a program 
az iskola életének, identitásának részévé válik. A belső erőforrások viszik 
tovább, mint egy hatékony terápiánál a változás folyamatát.

2.8. A változás nyomon követése

A program hatása jól mérhető, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
elköteleződést követően fokozatosan erősödve érzékelhetők a változások.

A változásokat több mutatóval követhetjük, mérhetjük. Ezek egy ré-
sze rendelkezésre áll az iskolai kimutatásokban, használatukhoz azonban 
pontos, évenkénti regisztráció szükséges, azonos szempontrendszer alap-
ján. Mérhető változás látható általában a tanulmányi eredményekben, az 
igazolatlan hiányzás, az osztályfőnöki, igazgatói megrovások számának 
csökkenésében, jó esetben a rendvédelmi szervek bevonása is csökken. 
Ezek kézzelfogható és az iskola minden tagja számára beszédes, érthető 
eredményekről tanúskodnak. Érdemes azonban más módon is követni a 
változást.

Twemlow és Sacco (2012) a felmérések különböző formáit dolgozták 
ki a kortárskapcsolatok, az iskolai légkör, a bántalmazó-áldozat-szemlélő 
szerepek azonosítására, követésére. Hasznosak a tanárok és diákok beszá-
molói, strukturált kérdések mentén. Kérdőívekkel gyorsan és nagy meny-
nyiségű adathoz juthatunk. Három fontos kérdéskör nyílt vizsgálatát ja-
vasolják: van-e megalázó kényszerítés, van-e izoláció, mennyire legitimál-
ják a tekintélyszemélyek a bántalmazást. Az iskolai erőszak valamennyi 
érintettje és az agresszió valamennyi módja feltérképezhető a kérdőívek 
segítségével. Több feladattal jár, de megbízhatóbb információkkal szolgál-
hat, ha megfi gyelők kódolják az összes gyerek viselkedési jegyeit. Bárme-
lyik megoldás mellett dönt is a Békítő Csapat, az adatgyűjtésnek érdemes 
évente ismétlődnie, fontos az utánkövetés. Az eredmények növelik a moti-
vációt, az elköteleződést a további lépésekhez, és jelzik a még megoldásra 
váró problémákat.

A Békés Iskolák program a mérések alapján jó eredményeket ér el az 
iskolai békés környezet megteremtésében (Twemlow és mtsai., 2009b).

3. A Békés Iskolák Magyarországon
A Békés Iskolák program magyarországi adaptálása 2006-ban kezdődött 
Horgász Csaba és Mailáth Nóra vezetésével egy budapesti általános is-
kolában. Ők egy adott kerület nevelési tanácsadójának klinikai pszicho-
lógusaiként álltak a program élére, és Twemlow professzor aktív közre-
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működésével (Magyarországi látogatásakor beszélgetéseket, előadásokat 
tartott a nevelési tanácsadóban, az önkormányzatnál, az Magyar Pszicho-
analitikus Egyesületben) dolgoztak a program megvalósításán. Az isko-
la és fenntartóinak elköteleződése, az időközbeni átszervezések, politikai 
változások azonban megakasztották a programot, a minimális anyagi 
források is hiányoztak (Mailáth, 2012; Horgász és Mailáth, 2010). A ta-
pasztalatok azonban alapkövei lehettek a nemrég újrainduló kísérletnek 
(Twemlow, 2012).

2010 decemberében Horgász Csaba vezetésével létrejött a Békítő Mű-
hely, amely az iskolai agresszióval kapcsolatos Twemlow-i modell több al-
kalmazási területen való feldolgozását, magyarországi adaptációját tűzte 
ki célul. Ennek egy fontos szelete adott iskolában való alkalmazhatósá-
ga. A műhely, különböző területeken dolgozó szakemberek (pszichológus, 
gyógypedagógus, tanár) együttes munkáján alapul.1 Jelenleg hat aktív tag 
vesz részt a havonta tartott műhely-megbeszéléseken, amely az elmúlt év 
során szupervíziós csoportként működött, hiszen 2011 tavaszán elkezdő-
dött a program iskolai bevezetése.

A műhely iskolapszichológus tagja elérkezettnek érezte az időt, hogy „sa-
ját iskolájában” a program elinduljon. Ő, mint „csapatkapitány” tartja azóta 
is kézben az iskolában a Békés Iskolák programot. A hely a Gyengénlátók 
Általános Iskolája, ami fővárosi fenntartású, de országos hatókörű bentla-
kásos speciális iskola 6-14 éves korú gyermekeknek, akik látása korrigálva 
sem éri el az ép látás 30%-át. A gyengénlátás gyakran más hátrányos té-
nyezőkkel is társul (szociális helyzet, családi háttér, társult fogyatékosság), 
így az oktatás sajátos formában, gyógypedagógus tanárokkal, speciális esz-
közökkel, kis létszámban történik (Fazekas, megjelenés alatt).

A Békés Iskolák program bevezetésében a Békítő Műhely szupervízi-
ós hátteret ad, valamint egy tagja a Bruno-programhoz segítő felnőttként 
csatlakozott. A műhely szupervíziós munkájának szükségessége az iskolai 
elköteleződéssel és aktivitással párhuzamosan egyre csökken, örömmel 
szemléljük az iskola erősödését, a békés környezet térnyerését. Az ide ve-
zető út érdekes és tanulságos.

Első lépésként a műhely által feldolgozott, különböző aspektusaiban 
megtárgyalt elméleti háttér közérthető formában való iskolai megjeleníté-
se volt a feladat. Ezek bemutatására főként nevelési értekezleteken került 
sor. Segítette a célkitűzéssel való azonosulást, hogy Fazekas Ágnes kezde-
ményezésével dolgozott az iskola már egy agresszió-kezelési programon, 
bár a problémák nem szűntek (Fazekas, megjelenés alatt).

1 A Békítő Műhely tagjai:
Horgász Csaba, a Békítő Műhely vezetője, klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus szakpszichopterapeuta
Fazekas Ágnes, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
Kissné Viszket Mónika PhD, tanácsadó szakpszichológus
Palatinczkiné Szots Etelka, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember
Rékai Miklós, pedagógus, mentálhigiénés szakember
Urbán Szabolcs, pszichológus, gyógypedagógus, fi lozófus
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Ezzel párhuzamosan a műhely igyekezett feltárni az iskola felépíté-
sét, a jellegzetes hatalmi dinamikát, az erőszak hármas szereposztásának 
képviselőit, a megszólítható természetes vezetőket. Sok iskolai történet, 
elmondott párbeszéd elemzése, átgondolása, megbeszélése vezetett ezek 
azonosításához. A műhely megbeszélésein az intézeti struktúra ábrája 
lassan kiegészült jelzésekkel, a Békítő Csapatba bevonandó, meggyőzendő 
személyek megnevezésével, valamint a várható ellenállókkal, az erőszak 
képviselőivel.

Az eközben párhuzamosan zajló tájékoztató előadások, beszélgetések 
hamar visszhangra találtak, és megszólítottak pár elkötelezett pedagógust 
az iskolában. Így csatlakozott a Békítő Műhelybe az iskola egyik gyógype-
dagógus-tanára, aki szíve-lelke lett a programnak, rengeteg igazán krea-
tív ötlettel, munkával, elköteleződéssel állt, áll a program – és jelenleg a 
műhely – mellett. 2011 májusában felállt az iskola Békítő Csapata, több 
osztályfőnök, gyermekfelügyelő, délutános nevelő, pszichológus több mint 
egy éve heti rendszerességgel összeülve viszi előre a programot. Az igaz-
gató elköteleződését is megnyerve elindultak a feltáró dialógusok a külön-
böző dolgozói csoportokkal (Fazekas, megjelenés alatt).

A Békítő Műhely következő szupervíziós feladata a feltáró beszélgeté-
sek során felszínre került konfl iktusok, problémák megértése, tartalmazó 
megoldások keresése, a Békítő Csapat felmerülő kérdésein való közös gon-
dolkodás, a forgatókönyv kidolgozásának segítése lett. A feltáró beszélge-
tések hatására az iskolai Békítő Csapat nagy elköteleződéssel és rengeteg 
kreatív ötlettel gazdagodott. Három osztályfőnök agresszióellenes prog-
ramot hirdetett („zéró tolerancia”). Egyikük a lovagi erények programját 
dolgozta ki és valósította meg osztályában. A történelem tananyagához 
kapcsolódóan a középkori lovagi erényeket ültették át a ma iskolájába, 
ahogy az itt és most számukra megvalósítható. Így hangsúlyt kapott a 
gyengék (egymás) segítése, az együttműködés és a békés megoldások ke-
resésének hirdetése. A lovagi erényekben megerősödött (valamennyi) ta-
nuló lovaggá avatása is megtörtént az év végén, megnyerve az ünnepségre 
a Máltai Lovagrend tagjait (Fazekas, megjelenés alatt). Érdekes volt az 
ötlet formálódását követni-segíteni a szupervíziós csoportnak is, hiszen 
olyan apró megoldásoknak is jelentősége lehet, hogy a „lovagok” területe-
ket szerezzenek, ahová kitűzik zászlóikat adott területű iskolaudvaron (ez 
talán versengő, harcos megoldás volna), vagy lovagi pontokban mérhetőek 
a lovagi erények, amelynek mentén saját magukat tudják felülmúlni.

Egy felsős osztály osztályfőnöke irodalmi regényeken keresztül dolgoz-
za fel a bántalmazás témáját dráma és kézműves eszközökkel. Készül-
hetnek álarcok, bábok, képek a történetek dramatizálásához (Fazekas, 
megjelenés alatt).

A pedagógusok bevonását a rendszeres teadélutánok megszervezése 
biztosította, a „Szamovár-klub”, ahol a fi gyelem, a gondoskodás, az elfoga-
dó légkör, a személyes kapcsolatok mélyülése segítette a program előreha-
ladását (Fazekas, megjelenés alatt).
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A műhely szupervíziós munkája inkább az ellenállások, nehézségek 
megjelenésénél vált jelentőssé. Legfontosabb szerepe talán a Békítő Cso-
port tagjait ért agresszió feldolgozásában, az erre való reagálás lehetősé-
geinek átgondolásában volt. Egy csoporttag egyik műhelytalálkozón nagy 
elkeseredéssel számolt be arról, ahogy egyik bántalmazó munkatárs má-
sok előtt megszégyenítette őt. A történteket épp a rengeteg befektetett 
munkája miatt érezte igazságtalannak, magát védtelennek. A műhely 
szupervíziós csoportjában ezek az érzések megfogalmazhatóvá váltak, a 
helyzet dinamikáját is érteni lehetett, nem csupán a csoporttag sérelme, 
de a bántalmazó munkahelyi és egyéni életében is sok nehézség derült ki. 
Mindezek ismeretében (tartalmazással és mentalizálással) könnyebb volt 
másként reagálni, érezni a történtekkel kapcsolatban, személyre szabott 
tervet kidolgozni.

A legnehezebbeknek azok a helyzetek bizonyultak tehát, amik nem 
mások egymással szembeni agresszióját jelenítették meg, hanem amikor 
az agresszió a Békítő Csoport valamely tagját érte.

A csoport egy osztályfőnöke versenyre készítette fel diákjait, sok mun-
kával, előkészületekkel. Köztük egy gyakran a bántalmazó szerepében lévő 
fi út is. A verseny előtti kora este a fi ú felkereste osztályfőnökét, hogy beteg, 
és nem tud részt venni a versenyen, ahol három társával egy csapatot alkot-
tak. Az osztályfőnöke tudta, hogy a fi ú pár napja „hisztizik”, hogy nincs ün-
neplő cipője, többen felajánlották neki a sajátjukat, de nem fogadta el, mert 
„hülyék cipőjét nem hordja”. Valószínűleg jól ítélte meg az osztályfőnök, 
hogy erről szól a visszalépés, nem betegségről. Az osztályfőnök megijedt, 
a helyzetre – szintén a befektetett sok munka, a csoport cserbenhagyása 
miatt – indulatból és kapkodva reagált. Elfogadta a fi ú betegség-alibijét, 
és gyorsan keresett egy másik kislányt, hogy a csapat (ha kevésbé felké-
szülten is), de indulhasson a versenyen. Reggel azonban a fi ú ismét jelent-
kezett, az egyik nevelő férjének cipőjét kapta kölcsön, és így már lelkesen 
ment volna a versenyre. A csapatba bevont kislánnyal azonban nem akarta 
az osztályfőnök megtenni a felkérés visszavonását, így a fi ú nem mehetett 
a csapattal versenyezni. Természetesen óriási agresszív dühkitörés követ-
te ezt (ahol az osztályfőnök nem volt jelen). Úgy tűnt, elindult egy agresszív 
spirál, amit nem sikerült idejekorán megérteni, megállítani, átfordítani. A 
szupervíziós csoportra ambivalens érzésekkel érkező osztályfőnök egyrészt 
haragudott a fi úra, becsapva, cserbenhagyva érezte magát, másrészt érez-
te, hogy itt valami olyan történt, amiben segíthetett volna. A csoport sokat 
beszélgetett arról, vajon mit jelentett, mit szimbolizált a fi únak az a cipő, 
ami miatt a számára annyira fontos versenyről is lemondott, sőt az egyik 
legfontosabb kapcsolatát nehezítette meg. Csak találgattunk, de közben 
mindannyian másként kezdtünk gondolkodni erről a fi úról, aki egy erős, 
értelmes, ép férfi  cipőjében már vállalná a versenyt, osztálytárs cipőjében 
viszont nem megy el. Azt is érdekes volt átgondolni, vajon mi jelentett vol-
na tartalmazást ennek a fi únak, amikor bement a számára kedves osztály-
főnökéhez és betegségre hivatkozott. Hiszen nagyon is készült, számított 
erre a versenyre. Mitől kezdett szorongani az utolsó napokban, mi jelentett 
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volna számára megnyugvást? Mikor ezek felhívó értelmét, üzenetét közö-
sen megértettük, az osztályfőnök mélyen átélte a fi ú helyzetét, képes volt 
tartalmazni ennek a fi únak az érzéseit, másként látva őt, mint a korábbi 
agresszor szerepében. Az osztállyal együtt sikerült bevonni újra ezt a fi út a 
közös munkába, aki így még elkötelezettebb híve lett a lovagi erényeknek.

Ahogy a Twemlow-i modell is megfogalmazza, nehezebb mentalizálni, 
mikor épp megtámadva érzi magát a személy. Ezt a biztonságos, tartalmazó-
mentalizáló bázist jelentheti a Békítő Műhely szupervíziós csoportja.

Az iskolai Békítő csoport azóta is aktívan dolgozik, újabb és újabb lépé-
seket téve a békés iskola felé. A csoport vezetője anyagi és erkölcsi támo-
gatást nyert a programnak egy nagyvállalattól. Sikerült a program mellé 
állítani egy olimpikont, aki a küzdősport rejtelmeibe vezeti be a gyere-
keket, átadva önvédelmet és „békítő” értékeket. Elkötelezett híve lett a 
programnak és az itteni sérült gyermekeknek is.

Az iskolai Békítő Program egyre inkább halad a maga útján, egyre ke-
vesebb szupervíziós munkát igényel, inkább a beszámolók örömét adva a 
Békítő Műhelynek. 

Reméljük, még sok iskola bejárhatja ezt a hosszú, de izgalmas és tanul-
ságos, békét teremtő utat.

Végül álljon itt pár részlet a Békítő Műhelyben zajló levelezésből, a 
korábban sokat emlegetett osztályfőnök „tollából”:

2012. január 11.
„… még nagyobb büszkeségem az, hogy míg a tavalyi évben egyetlen tantár-
gyi dicséret volt az osztályban, addig ebben a félévben 16! No, és most jön 
a még nagyobb csillogás: minden gyerekem magatartás jegye a tantestület 
EGYHANGÚ (!) beleegyezésével ötös lett, és mindegyik gyerekem szorga-
lomjegye dicséretes ötös. 27. éve vagyok a pályán, de még soha nem volt 
olyan osztályozó értekezlet, hogy az egész testület egyhangúan egyetértett 
volna a magatartás-szorgalom jegyekkel. Miközben írtam a bizonyítványo-
kat, kirázott a hideg az örömtől.”

2012. június 7.
„Eljött hozzánk a Máltai Lovagrend … kancellárja, és főtitkára. … Egy kéz-
fogással gratuláltak a gyerekeknek, és a kancellár is és a főtitkár is mon-
dott egy pár gondolatot. Az ünnepség után az igazgató néni köszöntötte a 
gyerekeket… Azt gondolom, hogy ez azért volt nagyon fontos, mert bele-
csempészte a mondandójába a Békés Iskolák programjának fontosságát, 
jelentőségét, és ezt hallotta a két másik vezetőnk is. A következő momentum, 
hogy … a gyerekek kint álltak még a folyosón a lovagi köntösben, amikor 
odasúgtam nekik, hogy Miklós bácsi most jön a lépcsőn, olyan visítás tört 
ki, hogy alig tudtam őket lecsitítani. (Miklós bácsi a felnőtt segítő – „Bruno” 
– megjegyzés: szerzők.) A másik fontos dolog, ami szinte semmiségnek tűnik 
másnak, de nekünk nagyon megható volt, hogy az igazgató néni miattunk 
jött ünneplőben. Ettől a gyerekek teljesen elolvadtak, és este, amikor indul-
tam haza, arra léptem ki az aulába, hogy két kiskölkem pont az igazgató 
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nénivel beszélt. Mint kiderült, odamentek hozzá, és megköszönték, hogy mi-
attuk vett fel ünneplő ruhát. Lehet, hogy önteltség, de tegnap számtalan-
szor dagadtam a büszkeségtől. Attól, hogy mennyire komolyak voltak a gye-
rekek, attól, hogy nagyon sokan elfogadták a meghívásunkat, attól, ahogy a 
gyerekek „fogadták” Miklóst, attól, hogy az igazgató néninek megköszönték 
a szép ruhát, attól, hogy az igazi Máltaiak mennyire fontosnak tartották 
ezt az eseményt. Egyébként felajánlották az erkölcsi támogatásukat a prog-
ramban a jövőre nézve. Ágnes egy pillanatra egy kicsit zavarba hozott, mert 
legnagyobb meglepetésünkre megajándékozott minket egy hatalmas, nagy 
doboz csokoládéval. Nagyon édesek voltak a gyerekek, mert megbeszéltük, 
hogy osztályfőnöki órán bontjuk fel, de az egyik kisfi ú azonnal mondta, 
hogy nem lehet, mert Andris nem lesz már itt, és majd jövő héten bontsuk 
fel. Szóval írhatnék még holnap reggelig…”
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GARAI DÓRA - BOLLA VERONIKA

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÉS 
CSALÁDTAGJAIK PSZICHOLÓGIAI 

ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS 
TÁMOGATÁSA A GYAKORLATBAN

Amikor a pszichológiai beavatkozás, segítés lehetőségeiről gondolkodunk, 
teljesen jogosan vetődik fel a kérdés: ki végezheti, mit és milyen keretek 
között, valamint, hogy a fogyatékos emberek körében végzett pszichológiai 
támogatás milyen sajátosságokkal bír. Nyilvánvaló, hogy a pszichológiai 
támogatás nemcsak a pszichológus szakemberek kiváltsága. Hiszen más 
segítő szakemberek – lelkészek, szociális munkások, gyógypedagógusok, 
mentálhigiénikusok, stb. – is végeznek lelki támogató, segítő munkát 
mindennapi gyakorlatukban. Ugyanakkor a világban, a médiában rend-
szeresen találkozunk önjelölt kuruzslókkal, „pszichomágusokkal” is, akik 
szakmailag nem meghatározható módon „gyógyítanak”. Mindannyiunk 
szakmai felelőssége megérteni saját, és a társszakmák kompetenciaha-
tárait, szakmai jogosultságait, és munkánkkal, felelős szakmai álláspont 
képviselésével hozzájárulni a szakszerű pszichológiai támogatás megerő-
södéséhez. Jelen fejezet a fogyatékos emberek és családtagjaik pszicholó-
giai támogatásához kíván segítséget, áttekintést nyújtani.

1. A segítő beszélgetés elméleti alapjai és keretei
1.1. A pszichológiai beavatkozás formái 

1.1.1. Diagnosztikus munka
A diagnosztika a gyógypedagógiai munkában nagy jelentőséggel bír a 
fogyatékos személyek és családjaik szempontjából egyaránt. Ez az a 
színtér, ahol a szakemberek pszichometriai eljárások és gyógypedagógi-
ai pszichológiai módszerek segítségével meghatározzák a fogyatékosság 
tényét. A gyógypedagógiai pszichodiagnosztika kereteit a rendszerel-
mélet és az integratív személet alakította ki. Jelenleg a komplex orvosi-
gyógypedagógiai-pszichológiai diagnosztizálási modell az alkalmazandó. 
Ez az egyént humanisztikus szemléletben kezeli, és a környezetével egy-
séget alkotva fogadja el. Négy szemléletmód mentén történik a diagnosz-
tizálás: pedagógiai, pszichológiai, kóroki és szociális. A rendszerelvű para-
digma alapján (Speck, 1995) a gyermekcentrikus fejlesztő diagnosztika a 
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célravezető. Mivel nem elegendő csak a kvantitatív eredmények alapján 
értékelni, szükségesek a kvalitatív módszerek is. A vizsgálat fontos része 
a megfi gyelés, amely akkor lesz tartalmilag meghatározó, ha a megfi gye-
lő kapcsolódik be a megfi gyelt környezetébe. Vagyis a gyermeket a saját 
közegében, az óvodában, iskolában, esetleg a családban is megfi gyeljük. A 
diagnosztizálás mindig konkrét kérdésfeltevés mentén történik, amit az 
előzetes információgyűjtés alapján (szülői kikérdezés, pedagógiai jellem-
zés, dokumentumelemzés) állítunk fel. Tudatában kell lennie a diagnosz-
tának, hogy a megfi gyelő jelenléte hatást gyakorol a gyermekre. A megfi -
gyelés szubjektivitásának csökkentése érdekében jó, ha a vizsgálatot több 
szakember végzi, és lehetőség szerint nem egy alkalommal történik.

Minden fogyatékosság vizsgálatára kialakult protokoll áll a szakembe-
rek rendelkezésére, amely tartalmazza a szükséges pszichodiagnosztikai 
módszereket és pszichometriai eljárásokat. A fogyatékosság megállapítá-
sát a szakértői és rehabilitációs bizottságok végzik, ahol team munkában 
az orvos, a pszichológus és a gyógypedagógus saját szakterületének meg-
felelő eljárások alkalmazását követően értékelések, mérlegelések alapján 
véleményt alkotnak. Közös megbeszélés után kialakítják a diagnózist, 
amely a gyermek és családja számára hosszú időre meghatározó. Ennek 
megfogalmazása és közlése komoly gyógypedagógiai és pszichológiai szak-
tudást igényel. E beszélgetés a közlésen kívül segítő tanácsadás is, hiszen 
a fejlesztések, rehabilitáció, családi megküzdések, testvérek, szülők feldol-
gozási folyamatainak megbeszélését is tartalmazzák. A kontrollvizsgála-
tok biztosítják annak lehetőségét, hogy a fogyatékos személyek és közvet-
len, közvetett környezetük számára a fejlődés, változás nyomon követése 
megtörténjen. A fejlesztő diagnosztizálás alapvetéseit megtartva lehetővé 
válik a változtatás akár a terápiára, akár az intézményi ellátásra vonat-
kozóan, miközben a család és a pedagógusok is tanácsadás keretében meg-
fogalmazhatják kérdéseiket és egy konstruktív beszélgetés alkalmával a 
fogyatékos személy érdekében megfelelő előrelépések történhetnek.

1.1.2. Tanácsadás
A tanácsadás általában rövid időtartamú, etikai, jogi, szakmai szabályok 
által irányított, elméleti megfontolásokon nyugvó szakmai tevékenység, 
amelynek célja, hogy a pszichológiailag ép, de életvezetésükben, személyes 
fejlődésükben elakadt személyeknek professzionális támogatást, segítsé-
get nyújtson. A tanácsadás szemléleti alapja a humanisztikus pszicholó-
giával rokon: a segítségre szoruló embert, klienst, egyenrangú partnernek 
kezeli. Úgy tekint rá, mint aki leginkább szakértője saját belső pszicho-
lógiai valóságának, és a benne rejlő fejlődési lehetőségek révén képes a 
problémák megoldására. 

Főként az angolszász szakirodalomban terjedt el a tanácsadás szó két 
külön hangsúlyú és fókuszú megkülönböztetése: irányítás (guidance), ta-
nácsadás (counselling). A fogyatékos emberekkel kapcsolatos munkában 
mindkét jellegű tanácsadói munkára szükség van. Amikor szakemberként 
információval látjuk el a sérült személyt és családtagjait, vagy fejlesztő 
terápiás megoldást javaslunk, esetleg szakirodalmi ismereteinkre építve 



Garai Dóra, Bolla Veronika282

véleményt mondunk egy nevelési problémában, akkor gyógyító, támogató 
tevékenységünk irányító jellegű (guidance). Ezekben az esetekben szükség 
van arra, hogy a szakember nyíltan megossza a klienssel az ismereteit, szak-
mai véleményét, hiszen ezekről a kliensek egy része nem vagy csak hiányos 
információkkal rendelkezik. Akkor azonban, amikor arról folyik a szó, mi-
ként él meg egy adott helyzetet a kliens (pl. fogyatékos gyermeke születését 
a szülő, a családtól való elszakadás félelmeit a fi atal sérült személy, stb.), 
hogyan gondolkodik, milyen hiedelmei vannak a történésekről és milyen ér-
zelmei ezzel kapcsolatban, szakemberként semmiképp nem adhatunk taná-
csot. Ez a tanácsadás paradoxona. Ebben a helyzetben (counselling) irányí-
tás helyett pszichológiai szempontból inkább „kísérjük” a klienst. Különféle 
kommunikációs technikák révén abban segítjük őt, hogy megértse önnön 
működését, az elakadás személyes okait, és képessé váljon adaptívabb stra-
tégiákat kialakítani. Fontos, hogy a szakemberek világosan érzékeljék, mi-
kor milyen típusú támogatásra van szükség, és ne keverjék e két helyzetet.

1.1.3. Terápia
A pszichoterápia sok szempontból hasonló – szakmailag eltervezett, meg-
határozott módszereken és elveken alapuló – segítségnyújtási folyamat, 
mint a tanácsadás. A pszichoterápia célcsoportja azonban általában a 
pszichés zavarban szenvedő személyek köre, célja pedig mélyebb változá-
sok előidézése: a személyiség kóros működésének megváltoztatására tö-
rekszik. Ebből kifolyólag általában (de nem feltétlenül) hosszabb időt vesz 
igénybe. Többnyire egészségügyi keretek (kórház, rehabilitációs otthon, 
ambuláns rendelés, stb.) közt vagy ahhoz kötődően zajlik. Pszichoterápia 
végzésére csak megfelelően kiképzett (klinikai pszichológiai szakképzés-
sel, orvosi diplomával, valamint erre épülően pszichoterapeuta végzett-
séggel rendelkező) szakember végezhet.

1.2. A pszichológiai segítségnyújtás szintjei

Eltérő szakmai hátterünk, képzettségünk mellett és ellenére, a segítő szak-
mákban egyaránt szükségünk van pszichológiai tudásunk alkalmazására. 
Nem mindegy azonban, hogy ezt tudatosan, felismerve saját kompetenci-
áinkat és korlátainkat tesszük-e, vagy sem. A pszichológiai beavatkozás 
több szinten és módon történhet. A beavatkozás legalapvetőbb szintje a 
pszichológiai szemlélet alkalmazása (pl. alapvető pszichológiai jelenségek 
ismerete). Ez a szint akár felfogható a hétköznapi kultúra részeként is. A 
beavatkozás következő szintje az, amikor ez a szemlélet, beállítódás már 
a szakmai munkában is megjelenik (pl. a fogyatékosság gyógypedagógiai, 
pszichológiai vonatkozásainak ismerete; a tipikus és atipikus pszichológiai 
fejlődés ismerete, amikor a szülővel fogyatékos gyermeke neveléséről kon-
zultálunk). Sőt, ezeket az ismereteket tervszerű módon és megalapozott 
elméleti háttéren (pl. különböző segítő kommunikációs stratégiák tudatos 
alkalmazásával) elkezdjük alkalmazni a kliensekkel való munkában. A 
pszichológiai beavatkozás legmagasabb szintjei az alap- és szakpszichote-
rápiás ellátás körébe tartoznak.
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A segítő szakmákban dolgozó szakemberek – lelkészek, szociális mun-
kások, gyógypedagógusok, mentálhigiénikusok, stb. – a pszichológiai be-
avatkozás alap és középső szintjein dolgozhatnak. A három alkalmazott 
segítségnyújtási forma közül pedig a tanácsadás az a terület, amely meg-
felelő képzettség és szupervízió mellett művelhető.

1.2.1. A segítő beszélgetés keretei, szerződéskötés
Bármilyen segítő jellegű beavatkozás lélektani kulcsa a tevékenység ke-
reteinek tiszta, világos, átlátható volta. Ez a kliens és a szakember között 
kialakuló bizalmi kapcsolat alapja. A segítő beszélgetés keretfeltételeinek 
biztosítása mindig a szakember felelőssége, míg az, hogy milyen lelki tar-
talmak kerülnek „terítékre”, a kliensé. Minden alkalommal, amikor ez a 
szakmai kapcsolat egyik vagy másik fél részéről elbizonytalanodik, illetve 
amikor valami lényeges változás áll be a keretfeltételek között, érdemes 
visszatérni és megvizsgálni, vajon betartottuk-e a közös munka kereteit. 
Hasonló módon, amikor lezárul a közös munka egésze vagy egy lényeges 
része, a keretekhez visszatérve áttekinthetjük a folyamat eredményeit és a 
még feldolgozandó témákat. A szerződéskötés a segítő kapcsolatban gyak-
ran szóban, ritkábban – pl. munkatanácsadás esetében – írásban történik. 
A szerződéskötés tulajdonképpen azt jelenti, hogy a résztvevők egyet érte-
nek a keretfeltételekkel, elfogadják azokat, mint a közös munka alapjait, 
és felelőséget vállalnak azok betartásáért. Melyek ezek a keretfeltételek?

1.2.2.. Cél
A cél meghatározása nyilvánvalóan függ a kliens által jelzett problémától. 
Sok esetben azonban szükség van ennek újrafogalmazására olyan formá-
ban, hogy minden fél egyetértsen vele, a cél világos, átlátható, racionális, 
megvalósítható legyen.

„Egy támogatott foglalkoztatást nyújtó szervezetnél jelentkezett egy tanu-
lásban akadályozott fi atalember és családja. A fi atalember munkát szeretett 
volna vállalni a nyílt munkaerő-piacon. A munkatanácsadó kérdésére, hogy 
milyen típusú munkára gondolt, azt válaszolta: „Űrhajós. Vagy repülővezető.” 
– Ezen a ponton sok fogyatékos emberrel dolgozó szakember – belátva a meg-
fogalmazott cél irrealitását – más irányba terelte volna a klienst. A szóban 
forgó tanácsadó azonban tovább kérdezett a kliens motivációiról. Kiderült, 
hogy a fi atalember családja reptér közelében él, a kliens egyik hobbija pedig 
repülőgépek nézegetése, a témával kapcsolatos cikkek gyűjtése. Ezek után a cél 
kreatív, de racionális átfogalmazásával – reptéri munkalehetőség keresése – 
elkezdték a munkakeresést és sikerült is elhelyezni a szóban forgó fi atalembert 
a reptéren, poggyászrakodói munkakörben. Az elhelyezés és a beválás olyan 
jól sikerült, hogy az értelmileg akadályozott munkavállaló csapatának egyik 
legjobb dolgozója lett. Ő maga pedig imádta a munkáját.” (Leach, 2002).

1.2.3. Résztvevők
Az az alapelv, mely szerint a kliens döntésére van bízva, hogy az őt érin-
tő, róla szóló segítő beszélgetésben, folyamatban ki vegyen részt és ki az, 
aki időlegesen bevonható, fogyatékos kliensek esetén kihívást jelenthet. A 
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gondnokság alatt álló kliensek esetében e döntés joga a gondnoké, akinek 
érdeke nem feltétlenül egyezik a kliensével. De hasonló módon a hozzátar-
tozók és a fi atal felnőtt fogyatékos ember véleménye sem feltétlenül egye-
zik a kérdésben. Megint csak azt mondhatjuk, a jogszabályok (személyi-
ségi jogok) védelme és betartása mellett törekedni kell arra, hogy a kliens 
kívánságait a lehető legteljesebb mértékben fi gyelembe véve alakítsuk ki 
a résztvevők körét. Nagyon sokat segíthet, ha már a segítő kapcsolat leg-
elején tisztázzuk a bevont résztvevők motivációit (ld. fentebb, a céloknál) 
és meggyőzzük őket arról, hogy minden véleménykülönbség ellenére az 
együttműködés és a közös megoldás megtalálása mindannyiuk érdeke.

1.2.4. Módszer
A tanácsadás többféle (analitikus, affektív, kognitív, behaviorista) elméleti 
keretben történhet (Fonyó és Pajor, 2000). Többnyire segítő beszélgetésről 
van szó, azaz interperszonális jellegű, szakszerű és irányított kommuniká-
cióról. Különösen intellektuális képességzavarral élő, de más fogyatékos 
kliensek esetében is jó eredményeket érnek el kognitív-viselkedésorientált 
megközelítéssel, mivel ez a módszer a kliensek számára jól megragadható 
módon köti össze a személyes hiedelmeket, a viselkedésben tetten érhető 
megvalósulást és ennek következményeit. Ezzel alkalmat ad a kliensek 
számára, hogy viselkedésüket a kívánt cél elérése érdekében módosítsák, 
újfajta viselkedéseket alakítsanak ki. Több résztvevő esetén – különösen, 
ha az egész család érintett – nem kerülhető ki a fogyatékosság rendszer-
szemléletű megközelítése. Ebben a szemléletben nem a fogyatékosságot 
tekintjük problémának. Inkább azt vizsgáljuk meg a résztvevőkkel közö-
sen, mit jelent a fogyatékosság a családtagok számára, miképpen rende-
zi át a közösség kapcsolatrendszerét, milyen kóros egyensúlyi helyzetek 
alakulnak ki, s hogyan lehetne ezeket mindenki számára jobban működő 
megoldásokra cserélni. A családterápia ezért szintén hatékony segítség a 
fogyatékossághoz való alkalmazkodás kialakításában.

1.2.5. Idő, hely
A pszichológus munkájától eltérő segítő szakmákban a pszichológiai beavat-
kozás gyakran speciálisan a szakmára jellemző fő tevékenység részeként 
jelenik meg, és nem maga a segítő beszélgetés jelenti a munka fő gerincét. 
A gyógypedagógus például a gyermek fejlesztése közben konzultálhat a szü-
lővel is, a mentálhigiénikus iskolai egészségvédő (pl. addikcióról szervezett) 
program keretében folytathat segítő beszélgetést a gyerekekkel, pedagógu-
sokkal, szülőkkel. Ez a tény alapvetően meghatározza a segítő beavatkozás 
formai (idő, hely) kereteit. Éppen ezért lehetetlen kőbe vésett szabályokat 
megfogalmazni erre vonatkozóan. Általában azonban fontos, hogy a beszél-
getés előtt, de legkésőbb az elején tisztázzuk, hogy mikor, mennyi ideig fog 
tartani, egyszeri, vagy többszöri alkalomról van-e szó. A hely tekintetében 
pedig fontos a bizalmas légkör kialakítására alkalmas zárt tér, szoba, ahol 
nem zavarják meg a beszélgetést külső és belső események. Bizonyos terü-
leteken – pl. foglalkozási rehabilitáció, hajléktalan ellátás, stb. – előfordul 
az is, hogy a beszélgetés a kliens által preferált helyszínen (pl.: utcán, ká-
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vézóban, nappali ellátó intézményben) jön létre. Ezzel fi gyelembe vesszük, 
és tiszteletben tartjuk a kliens szükségleteit, ugyanakkor nem feltétlenül 
tudjuk biztosítani a helyszín zavartalanságát. Ilyen esetben tudatában kell 
lennünk annak, hogy a helyszín alapvetően meghatározhatja, a kliens biz-
tonságérzetét, hogy mennyire mély témákat oszt meg a segítővel.

1.2.6. Egyéb
Előfordulhatnak olyan kiegészítő információk is, amelyeket jó a segítő kap-
csolat legelején tisztázni. Ilyen lehet például a fi zetés kérdése (kell-e, kinek, 
mikor). Fontos kérdés a késések, elmaradások kezelése (kell-e jelezni, ha 
nem tud a kliens megjelenni a segítő beszélgetésen, a találkozás előtt meny-
nyi idővel lehet lemondani az ülést anélkül, hogy fi zetni kelljen érte). Fogya-
tékos személyek esetében előfordulhat, hogy szükség van személyi segítő, 
jelnyelvi tolmács, stb. igénybevételére. Ilyen esetben fontos előre egyeztetni, 
hogy ki biztosítja és fi zeti a tolmácsot. Mi lesz az ő, vagy a személyi segítő 
szerepe (alapesetben pusztán információközvetítő és nem „tényleges” részt-
vevő). A titoktartási kötelezettség kire vonatkozik, és milyen feltételekkel. 
Ez utóbbi gondolat különösen fontos, ha a beszélgetésről felvétel (videó, 
audió) vagy jegyzet készül. A felvételek és/vagy jegyzetek használatát (ok-
tatás, kutatás, magunk számára emlékeztető) minden körülmények között 
tisztázni kell a klienssel (és a gondnokával, ha van), valamint feltétlenül 
engedélyt kell kérni az anyagok felhasználhatóságával kapcsolatban.

2. A fogyatékosság pszichológiai vonatkozásai
2.1. Trauma, krízis, megküzdés

A fogyatékos személyekkel és családtagjaikkal végzett pszichológiai segítő 
munka területeinek tárgyalása előtt érdemes áttekinteni e munka lehet-
séges pszichológiai vetületeit. 

A fogyatékossággal való szembesülés – történjen az kisgyermekkorban, 
vagy akár kamasz-, felnőttkorban, mindig traumatikus élmény az érintet-
tek számára. Sérült gyermek születésekor a szülők és a hozzátartozók es-
nek át ezen a krízishelyzeten, de maga a fogyatékos személy is megélheti 
ezt felnőttkorban szerzett sérülés esetén, vagy kisgyermekkortól fogyaté-
kos személy kamaszkorában, az identitás kialakulásának viharaiban. 

„…két nappal a szülés előtt készült egy…ultrahang. Mai napig megvan a… 
felvétel, nem vették észre a… És így indították el a szülést. Igen. Ez a mai napig 
meglévő ultrahangos felvétel… Igen és utána meg ugye…rátekeredett a nyaká-
ra, … amit ugyancsak későn vettek észre. És ki lett préselve az anyukájából. 
Még akkor nem volt ez a …ugye, följelentem… És ez lett a vége…Tehát, ő egy 
szülési sérült. Hosszú ideig így…,torna születésétől kezdve…de ez lett a vége. 
Tehát szülési sérült. Onnantól kezdve halottak vagyunk. Mind a ketten…”

(Részlet egy 18 éves, súlyos, halmozottan fogyatékos fi atal 
szüleivel készült interjúból.)
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„Tulajdonképpen volt rá időm, hogy elfogadjam ezt. Mert nem az történt, 
hogy a baleset, a műtét után rögtön tolószékbe kerültem. Nem úgy volt, hogy 
fogtak egy széket, odarakták, és akkor azt mondták, hogy na, akkor most már 
ebben élsz. Hanem sokáig feküdtem, több hónapot. És addig úgy megbarátkoz-
tam. Láttam embereket, hogy jönnek-mennek, és tulajdonképpen a végén már 
azt vártam – mert nyáron történt a baleset, és rá következő februárban tudtam 
kiülni. Tehát ez egy elég hosszú idő volt. Szóval mire odáig jutottam, akkor 
nem arra gondoltam, hogy most egy kerekesszékbe kell kerülnöm, hanem arra, 
hogy jaj de jó, végre kikerülök az ágyból. És utána pedig tulajdonképpen úgy 
vettem, hogy ez így van, ahogy van, és kész. Lehet, hogy ez egy természetbeli 
adottság, vagy otthonról hozott dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha nem tudok 
rajta változtatni, akkor… Én mindent megtettem, hogy javítsak az állapoto-
mon. Szerencsére ki tudtam jutni Németországba rehabilitációra, tehát így 
tulajdonképpen azt mondhatom, hogy most teljes életet tudok élni. Tehát a kö-
rülményekhez képest mindenképpen, talán még egy picikét teljesebbet is, mint 
hogyha Magyarországon maradtam volna, és itt rehabilitáltak volna.”

(Részlet egy balesetben sérült kerekesszékes mozgáskorlátozott férfi  
önéletrajzi interjújából.)

„Kamaszkorban,… ott igazából,…valami éleslátás…,amikor még nem 
jöttek rá különböző dolgok, kompromisszumok, hanem igazából lázadó az 
ember, még tisztán lát dolgokat, és tisztán tudja értékelni azokat, és tisztán 
meg akarja váltani a világot, mint mindent, amikor változtat és ezekben a 
dolgokban volt nehéz szembesülni, hogy én nem tudok ezekből a dolgokból 
semmit se… Hogy mi minden érdekelt volna? …Pl. még a búvárkodás is 
érdekelt volna a víz alatt. Imádtam azokat a fi lmeket és tudtam, hogy én 
nem lehetek. Szóval én igazából tisztában voltam a helyzettel, hogy én soha 
a büdös életben… És hát a párkapcsolatok, szerelem… Hiába tetszettek 
srácok, hiába éreztem olyan érzéseket, semmi. Semmiféle érdeklődést nem 
kaptam, mint nő abban a korban, 14 éves koromban.”

(Részlet egy veleszületetten mozgáskorlátozott nő 
önéletrajzi interjújából.)

Az interjúrészletekből is jól látható, hogy a fogyatékossággal való szem-
besülés mennyire elemi élménye marad az embereknek, s még hosszú idő 
után is nagymértékben befolyásolja a fogyatékos állapot elfogadását, a 
mindennapi életbeli pszichológiai adaptációt. Hogy meddig tart ez a krízis-
állapot, több tényező függvénye. Egyrészt függ e pszichológiai szempontból 
kitüntetett szakaszban kapott szakemberi támogatás minőségétől, jellegé-
től. Másrészt függ a fogyatékosság súlyosságának mértékétől, lefutásától, 
az állapot kontrollálhatóságától. Függ továbbá személyes tényezőktől (a 
pszichológiai immunrendszer jellegzetességeitől, a személyre jellemző 
megküzdési stratégiáktól) (Zeidner és Endler, 1996; Livneh és Antonak, 
1997; Oláh, 2005), valamint attól a fi zikai, anyagi, társas élethelyzettől, 
amelyben a személy él (Borbély, 2008).

A krízis átélésével kezdetét veszi egy gyászfeldolgozási folyamat. Pszi-
chológiai szempontból ugyanaz játszódik le egy számunkra kedves személy 
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halálakor, mint a fogyatékossággal való szembesüléskor, hiszen a fogya-
tékosság mindenképpen veszteséget, egy ép élet lehetőségének elvesztését 
és elgyászolását jelenti. A gyászfeldolgozás klasszikus szakaszos elmélete 
(Kübler-Ross, 1988) szerint ez a folyamat több lépcsőfokon keresztül zaj-
lik: 1. elutasítás, izoláció; 2. tagadás, harag, agresszió; 3. alkudozás; 4. be-
lenyugvás, depresszió; 5. belenyugvás, elfogadás, az érzelmek átélésének 
képessége. Bár ez az elmélet jó magyarázatot ad arra vonatkozóan, mi zaj-
lik egy veszteséget átélt személyben, a szakmai-gyakorlati tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a modell nem teljesen pontos. Az egyes szakaszok nem 
feltétlenül ilyen sorrendben következnek be, előfordulhatnak ugrások, ki-
hagyások. És nem minden gyászoló személy megy végig a teljes folyama-
ton, vannak, akik elakadnak a feldolgozásban. 

Egy másik pszichológiai elmélet szerint ez esetben megküzdés (coping) 
megy végbe, azaz nem passzívan átélt, hanem nagyon is aktív pszichés 
munkát igénylő folyamat. A megküzdés-kutatásnak nagy szaktekintélye, 
Lazarus (id. Oláh, 2005) szerint azokat az egyéni és szándékos viselke-
déses vagy kognitív folyamatokat nevezzük megküzdésnek, amelyekkel a 
személy az erőforrásait meghaladó külső/belső hatásokra reagál. A meg-
küzdés akaratlagos folyamat és meghatározott célra, mégpedig a stresszel 
járó negatív állapot megváltoztatására irányul. Ez a folyamat az ő modell-
jében egy kognitív kiértékelés eredménye, amely a személyes (külső-belső 
erőforrások, meggyőződések, célok) és környezeti tényezők (stresszor) köl-
csönhatásának eredménye (Oláh, 2005). A megküzdéssel foglalkozó korai 
kutatások két, jellegében eltérő megküzdési stratégiát azonosítottak (az-
óta természetesen ennél jóval többet).

A problémamegoldó, vagy instrumentális megküzdés (pl. szakemberek-
kel való konzultáció, gyógyszerszedés, megtanulni a kerekesszék haszná-
latát stb.) esetén a személy a helyzetre, problémára összpontosít és meg-
próbálja megváltoztatni a helyzetet. Más esetekben a személy a helyzet 
megváltoztatása helyett inkább saját érzelmein dolgozik (együtt él a szomo-
rúsággal, megtanulja elfogadni a kezdetben elfogadhatatlannak tűnő hely-
zetet). Ez utóbbi megküzdési mód az érzelemfókuszú megküzdési straté-
gia. Bár korábban ezt kevésbé érett megküzdésnek vélték a kutatók, mára 
bebizonyosodott, hogy mindkét megküzdési mód hatékony stresszre adott 
válasz, szemben az elkerülő és a passzív érzelmi megküzdési módokkal (pl.: 
kellemes élmények túlzott keresése, alkohol, drogfogyasztás, túlzott evés) 
(Bognár, 2010). A problémafókuszú megküzdés akkor lehet hatékony, ami-
kor a szituáció kontrollálható, megváltoztatható (amikor még nagy a felépü-
lés esélye, a folyamat megállíthatónak tűnik). Míg a nem megváltoztatható 
történések esetén kezdetben az érzelemfókuszú megküzdés (a veszteség el-
gyászolása, az érzelmek regulációja) bizonyult hatékony megküzdésnek.

A hatékony megküzdés mást jelenthet rövid és mást hosszú távon. Egy 
vizsgálat szerint például a balesetben gerincvelősérültté vált személyeknél 
állapotuk tagadása rövid távon arra ösztönözte a személyeket, hogy a le-
hető legtöbb rehabilitációs segítséget kihasználják gyógyulásuk érdekében. 
Ugyanez a megküzdési stratégia hosszú távon éppen az ellenkezőjéhez veze-
tett. A mozgássérültség tényét elfogadni nem tudó személyek elutasították 
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az orvosi, rehabilitációs segítséget és gyakran vagyonokat és éveket áldoz-
tak alternatív, hatékonynak hitt gyógymódokra (Schulz és Decker, 1985).

Éppen ez a tapasztalat hívja fel a fi gyelmet az oki kontroll és az áttolt 
kontroll (Riskó, 2000) jelentőségére. Mind a két megküzdési mód problé-
mafókuszú. Az oki kontrollt alkalmazó személy azonban a problémahely-
zet okának megváltoztatására törekszik. S erre nincs mindig lehetőség (pl. 
gerincvelősérülés, cukorbetegség esetén). Ilyen esetben az áttolt kontroll 
szorgalmazásával arra hívjuk fel a fi gyelmet, ami ebben a nehéz helyzet-
ben valóban befolyásolható, megváltoztatható. Az előbbi példában a fogya-
tékosság ténye nem visszafordítható, de az, hogy miként tudja a személy 
állapotának romlását megakadályozni diétával, inzulin alkalmazásával, 
vagy hogyan tudja használni a nagyobb függetlenséget jelentő kerekesszé-
ket, ezek a személy számára is kontrollálható tényezők, s az ezekre való 
fókuszálás jobb pszichés alkalmazkodást eredményeznek.

Az elhárító mechanizmusokra gyakran úgy tekintünk, mint valamiféle 
menekülésre a probléma elől (pl. a diagnózis közlésekor az érintettek gyako-
ri reakciója a tagadás). Hogyan viszonyulnak egymáshoz az elhárító mecha-
nizmusok és a megküzdési stratégiák? Szabad-e az elhárító mechanizmu-
sokat szükséges rossznak tekinteni? Kell-e törekednünk ezek lebontására? 
Az elhárító mechanizmusok – a legújabb felfogás alapján (Lazarus, 2000) 
– nem alacsonyabb szintű, hanem „nem teljes, nem befejezett” megküzdés-
nek tekinthetők. Az egyén olyan tudattalan, akaratlan mechanizmusai ezek, 
melyeket akkor használ, amikor nem képes az adott stressz-helyzettel szem-
benézni és megfelelő módon feldolgozni azt. Az elhárító mechanizmusoknak 
éppen ezért nagyon fontos én-védő szerepük van. Fontos, hogy szakember-
ként ezt tiszteletben tartsuk, és az ellenállás durva lebontása helyett inkább 
abban erősítsük a személyt, hogy képes ténylegesen szembenézni és meg-
küzdeni az adott problémával. Ha visszanyeri pszichológiai kompetenciaér-
zését, akkor hatékonyan tud szembe nézni és megküzdeni a helyzettel is.

A megküzdés kapcsán került a fi gyelem középpontjába a személy belső 
erőforrásainak rendszere, az úgynevezett „pszichológiai immunrendszer”. 
Ezek a személyiségfaktorok (énhatékonyság, ellenállóképesség, tanult 
leleményesség, kontrollképesség, koherenciaérzék, pozitív gondolkodás, 
stb.) teszik képessé az embert, hogy a stressz-hatásokat tartósan elviselje, 
szembe tudjon nézni a fenyegetésekkel úgy, hogy a személyiség működése, 
integritása ne sérüljön, hanem inkább gazdagodjon a stressz leküzdése 
során szerzett tapasztalatok és élményanyag által (Oláh, 2005).

A fogyatékos és krónikusan beteg állapothoz való alkalmazkodás ko-
rábbi szakaszos modelljeivel (pl. Kübler-Ross elméletével) szemben meg-
jelentek olyan modellek is, amelyek a megküzdést egyfajta visszatérő, 
ciklikusan ismétlődő folyamatként képzelték el (Livneh, 2001). Ezek az 
elméleti megközelítések sem vetik el a szakaszok elgondolását a feldolgo-
zás folyamatában, ám azt feltételezik, hogy ezek a szakaszok újra és újra 
visszatérnek az ember életében. A nehézségekkel való ismételt találkozá-
sok, a sikeres és sikertelen megküzdés mind-mind tapasztalatot jelente-
nek az ember számára, s hosszú távon hozzájárulnak ahhoz, hogy hasonló 
problémahelyzetben már sokkal hatékonyabb megoldásokat találjon. Ez a 
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megközelítés arra hívja fel a gyakorlati szakemberek fi gyelmét, hogy a fo-
gyatékossághoz való alkalmazkodás nem olyan, mint valamiféle „hegymá-
szás”, amelynek van csúcspontja, s egyszer véget ér. Sokkal inkább hason-
lít a vándorláshoz, amelynek során találkozunk hegyekkel és völgyekkel, s 
az „úton levés”, a tapasztalatok felhalmozódása következtében gazdagítja, 
megváltoztatja a vándort (a személyiséget) is.

A modellek egy harmadik csoportja szintén a ciklikus feldolgozási for-
mából indul ki. Elismeri, hogy visszatérő szakaszokon kell átmennünk, de 
hozzáteszi azt is, hogy ez a spirál minden egyes embernél sajátos elrende-
zést mutat, és személyiségünk határozza meg ennek a spirálos feldolgozá-
si útnak a felépítését és hosszát.

2.2. A fogyatékosság hatása a családra

A család dinamikusan változó élő rendszer (Satir, 1999), amely állandóan 
változó kontextusban van jelen. Ez azt jelenti, hogy a külső környezettől 
jól megkülönböztető, de valamilyen mértékben áteresztő határ választja 
el, belül pedig alrendszerekből áll (Minuchin, 1974). Ezek a szülői (há-
zastársi) és a gyermeki (testvéri) alrendszerek, melyeknek mind konkrét 
funkciói, jellegzetességei és igényei vannak. A rendszer megfelelő műkö-
dése esetén dinamikus egyensúly áll fent. Azaz a rendszer a változások el-
lenére megőrzi rugalmasságát (felxibilitását), miközben fent tudja tartani 
állandóságát (koherenciáját). Az, hogy a rendszer, jelen esetben a család, 
hogyan küzd meg az állandó stresszhatásokkal, nagyban rugalmasságá-
nak függvénye (Goldenberg és Goldenberg, 2008). Egy traumatizáló ese-
mény hatása bizonyos családoknál hosszas szenvedést, másoknál gyorsabb 
lefolyású, de intenzívebb időszakot hoz maga után. A rugalmasság azt be-
folyásolja, hogy milyen gyorsan, és milyen sikerrel küzd meg a család egy 
erős stresszhatással, vagyis miként alkalmazkodik.

A fogyatékosság megjelenése a családon belül mindig kihívást jelent 
a rendszer egésze számára. A kutatások nagy része azokra a családokra 
fókuszált, ahol fogyatékos gyermek(ek) nevelkednek. Ezért e fejezetben mi 
is ennek jellegzetességeit említjük. Ugyanakkor nem szabad megfeledkez-
nünk azokról a családokról sem, ahol fogyatékos szülők ép gyermekeket 
nevelnek. E családok léthelyzetének vizsgálata további feladatunk.

2.3. Családi életciklusok

A családi életciklus modell azon a gondolaton alapszik, hogy a család éle-
tében a gyermekek fejlődéséből és tevékenységeinek változásából adódóan 
vannak bizonyos lépcsőfokok, melyek átlépése szerkezetbeli változásokat 
idéz elő a családi struktúrában (Hajduska, 2008). Ezeknek a fokoknak a 
megugrása megköveteli a szerepek, a hierarchia és a szabályok újradefi ni-
álását a családi rendszerben. Ezek – a természetesen bekövetkező krízisek 
– által fejlődik a családi rendszer. Amint ez az alkalmazkodás megtörténik, 
egy nyugalmi állapot következik, amely mindaddig tart, amíg a család ismét 
elérkezik a következő életciklus-szakaszhoz, amikor új feladattal találkozik. 
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Az életciklusok közötti átmenetek a sérült gyermek fejlődése során fokozott 
stresszhelyzetet jelentenek a család számára (Goldenberg és Goldenberg, 
2008). A sérült gyermek hatása a családi életre azonban nem univerzális je-
lenség. Nagyon jelentős történelmi, földrajzi, etnikai és vallásos különbségek 
vannak a sérült gyermek elfogadását illetően (Seligman és Darling, 1989).

Az első szó szerinti családi életciklus akkor következik be, amikor a 
párból a kisbaba születésével család válik. A sérült gyermek születése – 
amennyiben a sérülés rögtön kiderül – a természetes krízis mellett sokk-
hatásként éri a szülőket (Kálmán, 2004). Bár a csecsemő gondozása nem 
minden esetben jelent nagyobb nehézséget, mint az ép gyermeké, a szü-
lőkben általában hatalmas bizonytalanság uralkodik az állapotot, a jövőt 
illetően. A születés utáni diagnózis kimondása jelenthet váratlan trau-
mát, ugyanakkor hozhat megkönnyebbülést is. Például sok autista gyer-
meket nevelő szülő számol be arról, hogy a bizonytalanság hosszas évei 
után megkönnyebbülést jelentett, amikor gyermeküket diagnosztizálták, 
és végre elkezdődhetett a szervezett fejlesztés.

A második nagy krízis és családi életciklus akkor következik be, amikor 
a gyermek eléri azt a kort, hogy ki kell lépnie a külvilágba. Mind a szülők, 
mind a fogyatékos kisgyermek ekkor, az intézményes nevelés megkezdé-
sekor szembesülnek legerőteljesebben a külvilág reakcióval, elvárásaival, 
kirekesztő vagy befogadó magatartásával. Ha a gyermek az óvoda és az 
iskola keretein belül megtalálja a biztonságot, akkor az mind számára, 
mind a szülők számára nyugalmasabb időszakot jelenthet. 

A következő periódus a kamaszkori leválással veszi kezdetét. Ez ellent-
mondásokba ütközik a sérült gyermek esetében, hiszen kinőtt már a gyer-
mekkorból, de még mindig ugyanúgy gondozásra, ápolásra és irányításra 
szorul. A serdülőkorral általában megérkezik a szexualitás okozta feszült-
ség és a párkapcsolat iránti vágy okozta konfl iktusok is, ami szintén sok 
kérdést vethet fel a családban. 

Sérült gyermek esetében az utolsó, felnőtté válási krízis jelenti álta-
lában a legnehezebb kérdést a szülők számára, vagyis az, hogy mi lesz a 
gyermekkel, ha ők már nem tudják őt ellátni. Találnak megfelelő intéz-
ményt, ahova nem félnek beadni? Dolgozni fog valaha? Ki fogja gondját 
viselni? Az ehhez hasonló kérdések nagyon sok belső feszültséget, bűntu-
datot, reményvesztettséget okozhatnak a szülőkben, amin nagyon nehe-
zen teszik túl magukat (Kálmán, 2004). Sérült gyermek esetében tehát 
az életciklusok közötti átmenetek fokozott nehézséget jelenthetnek, ami 
nagyon erősen kihat a családtagokra és a családi rendszerre egyaránt.

2.4. Sérült gyermek hatása az egyes családtagok életére 

Sérült gyermek hatása az édesanyára: 
Sérült gyermek születése esetén az ösztönös, genetikailag programozott 
anya-gyermek kapcsolat sérül meg. A fogyatékos kisgyermek jelzései 
esetleg nehezebben érthetők, mint az ép kisbabáé, ami megzavarhat-
ja az édesanyát. Nehezebben tud csecsemőjére adekvát módon reagálni. 
A fogyatékosság miatt érzett aggodalom és fájdalom, a veszteség meg-
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élése szintén lassíthatja az édesanya és csecsemője közötti harmonikus 
egymásrahangolódás kialakulását. Az anya-gyermek kapcsolat korai sé-
rülése eredményezhet diszharmonikus illeszkedést, nagyobb érzelmi tá-
volságot, hosszú távon pedig rejtett, vagy nyílt érzelmi elutasítást mindkét 
fél részéről. A diszharmonikus illeszkedés másik formája a túlzott közel-
ség, amikor a szülő túlóvja, félti gyermekét, s nem engedi annak önállósá-
gi törekvéseit, a kisgyermek pedig nem mer elszakadni, leválni szülőjétől 
(jelentsen az elválás pusztán fi zikai eltávolodást kisgyermekkorban, vagy 
éppen független életre való törekvést felnőttkorban). Sérült gyermek édes-
anyjának lenni nem csak a diagnózis pillanatában megrendítő. Az anya az a 
személy, aki a legtöbb időt tölti a gyerekkel, és aki újból és újból szembesül 
a gyermek sérültségével az élet különböző színterein. Az anya, helyzetéből 
adódóan, könnyen izolálódhat, és úgy érezheti, élete a sérült gyermekkel 
való törődésre korlátozódik (Seligman és Darling, 1989). Énképének leg-
meghatározóbb aspektusává válhat, hogy sérült gyermeket nevel, s ez oda 
vezethet, hogy szelfkomplexitása alacsony maradhat, ami nagymértékben 
befolyásolhatja pszichológiai jóllétét (Smith és Mackie, 2001).

Sérült gyermek hatása az édesapára: 
A modern pszichológiai elméletek egyre nagyobb fontosságot tulajdo-

nítanak az apa szerepének a gyermek személyiségfejlődésében, belső biz-
tonságérzetének kialakulásában (Schwarzbach és Walter, 1987). A sérült 
gyermek születésének az apákra, a férfi akra gyakorolt hatásáról ennek 
ellenére sokkal kevesebbet tudunk. Egyes feltételezések szerint az apa 
nehezebben és hosszabb idő alatt dolgozza fel a gyermeke sérültségét, erő-
sebb a férfi akban a szégyenérzet az utód tökéletlensége miatt. Lamb kuta-
tásai szerint (1983, id. Seligman és Darling, 1989) az apák első reakciója a 
sérült gyermek érkezésére különbözik az anyákétól. Inkább a hosszú távú 
lehetőségekről gondolkodnak, míg az anyák próbálnak érzelmileg meg-
küzdeni a gyermek körüli aktuális teendőkkel. Az apákat minden esetben 
jobban foglalkoztatja a gyermek jövőbeni társadalmi státusza, karrierje, 
főleg fi úgyermek esetén. Ebből eredően hatalmas csalódottságot élnek 
meg, amikor sérült gyermekük születik. Lamb szerint ez a csalódottság 
kétféle magatartásban nyilvánulhat meg: szélsőséges bevonódás a gyer-
mek életébe vagy szélsőséges elhatárolódás tőle.

Az apák érzelmi megküzdését társadalmi akadályok is nehezítik: az el-
várások szerint a férfi  viselkedésébe még a nemi szerepek manapság ta-
pasztalható változó volta ellenére is kevéssé illeszthető be a gyengeség, a 
megtörtség. A férfi nak erősnek kell lennie, nem szabad elhagynia magát és 
minden eseményre racionálisan kell reagálnia (Seligman és Darling, 1989).

A sérült gyermek testvérekre gyakorolt leggyakrabban tapasztalható ha-
tásai a következők:

− Felelősség a sérült testvér ápolásában: amennyiben ez szélsőséges 
méretet ölt, úgy a felelősség érzéséhez hozzákapcsolódhat a düh, a harag, a 
lelkiismeret-furdalás. Ebben az esetben a testvérek idő előtt szülői szerep-
be kényszerülhetnek, ami komoly hatással lehet személyiségfejlődésükre.

− Az életcélokra gyakorolt hatás: a testvérek pályaválasztását nagyban 
befolyásolhatja, hogy együtt nőtt fel, és részt vett egy sérült személy gon-
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dozásában. Ez hosszú távú hatása lehet a fent említett felelősségérzetnek. 
Főleg összetartó családban a segítő magatartás belsővé válhat, elősegítve 
ezzel azt, hogy a testvér valamilyen segítő szakmát választ.

− Félelem: amikor a gyermek számára nyilvánvalóvá válik testvére sé-
rültsége, félelmet érezhetnek, hogy ők is el fogják kapni. Ez abban az eset-
ben még valószínűbb, amikor a fogyatékosság valóban valamilyen vírus 
vagy betegség következtében alakult ki. A testvérek könnyen azt hihetik, 
hogy ez velük is meg fog történni idővel.

− Bűntudat: a testvérek hamar megértik, hogy a sérülés bárkivel megtör-
ténhet, és megértik azt is, hogy (egyelőre legalábbis) nem velük történt, ha-
nem a testvérükkel. Ennek az okára nem lehet magyarázatot találni, gyakran 
azonban a bűntudat érzését eredményezheti. Miért éppen ő? Miért nem én?

− Szégyen: a testvérek ismerik és együtt nőnek fel a sérült gyermekkel, 
ez azonban nem így van a rokonok és a barátok esetében. A sérült gyermek 
kinézete vagy inadekvát magatartása szégyenérzetet kelthet a testvérek-
ben, akik ezekben a helyzetekben mellettük vannak.

− Lelki elhanyagoltság, féltékenység érzése: a sérült gyermek gondozása 
hatalmas energiákat követel meg az anyától, a szülőktől, ami sokszor való-
ban azt eredményezi, hogy kevesebb odafi gyelés és idő jut az ép testvérekre.

Minden család egyedi és megismételhetetlen. Akár nevelnek sérült 
gyermeket, akár nem, nem beszélhetünk tipikus családról. A sérült gyer-
mek születése egyenként is hat a családtagokra, de ugyanúgy megváltoz-
tatja a családi rendszert. A fogyatékossághoz való alkalmazkodás, amely 
állandó kihívást jelent életükben, több tényező függvénye. Mindenekelőtt 
a legfontosabb tényező a sérülés természete és súlyossága, hiszen ez hatá-
rozza meg a szükséges ápolást és annak intenzitását. Elsősorban társadal-
mi szempontból fontos tényező a sérülés látványossága és a gyermek neme 
is. Függ a testvérek számától, a születési sorrendtől, a szülők életkorától, 
iskolázottságától, és attól, hogy a család éppen melyik életciklusban van. 
Nagyon fontos szerepet játszanak a család erőforrásai. Erőforrást jelent a 
tágabb család és a barátokkal való szoros kapcsolat. Meghatározó a család 
vallási kötődése, amennyiben az annyira erős, hogy valódi erőforrásnak te-
kinthető. A sérült gyermek gondozása és fejlesztése pénzügyi szempontból 
is jelentős terheket ró a családra, ami gyakran jelentős lemondásokkal jár 
a család többi tagja számára, és megköveteli az életmód megváltoztatását. 
Az anyagi erőforrás tehát nagyon fontos tényező a család adaptációjának 
szempontjából (Bass és Végh, 2008). Nem elhanyagolható nézőpont a csa-
lád alapvető működési stílusa, az értékrendszere és az igénybevett segítő 
szolgáltatások. Ezeknek a tényezőknek az összjátéka és interakciója, va-
lamint a fentebb említett, távolabbi nézőpontból szemlélt társadalmi, idői 
és területi jellegzetességek együtt formálják a család megküzdését, alkal-
mazkodását és a sérült gyermek születése okozta trauma feldolgozását.
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SZÁSZVÁRI KARINA

AZ ÁLLÁSKERESÉS TÁMOGATÁSA 
ÉS A MUNKAVÁLLALÁSI ESÉLYEK 

NÖVELÉSE

A 90-es évek társadalmi-gazdasági változásai új helyzetet teremtettek a 
foglakoztatásban. A létrejövő munkaerőpiac nem mindenki számára ad el-
helyezkedési lehetőségeket. Megjelent a munkanélküliség, és a gazdaság 
átstrukturálódásának következtében számos addig kiszámítható, megbíz-
ható pálya, foglalkozás elértéktelenedett. A munkanélküliség kezelésére 
intézményrendszer jött létre, amely azóta is a segélyezés mellett humán 
szolgáltatásokkal támogatja a munkanélkülieket, növelve a kiútkeresést 
és az újbóli, sikeres, hosszútávú elhelyezkedés esélyét.

Közel 20 évvel később a kialakult helyzet kezelésében ugyan számos 
tapasztalat felhalmozódott már, mégis folyamatos az útkeresés a munka-
nélküliség kezelésének területén. Európai Uniós elvárás az aktív korúak 
foglalkoztatottságának növelése, illetve az esélyegyenlőség biztosítása a 
munkaerőpiacon, amely törekvések a munkanélküliség kezelésének egyé-
ni szintjétől a munkanélküliség komplex kezelésének irányába mozdultak 
el. Ezek az intézkedések segítik a hátrányos helyzetű társadalmi csopor-
tokat – romákat, időseket, megváltozott munkaképességűeket stb. –, akik 
számára különösen nehéz a munkaerő-piacra való bejutás. A társadalom-
ban érvényesülő előítéletek a fokozódó munkaerő-piaci versenyben, illet-
ve a munkahelyek korlátozott száma mellett erőteljesen érvényesülnek a 
munka világában.

Csak olyan intézkedéscsomag lehet hatásos, amely emberek munka-
erő-piaci integrációja mellett a diszkriminációval szembeni küzdelemben 
is erősek.

Az esélyegyenlőség munkaerőpiaci érvényesülése az elhelyezkedni kí-
vánó személy képességeinek feltárásán, illetve a munkahelyi/munkaköri 
elvárások azonosításán és a kettő közti illeszkedés megteremtésén ala-
pulhat. Fontos hangsúlyozni, hogy a foglalkoztatás során a szociális és 
a gazdasági (a munkáltatók gazdasági érdekeinek tiszteletben tartása) 
szempontok együttes érvénysülése mellett az egyéni jólét biztosítása, a 
fi zikai, mentális és pszichés egészség megtartása, fejlesztése és esetleges 
rehabilitációja érdekében szintén erőfeszítéseket kell tenni. Ez társadalmi 
érdek és hosszú távra vállalt közös felelősség is.
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1. Szolgáltatások keretrendszere
1.1. Dinamikus életpálya

A munka szerepe megváltozott életünkben: a XXI. században természe-
tes velejárója mindennapjainknak, de nemcsak pénzkereseti forrásként 
tekintünk rá, hanem identitásunk meghatározó elemévé vált, tartós jel-
legzetessége életünknek. Az életpálya (karrier) a munkával töltött időt, 
személyes fejlődést, szerencsés esetben önmegvalósítást, kiteljesedést je-
lent ma. Egyaránt jellemzője az egyénnek és a számára munkát adó szer-
vezetnek. A karrier az esetek többségében szervezeteken keresztül valósul 
meg, egyszerre támaszt elvárásokat az egyén és az őt foglalkoztató szer-
vezet iránt.

A karriert úgy is defi niálhatjuk, mint a személy élete során elért mun-
katapasztalatokban és tevékenységekben mérhető fejlődése, előrelépése. 
A fejlődő karrier alakítja életünket, képessé tesz a kihívások megoldá-
sára, új célok elérésére (Csányi, 2002). Az egyén életpályája lényegében 
a pályaválasztással kezdődik, és egészen a nyugdíjba vonulásig tart. A 
karrierfogalom mára dinamikus jelleget öltött és szorosan összefonódott a 
fejlődéssel. Az egyén életét a folyamatos változás jellemzi, amely szerint 
a pályaválasztás és az adott pályán való elhelyezkedés az élet különböző 
periódusaiban megismétlődhet. A választás tehát nem egyszeri és örök 
érvényű, hanem az egyén értékeinek, igényének, motivációinak, tapaszta-
latainak, és élethelyzetének függvényében módosulhat.

A fent leírt egyéni változás társadalmi-gazdasági kontextusban jön lét-
re, amely maga is erőteljes változásokon megy keresztül. Az egyéni vál-
tozás nemcsak egyéni lehetőség és igény, hanem társadalmi-gazdasági 
szükségszerűség vagy kényszer is. Ez a kettősség érhető tetten a belső és 
külső karriersiker fogalmakban. A belső karrier az egyéni tapasztalatok-
ra, készségekre, képességekre, ambíciókra és a munka világában szerzett 
tapasztalatokkal kapcsolatos szubjektív érzésekre vonatkozik. A külső 
karrier viszont a szervezetek által tagjaiknak nyújtott karrierlehetősé-
geket és kényszereket, a szervezeti elvek és társadalmi koncepciók által 
meghatározott karrierszakaszokat és szerepeket jelenti (Csányi, 2002). Az 
egyéni vágyak és a munkaszervezetek által nyújtott lehetőségek optimális 
esetben találkoznak.

A munkaszervezetek piaci alapon közelítik meg a munkavállalók ki-
választását, fejlődésük elősegítését. Ebben a folyamatosan változó és 
határok nélküli világban a karrier keresése és építése is határtalan lett. 
Sullivan (1999; id. Singh és Greenhaus, 2004) a határtalan karrierépítést 
abban látja, hogy az egyén lényegesen gyakrabban mozog cégek között és 
olyan speciális tudást fejleszt, amit különböző beosztásokban tud használ-
ni. Jellemző rá, hogy elfogadja, hogy meghatározó módon ő a felelős saját 
karrierje alakításáért.

A karrierek időbeli alakulásának megváltozása kiegészül az alkalma-
zott és az alkalmazó közötti megváltozott pszichés kapcsolattal (Singh és 
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Greenhaus, 2004). Az ember és a szervezet között létrejövő kölcsönös elvá-
rásokat tartalmazó pszichológiai szerződés tartalmában átalakult. Ma már 
az egyén munkájáért cserébe nemcsak kiszámítható feltételeket és pénzt 
vár, hanem annál jóval többet: fejlődést, előrelépést, szakmai presztízsbeli 
növekedést. Az egyén addig marad egy szervezet tagja, amíg ezeket meg-
kapja. Ezzel szemben a szervezet a konkrét munkaköri elvárásokon túl 
lojalitást, lelkesedést, hosszú távú elköteleződést vár. Azokat jutalmazza 
a szervezetben, akik jelentős mértékben hozzájárulnak a szervezeti siker 
eléréséhez, és ez esetben ösztönző jelleggel képzési, fejődési, előrelépési 
lehetőséget biztosít a számukra.

1.2. Egyén-munka-pálya illeszkedés

A pályaválasztás és a pályamódosítás illetve a választott pályá-
nak megfelelő munkahelyválasztás egyéni érdek és felelősség, míg a 
munkaerőkiválasztás és megtartás a munkaszervezet (üzleti)sikere szem-
pontjából kulcsfontosságú kérdés.

A pályaválasztás és a munkaerőkiválasztás ugyanazon alapelvek men-
tén létrejövő folyamatok, amelyek egyéni és szervezeti boldogulást egy-
aránt szolgálnak. Ezek az elvek egyrészről azt jelentik, hogy az emberek 
különböznek, másrészről pedig azt, hogy a különböző foglalkozásokhoz és 
munkakörökhöz szükséges képességek, készségek, attitűdök, érdeklődési 
körök, személyiség- és karakterjellemzők szintén különbözők. Ennek meg-
felelően a különböző tulajdonságokkal rendelkezők különböző pályákra il-
letve munkákra lehetnek alkalmasak.

Egy életpálya akkor tekinthető sikeresnek, ha olyan tapasztalatokat 
szerezhetünk általa, amelyek lehetővé teszik önmegvalósításunkat, azon 
képességeink kibontakozását, amelyek bennünk rejlenek. A megfelelő 
pályaválasztást, az önismeret és a lehetséges munkák (előnyök és hátrá-
nyok) ismerete alapozza meg. Lényege, hogy a személyiség, a képességek, 
az érdeklődés, a személyes ambíciók, az erősségek és a gyengeségek meg-
ismerése alapján lehet csak megtalálni a személy számára legmegfelelőbb 
munkát (Klein és Klein, 2008).

Az emberek személyes erőforrásaikkal jelennek meg a munkaerőpia-
con, illetve adottságaikkal, képességeikkel, egyéb tulajdonságaikkal vég-
zik munkájukat egy adott munkahelyen (szervezetben). Ezt ajánlhatják 
fel a kínálati oldalon, és ezt érvényesíthetik munkájukban.

A munkaerőpiac másik szereplője a munkáltató, aki a keresleti oldalt 
képviseli, azaz munkaerőigénnyel jelenik meg. A munkaerőpiac teremti 
meg a kapcsolatot a kereslet és a kínálat között.

A munkaerőpiacon versenyhelyzet van, a kínálati oldalon több a mun-
kavállaló, mint amennyit a keresleti oldal igényel. A megmérettetés in-
dokolja, hogy áttekintsük, valójában milyen erőforrásokkal rendelkezhet 
az egyén a munkavállalás szempontjából. Ezeket foglalja össze az alábbi 
táblázat:
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vágyak:
  szükséglet
  célok 
  értékek

SZEMÉLY érdeklődés
  preferencák

képességek:
adottság
tapasztalat
végzettség

munka jellemzői:
foglalkozási jellemzők
szervezeti jellezők
munkaköri jellemzők

MUNKA
követelmények:

munkaegterhelés
teljesítménykövetelés
aktív részvétel 
a munkában

EREDMÉNYEK
munkával való 
elégedettség

pszichológiai 
és testi elégedettség

megküzdés 
és alkalmazkodás

motiváció

munkából való 
távolmaradás

Erőforrások
Adottságok, állapotok életkor 

egészség/közérzet 
fellépés, külső megjelenés

Képességek, készségek szakképzettség, képesítés
Tulajdonságok személyiségtulajdonságok

emberi magatartás, társas viselkedés 
szokásrendszer

Eddigi munkaeredmény referencia

1. táblázat. Személyes erőforrások a munkavállalás szempontjából 
(Forrás: Gazdag-Szatmáriné: Személyügyi ABC, 1999)

A személyes erőforrások feltérképezése megalapozza a megfelelő munka 
megtalálását, ugyanakkor a munka jellemzői is hatással vannak a személy-
re azzal, hogy milyen elvárásokat támasztanak, illetve milyen lehetősége-
ket kínálnak számára. Ezeket az összefüggéseket mutatja be a Személy – 
Munka megfelelés (Person – Job fi t) modell, amelyet az 1. ábra szemléltet.

Egy adott pályán, egy adott munkakör betöltésére való alkalmasságot 
a személy – munka megfelelés biztosíthatja, és ez lesz a sikeres munka-
vállalás illetve foglalkoztatás záloga. Az összeillés alapvető tényezőinek 
rendszerét foglalja össze az alább bemutatott ábra.

1. ábra. Személy – Munka megfelelés modell (Forrás: Edwards, 1991)



Szászvári Karina298

Az 1. ábra szerint a személy teljesítőképessége két tényező függvénye: a 
motivációé (vágyak) és a képességeké (adottságok, tapasztalat, végzettség).

A munka jellemzői (foglalkozási, szervezeti, munkaköri) és az általa tá-
masztott követelmények (terhelés, teljesítmény, részvétel) jelentik együt-
tesen a munka paramétereit.

A személy és a munka összeillésének eredményessége a következőkkel 
jellemezhető: a munkával való elégedettség, pszichológiai és testi egész-
ség, motiváció, teljesítmény, illetve a hiányzás, fl uktuáció és pályamódosí-
tás gyakorisága, mértéke.

A modell értéke abban van, hogy felhívja a fi gyelmet arra, hogy az 
egyén és a munka közötti illeszkedés mértéke meghatározza az egyén testi 
és pszichológiai egészségét, jólétét, elégedettségét, végső soron a munka-
teljesítményét, amelynek megfelelő szintje pedig a szervezeti célok eléré-
séhez nélkülözhetetlen feltétel. Ezért törekedni kell arra, hogy az egyén és 
a munka (pálya) közötti illeszkedés mértéke kellően erős legyen.

A személy-munka illeszkedés mind az egyén mind a szervezet szemszö-
géből számos módszerrel elősegíthető.

2. Humán szolgáltatások a munkaerőpiacon
A következőkben arra vállalkozunk, hogy a hazai munkaerőpiacon fel-
lelhető olyan humán jellegű szolgáltatásokat mutassunk be, amelyek az 
egyén-munka illeszkedés elősegítői egyéni szinten és munkaszervezetek 
szolgálatában. Kitérünk a munkanélküliség kezelésének néhány újszerű 
törekvésére is, amelyek szintén ebben a keretrendszerben értelmezhetők.

2.1. Egyén-munka illeszkedés támogatása az egyén oldaláról

A pályaválasztás előtt álló illetve álláskereső személyek számára az Ál-
lami Foglalkoztatási Szolgálat kínálja a legszéleskörűbb munkaerőpiaci 
szolgáltatásokat, bár azt is elmondhatjuk, hogy ezek a szolgáltatások más 
állami illetve civil szervezetek keretein belül is megjelenhetnek.

2.1.1. Tanácsadások
2.1.1.1. Munkatanácsadás
A munkatanácsadás segítséget nyújt a pályaválasztásban, pályamódo-
sításban, illetve az egyéni munkaerő-piaci lehetőségek tisztázásában, az 
elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a munkavállalással kapcsola-
tos egyéb ismeretszerzésben. Ez a tanácsadási forma a munkaerő-piaci 
folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó 
tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a 
szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti a tanács-
kérőt saját terve kidolgozásában, annak érdekében, hogy elhelyezkedési, 
munkamegtartási esélyei javuljanak. Egyéni és csoportos tanácsadói be-
szélgetések során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzelésében, bi-
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zonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, s a megszerzett tudása, készségei, 
munkatapasztalatai birtokában igényeihez igazodó döntést hozhat további 
szakmai pályafutásával kapcsolatban, és elhelyezkedésére irányuló tervet 
dolgozhat ki, illetve valósíthat meg.

2.1.1.2. Pályatanácsadás
A pályatanácsadás célja az igénybe vevő személy pályaválasztásának, 

pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyisé-
gének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályatervének kialakítása.

Egyéni és csoportos tanácsadás során különböző önismereti kérdőívek 
kitöltésével a pályaválasztásukban vagy önmagukban bizonytalan ügy-
felek pályaismeretének, önismeretének bővítése, illetve a reális pályavá-
lasztási döntésének segítése történik. A tanácskérő az önmaga számára 
leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg és tu-
datosan megtervezheti az életpályáját.

Egyéni segítséget kaphatnak azok is, akik életpályájuk módosítását 
tervezik. A pályamódosítás oka lehet külső (munkaerő-piaci szempontból 
nem piacképes szakma), vagy belső (már nem nyújt kellő sikerélményt). A 
tanácsadás középpontjában a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek, a 
tanulási képesség felmérése és a döntési készségek fejlesztése áll.

 A pályatanácsadás speciális helyszíne a Foglalkozási Információs Ta-
nácsadó (FIT). A FIT öninformációra épülő, komplex szolgáltatást nyújtó 
hely, amely elsősorban a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló szemé-
lyek széleskörű tájékoztatatását, helyes döntését segíti elő. A FIT-ben le-
hetőség nyílik az önismeret fejlesztése érdekében kérdőívek kitöltésére, a 
pályaismeret bővítését célzó szakmaismertető mappák, fi lmek tanulmá-
nyozására, az Európai Unió tagországainak oktatási rendszerével, képzé-
seivel kapcsolatos információszerzésre (nyomtatott és internet alapú in-
formációk formájában). Lehetőség nyílik egyéni pályaorientációs beszélge-
tésre, amelynek célja a személy számára megfelelő pályaterv kialakítása.

2.1.1.3. Álláskeresési tanácsadás – Álláskereső Klub
Azok számára szóló tanácsadási forma, akik álláscéljukkal már tisztá-

ban vannak, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretek-
kel, gyakorlattal. Az álláskeresési tanácsadás során a résztvevők elsősorban 
csoportos foglalkozás keretében megismerkednek a pályázás, és az önélet-
rajzírás fortélyaival, az állásinformációk megszerzésének lehetőségeivel, 
az állás megszerzésének és megtartásának módjaival és nehézségeivel.

2.1.1.4. Rehabilitációs tanácsadás
A rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű személyek 

számára nyújt segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, 
valamint képzés meghatározásában és megtalálásában.

A tanácsadó és a tanácskérő áttekintik a megváltozott munkaképes-
ségű személy munkavállalását és munkavégzését akadályozó egészségi 
tényezőket. Közösen feltárják a tanácskérő elvárásait, értékorientációját, 
képességeit, érdeklődését, személyiségtulajdonságait, motivációját, illet-
ve az ügyfél megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési lehetősé-
geket. A tanácsadási folyamatban megoldási tervet dolgoznak ki, amely 



Szászvári Karina300

során számba veszik, hogy a megváltozott munkaképességű álláskereső 
foglalkoztatása milyen szolgáltatás vagy támogatás nyújtásával segíthető 
elő, fi gyelembe véve az ügyfél szakmai gyakorlatát, iskolai végzettségét és 
életkorát.

2.1.1.5. Pszichológiai tanácsadás
A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni 

nem tudók számára az – életvezetésükből, személyiségi problémáikból ere-
dő – elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket. A pszichológiai tanácsadás 
a munka- és pályatanácsadás, az álláskeresési tanácsadás, a rehabilitá-
ciós tanácsadás tevékenységéhez és a munkaerőpiaci-képzéshez kapcso-
lódóan valósul meg, segítve a tanácskérőt a munka világával kapcsolatos 
pszichés problémái megoldásában.

A munkanélküliség viszonylag rövid időn belül olyan előnytelen pszi-
chés és szociális változásokat okoz, amelyek rendkívüli megterhelést ró-
nak az egyénre és annak alkalmazkodási képességeire. A pszichológiai 
tanácsadás segít feldolgozni a munkanélküliség hatásaként jelentkező 
érzelmi és lelki kríziseket, hozzájárul az önbizalom javításához, a valós 
önértékeléshez. A tanácskérő segítséget kap érzelmi nehézségeinek keze-
lésében, a munkába állást akadályozó személyes problémák megértésé-
ben, feldolgozásában, illetve megoldásában.

2.1.1.6. Mentori szolgáltatás
Mentori tevékenység elsősorban a munkaerőpiaci hátránnyal rendel-

kező álláskereső (roma, tartós munkanélküli, megváltozott munkaképes-
ségű stb.) személyes támogatását szolgálja. A mentor az általa segített 
személyt információkkal látja el, motiválja, támogatja az együttműködés-
hez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában, sze-
mélyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelő képzés kiválasztása, a 
képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést követő beilleszkedés, a 
munkahely megtartása terén.

A mentor jól ismeri a regionális munkaügyi központ által nyújtott tá-
mogatásokat, ellátásokat, szolgáltatásokat, valamint az adott munkaerő-
piac helyzetét, működését, helyi jellemzőit, továbbá kapcsolatot tart az 
adott munkaügyi kirendeltséggel és a kirendeltség körzetében működő 
segítő szervezetekkel (pl. családsegítő szolgálat, civil szervezetek, egyesü-
letek, képző intézmények, stb.)

2.2. Egyén-munka illeszkedés támogatása 
a munkaszervezet oldaláról

2.2.1. Munkaerőközvetítés
A közvetítés célja a munkaadók munkaerőigényének mihamarab-
bi kielégítése, illetve az álláskeresők mielőbbi munkához juttatása. A 
munkaerőközvetítéssel foglalkozó személy kapcsolatot tart a munkálta-
tókkal, állásokat derít fel, azonosítja az elvárásokat, majd az álláskeresők 
köréből lehetséges jelölteket állít, akiknek felméri a rátermettségét, majd 
az állásra legjobbnak bizonyuló személyt kiközvetíti a munkáltató felé.
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Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat esetén a szolgáltatás hangsúlyo-
zottan kétirányú: munkáltatók számára megfelelő jelöltek biztosítása, az 
álláskeresők számára megfelelő munkahely közvetítése. Ezt a szolgálta-
tási jelleget az intézményi célokban kell keresni. Az Állami Foglalkozta-
tási Szolgálat és elődintézményei az 1990-es években azzal a céllal jöttek 
létre, hogy a munkanélküliség problémáit rövid és hosszú távon kezelje: 
anyagi eszközök mellett vagy helyett különféle szolgáltatásokkal segítse a 
munkaerőpiacra való visszalépést, sőt bizonyos szolgáltatásai már a korai 
működés időszakában is a prevenció irányába mutatnak. Az Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálat által kínált munkaerő-piaci szolgáltatások a megyei 
munkaügyi központok kirendeltségein érhetők el.

Ma a munkaügyi központok tevékenységének legfőbb célja az állásba 
helyezés, végső célja pedig a foglalkoztatás bővítése. A tevékenység kétirá-
nyú, egyfelől a legmegfelelőbb munkavállalók kiválasztása és közvetítése 
a munkáltatók igényeinek megfelelően, másfelől a munkavállalók érdek-
lődéseihez, kompetenciáihoz leginkább illeszkedő munka megtalálása.

A munkaügyi központok szerteágazó foglalkoztatáspolitikai feladatai 
(munkaerő-piaci szolgáltatások, támogatások, komplex humánerőforrás-
fejlesztési programok) a munkaerő közvetítésének, a közvetíthetőség javí-
tásának vannak alárendelve. A szolgáltatások, a támogatások és a progra-
mok sohasem célként jelennek meg, hanem csupán eszközök a foglalkoz-
tathatóság elősegítése érdekében.

2.2.2. Munkaerő-kiválasztás
Jelen esetben munkaerő-kiválasztáson olyan további szolgáltatást ér-

tünk, amikor a munkaerő-közvetítésre vállalkozó szervezet a munkáltatói 
igények feltárására és a közvetítésre kerülő álláskeresők személyes tulaj-
donságainak azonosítására módszer-együttest alkalmaz.

A módszer-együttes alkalmazásával a szakember a munkáltatóval kö-
zösen előzetesen kialakított szempontrendszernek megfelelően meghatá-
rozza a betöltendő munkakörre jellemző elvárások rendszerét, amelyre a 
kiválasztást kéri. Az elvárt jellemzőket a jelöltek szintjén módszeresen 
azonosítja, majd a legmegfelelőbbeket közvetíti a munkáltató felé. Az el-
járás alkalmazásának célja és lényege, hogy objektív, tudományosan iga-
zolt módszerek segítségével reális munkaköri profi lt lehessen kialakítani, 
azaz a munkáltató elvárásai a munkakör jellegzetességein alapuljanak és 
ne szubjektív benyomásokon, illetve a személy tulajdonságainak feltárá-
sa során szintén megbízható eszközök használatával tegyen előrejelzést 
a szakember a későbbi beválásra, és szintén ne a személyes elfogultság 
érvényesüljön.

2.2.3. Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
Kifejezetten a munkáltatók számára biztosított tanácsadási forma. A 

helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani se-
gítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javítá-
sához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, 
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a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység 
élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.

A foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja: a térségben a munka-
adók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos 
létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának meg-
előzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást, 
esetleges szemléletformáló (pl. esélyegyenlőség) és módszertani támoga-
tást (pl. akadálymentesítés), vagy preventív céllal olyan programok kezde-
ményezését, amely a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkaválla-
lók újbóli elhelyezkedését szolgálják.

A térség munkaerő-piaci szereplőinek érdekelemzése és az érdekek ösz-
szeegyeztethetőségének elősegítése a foglalkoztatás-bővítés érdekében, a 
gazdasági jellegzetességek fi gyelembevétele mellett történik.

3. Gyakorlati törekvések: szolgáltatásfejlesztés
3.1. A képességek alapján történő munkaerő-kiválasztás 

lépései a munkaerő-piaci szervezetben, 
konkrét munkáltatói igényre

A Phare’97 elnevezésű projekt a Baranya Megyei Munkaügyi Központ 
szolgáltatásfejlesztési pilotprojektje volt 1997-1998 között. A projekt arra 
irányult, hogy kidolgozza a munkaerő-piaci szervezet számára a pszi-
chológia eszközeivel történő foglalkozás és munkakör képességprofi lok, 
alkalmasság-követelmények meghatározásának módszerét, illetve képes 
legyen a követelményeknek való megfelelés egyéni szintű vizsgálatára. A 
projekt az alábbi konkrét célokat tűzte ki:

− A munkaerőpiacon értékesíthető munkavégző képességek felmérési 
lehetőségének megteremtése, azok vizsgálatára egy adaptálható módszer-
tan kidolgozása.

− A vizsgálatokhoz szükséges tárgyi feltételek (pl. pszichológiai eszköz-
tár) megteremtése.

− A pályaorientáció, pályakorrekció és a pályaválasztás lehetőségeihez 
való kapcsolódás megteremtése.

− Alkalmassá tétel, felkészítés. A megismert munkavállalói képessé-
gek, valamint követelmények összevetéséből javaslat a szignifi káns ké-
pességek fejlesztésére irányuló szolgáltatásokra, komplex humánerőfor-
rás-fejlesztési programokra.

A célok elérésére kétféle folyamat került kidolgozásra: az egyik a konkrét 
munkaerőigény melletti szolgáltatásra vonatkozott, a másik az egyén és 
a pálya vagy foglalkozás illeszkedésének vizsgálatára irányult. Ez utóbbit 
mutatjuk be a következőkben.
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3.1.1. A foglalkozásra történő munkaerő-kiválasztás módszere, a képes-
ségek vizsgálata, mint a pályaorientáció eszköze

A képességek vizsgálata konkrét munkaerőigény vonatkozásában ké-
zenfekvő, ugyanakkor a pályaorientáció, az érdeklődés, a lehetséges kép-
zési szakirány meghatározása, a munkaerő közvetíthetőségének megíté-
lése szempontjából is lényeges kérdés. Ebben az esetben nem egy konkrét 
munkakör által támasztott elvárásrendszerhez viszonyítjuk a személy jel-
lemző tulajdonságait, hanem tágabban, foglalkozási rátermettségét vizs-
gáljuk meg.

A folyamat része – ha a személy nem rendelkezik konkrét elképzeléssel 
– az általános képesség-, érdeklődés- és személyiségvizsgálat. Az így nyert 
eredmények összevethetők a foglalkozásokkal, a foglalkozások általános 
követelményeivel. Az eljárás elsősorban pályaválasztás és pályamódosítás 
előtt állóknál javasolt, konkrétabban képzési, átképzési programokba való 
részvételt megelőzően.

1. Előkészítő szakasz
a) Foglalkozási-profi l kidolgozása: a foglalkozásra jellemző munkakö-

rök azonosítása után munkakörelemzéseket kell végezni, és ezeken ke-
resztül alkothatjuk meg egy foglalkozás profi lját, amely tartalmazza a 
munka feltételeit, a munkaeszközöket és az anyagokat, a személlyel szem-
ben támasztott képességeket stb.

b) A vizsgálat eszközeinek és folyamatának megtervezése: a foglalkozá-
si-profi lban meghatározott kompetenciák méréséhez objektív eszközöket 
rendelünk.

c) Ütemezés: a pályaválasztás és a pályamódosítás előtt álló ügyfelek 
döntésének támogatása érdekében, illetve a lehetséges foglalkozási irány 
meghatározása érdekében kezdeményezzük a képességek (kompetenciák) 
vizsgálatát. Ha a munkaerő-közvetítéssel- és képzéssel foglalkozó munka-
társak az ügyfél bizonytalanságát érzékelik, felajánlhatják részére ezt a 
szolgáltatást.

2. Kivitelező szakasz
A munkaerő-közvetítés feltételezi, hogy elérhető a munkavállalókról 

egy olyan adatbázis, amely a jelenleg meglévő – a közvetítést szolgáló – 
adatokon túlmenő, több szakterületről származó információk rendszerezé-
sét és hozzáférését is lehetővé teszi. A kivitelezési szakasz lépései:

a) Pszichológiai vizsgálat, amely interjút és problémafeltárást követő-
en a kérdéses foglalkozás szempontjából releváns személyes tulajdonsá-
gok vizsgálatára irányul.

Foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat: az általános foglalkoztatha-
tóság illetve konkrét foglalkozásra való alkalmasság-vizsgálatát jelenti.

b) A vizsgálati eredmények kiértékelése/értelmezése alapján körülha-
tárolható a személy számára megfelelő foglalkozási terület.

3. Döntési szakasz
A pszichológiai és foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat eredmé-

nyeinek ismeretében döntés születik az ügyfél alkalmasságáról egy adott 
foglalkozási területtel kapcsolatban.
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− Amennyiben a jelölt alkalmas vagy alkalmassá tehető a foglalkozás 
követelményrendszerének való megfelelésre, úgy egy akcióterv kidolgozá-
sára kerül sor, amelynek végső célja egy leendő munkahely elérése.

− Amennyiben a jelölt számára az adott foglalkozás követelményeinek 
való megfelelés nem tűzhető ki reális célként, úgy pályakorrekcióra, pálya-
orientációs tanácsadásra lehet szüksége, majd ennek eredményeként más 
szakma (foglalkozás) követelményeinek való megfelelését kell vizsgálni.

4. Akcióterv kidolgozása
A munkanélküliségből származó személyiség-változások miatt szüksé-

ges az ügyféllel együtt egy akciótervet kidolgozni. Ez elősegítheti később 
elhelyezkedésének sikerét, a képzés teljesítését. Az akcióterv során az 
alábbi területek érintésével személyre szabott cselekvési tervet dolgozunk 
ki: álláskeresés, munkakipróbálás, képzés, egyéb szolgáltatás, illetve irá-
nyítás más alrendszerbe.

5. Ellenőrző (nyomonkövető) szakasz
Fél év elteltével az ügyfelekről információt gyűjtünk, ellenőrizzük az 

akcióterv megvalósulásának mértékét.

3.1.2. Alkalmazható módszerek
Interjú: az interjú meghatározott céllal folytatott információ- és adat-

gyűjtő beszélgetés. Az interjú középpontjában az álláskereső áll, akinek 
az interjú készítője kérdéseket tesz fel a megismerés érdekében különböző 
témákban: életrajzi adatok, tanulmányok, munkatapasztalat, célok, ambí-
ció stb. Pszichológiai eljárások: a személy képességeinek alapos megisme-
résére a munkapszichológia számos eljárást alkalmaz: tesztek, műszerek, 
munka-próba eljárások. Az eljárások speciális kritériumoknak felelnek 
meg. Standardizáltság: a tesztfelvétel körülményeinek, módjának, a teszt 
összetételének, megjelenésének, kiértékelési eljárásainak egységesített-
ségét jelenti. Ez biztosítja, hogy a módszer objektív, azaz a vizsgálótól, 
vizsgálati körülménytől független eredményeket nyújt. Megbízhatóság 
(reliabilitás): ugyanazoknál az embereknél többször mérve is ugyanazo-
kat az eredményeket kapjuk. Érvényesség (validitás): valóban azt méri az 
eljárás, amit mérni szándékozik. Normalizáltság: az egyéni eredmények 
másokhoz viszonyítva nyernek értelmet. Ehhez a széleskörű alkalmazás 
előtt megfelelő nagyságú populáción felveszik (bemérik) az eljárásokat, és 
normákat (standardokat) állítanak fel rájuk. A fenti feltételek teljesülé-
se mellett a módszer objektivitást biztosít, azaz az adatfelvételi és értel-
mezési folyamat, és az eredmények nagyfokú függetlenséget mutatnak 
a vizsgálatot végző személy és a helyzet jellemzőitől. A munkaköri vagy 
foglalkozási illeszkedés mértékének meghatározásában objektív eljárások 
alkalmazásával az esélyegyenlőség elve is érvényesül.

3.2. Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség (TEIS) projekt

Az 1990-es évek végére a munkaügyi központok elsősorban egyes szol-
gáltatási elemeik kapcsán fogalmazták meg fejlesztési törekvéseiket. A 
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2000-es évek második felében már innovatív jellegű, komplex fejleszté-
sek igénye körvonalazódott, a munkanélküliség csökkentésének illetve a 
foglalkoztatás növelésének érdekében, a hátrányos helyzetű, a munkaerő-
piacról tartósan kiszoruló csoportok (re)integrációját is szem előtt tartva. 
A komplexitás a fejlesztések több szintjén is érzékelhető. A módszerek 
komplexitása azt jelenti, hogy a munkaerő-piaci integráció elősegítésére 
újszerű, korábban csak egyes elemeiben alkalmazott módszerek egymás-
ra építésével nagyobb sikerek érhetők el a munkavállalók felkészítésének 
vonatkozásában. Az együttműködők körében a komplexitás azt jelenti, 
hogy fejlesztési partnerség révén a foglalkoztatás több szereplője – állam-
igazgatási szervezet, civil szervezetek, munkáltatók képviselői csoportjai, 
érintett hátrányos helyzetűek érdekképviseletei stb. – kerül egymással 
kapcsolatba, amely segíti a foglalkoztatás problémáinak feltárását, több 
szempontú elemzését és kölcsönösen előnyös megoldások kidolgozását.

A projekt általános célkitűzése arra a tapasztalatra támaszkodott, hogy 
nem elegendő a munkavállalók alkalmassá tétele. A munkáltatói oldal be-
fogadó szemléletét formálni kell az üzleti érdekeinek tiszteletben tartása 
mellett. Konkrétan olyan komplex eljárás kidolgozása a cél, amely a hát-
rányos helyzetű munkavállalók nyílt munkaerő-piaci integrációját segíti, 
az esélyegyenlőséget szolgáló és a diszkrimináció mentességet biztosító 
szolgáltatási rendszere révén, hosszú távon pedig a foglalkoztathatóság 
növelésével jár.

Közvetlen célok
− Fizikai és kommunikációs akadálymentesítés megvalósítása a fej-

lesztési partnerség intézményeiben.
− Szolgáltatásfejlesztés: a munkaerő alkalmasságának megítéléséből a 

szubjektív elemet kiszűrő – ezáltal a kiválasztási folyamatot objektív ala-
pokra helyező – új munkaerő-piaci szolgáltatás fejlesztése és alkalmazása.

− A célcsoporthoz tartozó álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesz-
tése. A munkavállalók feleljenek meg az alkalmas munkaerővel szemben 
támasztott követelményeknek.

− A tanácsadók, mentorok, ügyfélszolgálati munkatársak felkészítése, 
képzése. Diszkrimináció és előítéletességtől mentes ügyfélszolgálat kiala-
kítása a projektben résztvevő partnereknél, a munkatársak képzésével.

Közvetett célok
− Új szolgáltatási „modell” mintaprojektként történő alkalmazása és 

terjesztése helyi, országos és nemzetközi szinten.
− A „befogadó” munkahelyeken a munkáltatóknak a célcsoport–köz-

pontú szemléletformálása.

3.2.1. A projekt innovációi
A projekt középpontjában a hátrányos helyzetű, ezen belül a fogyaté-

kossággal élők, a roma származásúak és a munkaerőpiacra visszatérő, 
gyermeküket nevelő fi atal nők foglalkoztathatóságának elősegítése állt.

Cél a munkaerő-piaci diszkrimináció csökkentése, az esélyegyenlőség 
megteremtése volt. A diszkrimináció okainak feltárását követően, annak 
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eredményére építve, a munkavállalók foglalkoztathatóságának elősegítésé re 
is koncentrált. Ennek érdekében a fi zikai és a kommunikációs akadálymen-
tesítés megvalósítását képzések, tréningek és egy új szolgáltatási rendszer 
segítségével képzelte el, valamint tanácsadással, amely a célcsoportnak az 
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeit célzott növelni.

Továbbá a diszkriminációt meghatározó tényezők azonosítása után 
azok csökkentésére olyan módszerek, képzési és fejlesztési programok 
kidolgozására vállalkozott, amelyek hatékonyan alkalmazhatóak hosszú 
távon a célcsoport alkalmazkodó képességének javítására és foglalkoztat-
hatóságára, valamint a munkahely megtartásának képességére.

A munkaerő-közvetítés módszertanában is újításokat jelölt meg: új, 
a diszkriminációt kizáró kiválasztási eljárások bevezetését, újszerű esz-
közök kifejlesztésén és alkalmazásán keresztül. A projekt az innovatív 
szolgáltatási rendszer segítségével a munkaerőpiac résztvevőinek gyors 
egymásra találása segíthető elő, valamint az esélyegyenlőség és a diszkri-
mináció mentesség alapelvének teljesülése mellett valósulhat meg a meg-
felelő ember a megfelelő helyre célkitűzés.

A programba bevont célcsoport számára komplex módon kívánt szol-
gáltatást nyújtani, amelyek eredményeképpen a célcsoport munkaerőpiaci 
esélyei növekedhetnek, felszámolhatóvá válhatnak a hátrányos helyzetből 
adódó képesség-, készség- és képzettségbeli, valamint a munkatapaszta-
latbeli hiányosságok. A komplex szolgáltatás elemei: munkaviszony kere-
tében munkalehetőség, kompetencia felmérések a célcsoportnál, képzési 
tanácsadás, képzés, munkakipróbálás, személyre szabott és mentorok be-
vonásával megvalósuló folyamatos támogatás és tanácsadás.

3.2.2. A célokat megvalósító tevékenységek áttekintése
A projekt összesen 14 programelemet jelölt meg és dolgozott ki, ezek 

rövid áttekintését bemutatjuk, de terjedelmi okokból teljes részletességgel 
csak a 6. programelem sajátosságaira térünk ki. 

1. Felmérés és elemzés: a munkaerőpiac szereplőinek megkérdezésével 
az elvárások tisztázása, a munkaerő-piaci diszkrimináció sajátosságainak 
azonosítása. (1. programelem). Kutatás a diszkrimináció megszüntetésé-
nek (nem elvi, jogszabályi hanem) gyakorlati megvalósíthatósága lehető-
ségeire. (2. programelem)

2. Szolgáltatásfejlesztés, módszertani fejlesztés a képességek alapján 
történő munkaerő-kiválasztás vonatkozásában, ami a munkaerőpiac mun-
kavállalói és munkáltatói oldalára egyaránt irányul. (6. programelem)

3. Tananyag és tréning program fejlesztés a diszkriminációmentes ügy-
félszolgálat bevezetésére (3. programelem) a kutatás (1. programelem) és 
a szolgáltatásfejlesztés (2. programelem) eredményei alapján.

4. Belső képzés, tréning a fejlesztési partnerség tagjainál, a projektben 
résztvevő munkatársak számára az új szolgáltatás bevezetése, a diszkrimi-
nációmentes ügyfélszolgálat feltételeinek megteremtésére. (4. programelem)

5. Fizikai- és kommunikációs akadálymentesítés a diszkriminációmen-
tes ügyfélfogadás érdekében. (12. programelem)
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6. Az új munkaerő-piaci szolgáltatás (diszkriminációmentes munka-
erő-kiválasztás az álláskeresők számára, minőségi munkaerő-kiválasztási 
szolgáltatás a munkáltatók számára) bevezetése és működtetése.

7. A felmérésből (1. programelem) és a módszer alkalmazása kapcsán 
szerzett információk (6. programelem) alapján a célcsoport képességfejlesz-
tésére irányuló képzési- és tréningprogramok kidolgozása és megvalósítása 
(9-10. programelem) annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel induljanak a 
diszkriminációmentes kiválasztási folyamatban az állások megszerzéséért.

8. a célcsoport munkába segítése- mentorok révén (8. programelem)
9. utógondozás a befogadó munkahelyeken (13. programelem)
10. összegzés, tapasztalatok átadása, kommunikáció (13-14. program-

elem)

3.2.3. A hatodik programelem bemutatása
Az innovatív szolgáltatási rendszeren belül egy olyan pszichológiai esz-

közrendszer fejlesztése történt meg, amely a szubjektív elemek kizárását 
lehetővé teszi a munkaerő-kiválasztás folyamatában. Két fő része: 

1. Módszertan a munkakör által támasztott követelmények feltárására. 
2. A diszkrimináció által érintett célcsoportokkal szembeni előítéletes-

ség csökkentése illetve kizárása olyan eszközrendszer segítségével, amely 
objektíven bizonyítja, hogy az adott személy megfelel a munkakör által 
támasztott követelményeknek.

Az új szolgáltatási rendszerben az alábbi fejlesztési területek kerültek 
megvalósításra:

− munkakörelemző eszköz adaptálása
− általános kompetenciavizsgálat, amely a képzettség szempontjából 

széles spektrumon alkalmazható (kompetenciateszt)
− a munkavégzéssel kapcsolatos személyes tulajdonságok feltárása 

(személyiségteszt)
− a munkamotiváció, és értékek feltárása
A szolgáltatási rendszerben a rendelkezésre álló eszközök a munkakör 

követelményeinek fi gyelembevételével munkakörre szabhatók, azaz mo-
duláris felépítésűek.

3.2.3.1. A munkaerő-közvetítés folyamata hét lépésben
A munkaerő-kiválasztás folyamatában a jelöltek felkutatása és kivá-

lasztása valamint a munkáltatónak történő bemutatása során fokozott 
fi gyelmet kell fordítani arra, hogy sem a tanácsadó, sem a munkáltató 
ne „élhessen” az álláskeresőt érintő hátrányos megkülönböztetés bármi-
lyen formájával. Ezért került kialakításra a munkakör-elemzési rendszer, 
amely a munkáltatói elvárások objektív megfogalmazását segíti elő. A 
kompetencia-alapú tesztcsomag pedig a jelöltek képességeinek objektív 
felmérését teszi lehetővé. Az esélyegyenlőség biztosításában egy továb-
bi elem az objektív szemlélet jelenléte, amelynek hatására az objektíven 
meghatározott munkáltatói elvárásoknak megfelelő álláskereső – függet-
lenül hátrányos munkaerő-piaci jellemzőitől – megjelenhet a munkáltató-
nál, és személyes bemutatkozásra lesz lehetősége.
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A tanácsadónak a munkáltatóval való személyes kapcsolata további le-
hetőséget nyújt a munkáltató szemléletformálására (a negatív diszkrimi-
náció visszaszorítása), meggyőzésére a munkaerő-piaci szempontból hát-
rányos helyzetű munkavállalók alkalmazásának elősegítése érdekében.

A munkaerő-közvetítés hétlépéses folyamatával nemcsak az egyéni 
és szervezeti érdekek (megfelelő ember a megfelelő helyre elv) kölcsönös 
teljesülése biztosítható, hanem a projektben hangsúlyos munkaerő-piaci 
esélyegyenlőség is teljesül.

1. Munkaerőigény megjelenése
A munkaerő-közvetítés folyamatának első lépése a munkaerőigény 

megjelenése. Ennek két leggyakoribb formája az álláslehetőségek felku-
tatása vállalati kapcsolattartáson keresztül, illetve munkáltatók részéről 
jelzett illetve bejelentett munkaerőigény.

2. Munkakörelemzés
A munkakörelemzés során a tanácsadók személyesen felkeresik a 

munkáltatót és munkakör-elemzési kérdőív segítségével a munkáltatóval 
együtt – ha lehetőség van rá, a közvetlen felettes bevonásával – munkakör-
elemzést végeznek. A munkakörelemzés mellett természetesen szükséges 
kitérni a munkavégzéshez szükséges további információkra is, pl. fi zetés, 
pozíció betöltésének várható időpontja, valamint abban is megállapodnak, 
hogy a munkaerő-közvetítésnek a bemutatási szakaszában hány jelöltet 
szeretne meghallgatni a munkáltató.

3. Kompetenciaprofi l, interjúkérdések
A kompetenciaprofi l szempontrendszert nyújt a kiválasztási folyamat-

ba bevont jelöltek megismeréséhez
4. Jelöltek felkutatása, interjú
A tanácsadó felkutatja a rendelkezésére álló adatbázisból azon álláske-

resőket, akik az elvárásoknak előzetesen megfelelnek (pl. iskolai végzettség, 
szakképesítés stb.), és feltehetően érdekli őket a felkínált munkalehetőség. 
A felkutatott személyekkel a tanácsadó személyesen találkozik, és a konkrét 
munkakörre vonatkozóan interjút készít. Az interjúban kitér az elvárások is-
mertetésére, valamint igyekszik a munkavállaló szándékait is megismerni.

5. Kompetencia-alapú tesztek
A munkaerő-közvetítésnek ebben a szakaszában egy kompetencia ala-

pú, moduláris felépítésű tesztet tölt ki a munkavállaló, amely a munka-
körelemző kérdőív alapján feltárt lényeges kompetenciák vizsgálatára 
szolgál. A teszt, mint pszichológiai mérőeszköz biztosítja a feltárt informá-
ciók (személyiségjellemzők) megbízhatóságát, és az objektivitást. Előnye 
az intranetes elérhetőség (de papír-ceruza alapon is kitölthető), így lehe-
tővé teszi, hogy egy adott kód felhasználásával, pszichológus jelenléte nél-
kül, tőle függetlenül elérhető és kitölthető. Az eredményekről, a vizsgált 
kompetenciák szintjéről a tanácsadó visszajelzést kap a pszichológustól.

6. Jelöltek rangsora
Az interjú és a kompetencia-tesztek eredményei alapján a tanácsadó-

nak rangsorolnia kell a jelölteket. Ezen rangsor alapján fogja a tanácsadó 
ajánlani és bemutatni a munkáltatónak a legjobb jelölteket.
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7. Bemutatás a munkáltatónak, döntés-támogatás
A 2. pontban leírtak szerint egyeztetett létszámú (pl. a legjobb három) 

jelölt bemutatására kerül sor a munkáltatónál, a tanácsadó jelenlétében. 
A munkaerő-kiválasztásban a végső döntés a munkáltató joga. De a ta-
nácsadó személyes jelenlétével, diszkrimináció mentes szemléletével, il-
letve a rendelkezésére álló információi segítségével támogathatja a mun-
kahelyi vezető döntését, annak érdekében, hogy a munkakör betöltése 
szempontjából legmegfelelőbb jelölt kerüljön kiválasztásra. Az ügyfeleket 
a tanácsadó kíséri a munkáltatóhoz, ahol a munkáltató rövid tájékoztatót 
tart a betöltendő munkakörről, majd áttekinti az ügyfelek adatlapját és a 
képességfelmérés eredményeit. Minden esetben a munkáltató dönt arról, 
hogy kit alkalmaz, majd döntéséről személyesen vagy telefonon értesíti a 
tanácsadót és/vagy a munkavállalót.

4. Összegzés
Az életpálya-szemlélet a folyamatos változás és fejlődés egyéni lehetőségét 
és szükséges voltát is magában foglalja. Az egyén és a szervezet kölcsönö-
sen hatással van egymásra ezen életpálya-szemlélet megvalósulása során. 
A kölcsönös elégedettség hosszútávon előnyökkel jár. Az egyéni boldogu-
láshoz, jóléthez járul hozzá, ugyanakkor a szervezeteket céljaik eléréséhez 
(gazdaságos, hatékony, eredményes működéshez) segíti hozzá.

A munkaerő-piaci szolgáltatások és az újszerű, komplex szolgáltatási 
csomagok bemutatásával szemléltetni kívántuk, hogy az egyéni és szer-
vezeti érdekek érvényesülése mellett hogyan biztosítható a munkavállalói 
csoportok széles körének foglakoztatásba való bevonása.
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A MENTÁLHIGIÉNÉS 
SZEMLÉLETMÓD GYAKORLATI 

MEGNYILVÁNULÁSI LEHETŐSÉGEI
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 

INTÉZETEKBEN

A mentálhigiéné gyakorlatáról írva vezető gondolatként kell említeni 
Bagdynak (1999), a hazai mentálhigiénés mozgalom egyik vezéralakjának 
szemléletformáló megfogalmazását, mely szerint a mentálhigiéné valójá-
ban nem tekinthető önálló tudásanyagnak, sokkal inkább egyfajta, az élet 
minden terültére kiterjeszthető szemléletmód, elmélet és gyakorlati tudás, 
valamint ezen nyugvó felelősség, amelynek legfőbb és szinte kizárólagos 
célja egészségünk megóvása. Mindez, még a biológiai, pszichológiai és szo-
ciális háttértényezők együttes szerepét hangsúlyozó bio-pszicho-szociális 
modellen alapuló egészségpszichológia elméletének (Kulcsár, 1998) meg-
jelenését követően is, mind a mai napig megfelelő gyakorlati megköze-
lítésnek tekinthető. Tanulmányunkban különböző gyakorlati példákon 
keresztül azt szeretnénk bemutatni, miként jelenik, illetve jelenhet meg 
ezen szemléletmód a börtönökben folyó különböző, kifejezetten mentálhi-
giénés célzatú, illetve eredendően más céllal rendelkező, mégis e körben is 
megemlítendő tevékenységekben.

Mindehhez egyfajta szemléleti keretként Fliegauf (2010, 2011) dokto-
ri értekezésében publikált, általa kifejlesztett ún. börtöngépezet-modellt 
használjuk. Ez egy olyan táblázat formátumú gondolati séma, amely két 
változó mentén osztályozza a börtön elemeit a börtön rendszerében. Az 
Emberi-Gépi tengely azt jelzi, hogy emberi vagy mesterséges tényezőről 
van szó, a Függ-Független (Adott) tengely pedig azt, hogy az adott elem 
mennyire függ a vezetés döntésétől.

Fliegauf munkája során egyértelművé vált, hogy a „Függ-Emberi” me-
zőbe a személyi állománnyal kapcsolatos tényezők kerülnek, hiszen azok 
függenek az intézet vezetőjének döntéseitől, ugyanakkor emberi tényezők. 
A „Függ-Gépi” mező a mesterséges és egyben a parancsnok döntésétől je-
lentősen függő rezsimszabályokat tartalmazza, amelyek nem egyenlőek 
a jogszabályokkal, sokkal inkább azok alkalmazásának felelnek meg. A 
fogvatartottakkal kapcsolatos tényezők „Független-Emberi” mező részei, 
hiszen a parancsnok rendkívül nehezen tudja befolyásolni, hogy milyen 
fogvatartotti állomány kerül az intézetébe. Ugyanígy nagyobb részben 
független a vezető döntésétől az alapvetően mesterséges épület, hiszen – 
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1. ábra: A börtöngépezet-modell (Fliegauf, 2006)

bár az épületek illetve az épületen belüli funkciók változhatnak – alapvető 
tulajdonságaikat és adottságaikat általában nehéz és igen lassú folyamat 
megváltoztatni. Ezért az ilyen természetű elemek a „Független-Gépi” me-
zőbe sorolandók.

A továbbiakban ezen elemek mentén szeretnénk bemutatni, hogy a 
börtön szinte minden elemében elérhető olyan változás, amely mentálhi-
giénés hatású (is) lehet.

A különböző mentálhigiénés beavatkozások szempontjából szemlélve 
a börtöngépezet modellt, világosan látható, hogy a börtönön belül a men-
tálhigiénés tevékenységek alapvetően két, sok szempontból egymástól vi-
lágosan elkülöníthető embercsoport egészségmegőrzését szolgálhatják: a 
fogvatartottakét és az ő fogva tartásukért felelős személyzetét.

1. Az Emberi-Függő tényező, 
mint a közvetlen mentálhigiénés hatás forrása

A börtön alapvető feladata a fogvatartottak őrzése a rájuk kiszabott bün-
tetésük ideje alatt. Emellett természetesen az is a feladatai közé tarto-
zik, hogy ezen őrzés ideje alatt igyekezzen olyan nevelést biztosítani a 
fogvatartottak számára, amely képes elősegíteni a büntetésük leteltét 
követően a társadalomba való beilleszkedésüket, visszaintegrálódásukat, 
mégpedig a korábban általuk választott bűnözői életmód elkerülésével. 
Ebből következően a börtönön belüli mentálhigiénés célzatú tevékeny-
ségek nyilvánvaló, s egyben talán legfontosabb célszemélyei maguk a 
fogvatartottak. Az ő esetükben elengedhetetlen olyan tevékenységek illet-
ve velük való foglalkozás biztosítása, amelyek részben vagy egészben a 
későbbi beilleszkedésükhöz szinte elengedhetetlenül szükséges tesi-lelki 
egészségük visszaállítását illetve megőrzését hivatottak biztosítani. Ezt 
a célt szolgálja, hogy minden országos jellegű intézetben van legalább egy 
pszichológus, akinek alapfeladata a fogvatartottakkal való pszichológiai 
jellegű foglalkozás. Mindemellett a fogvatartottakkal közvetlenül a neve-
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lők foglalkoznak, a személyes ügyeiket ők intézik, így nagyon fontos, hogy 
mindezt milyen szellemiséggel teszik, hiszen bármilyen apró hétköznapi 
dologgal való foglalkozás során közvetíthető a pozitív emberi irányultság.

A fogvatartottakkal való foglalkozásban nagyon fontos szerepe van az 
intézeti lelkészeknek is. Országos intézetekben főállású lelkészek dolgoz-
nak, általában protestáns lelkészek. Elsősorban nem a médiában is sokat 
hangozatott „megtérés illetve megtérítés” miatt fontos az ő munkájuk. 
Sokkal inkább a hitükből fakadó stabil válaszaik, illetve a bűnbánatot 
követő bűnbocsánat elnyerésének a lehetősége miatt. A lelkészek szilárd 
világképet képviselnek, melyben tiszta és egyértelmű a jó és a rossz kö-
zötti különbség, valamint a követendő életmód. Azok számára pedig, akik 
saját élettörténetükből fakadóan tele vannak kétséggel és bizonytalanság-
gal önmagukkal, valamint általában az egész élettel kapcsolatban, mindez 
biztonságos fogódzkodót nyújthat.

A pszichológus, a nevelő és a lelkész a börtön személyi állományának, 
azaz a börtöngépezet modell szerint a börtön Emberi-Függő elemeinek 
olyan tagjai, akiknek a munkájuk során alapfeladatuk a mentálhigiénés 
szemléletmód képviselése a fogvatartottak lelki egészségének megterem-
tése, megőrzése és fejlesztése érdekében. Természetesen mindehhez rész-
ben eltérő céllal és eszköztárral közelítenek. A pszichológus elsősorban az 
egyének lelki problémáival foglalkozik, amelyhez diagnosztikus és általá-
ban több különböző módszert felölelő, ötvöző pszichoterápiás eszköztárát 
használja. A nevelő alapfeladata a fogvatartottak mindennapi gondjainak 
a kezelése, ami sok esetben gyakorlati problémamegoldást illetve szociális 
jellegű segítségnyújtást jelent. A fogvatartottal való kapcsolattartás során 
a verbális és nonverbális kommunikációjával azonban fontos, hogy végig 
a mentálhigiénés szemlélet jegyében, az adott embert (természetesen nem 
az általa elkövetett bűncselekményt) elfogadva, a gondjaival empatizálva, 
a pozitív jövőkép szellemiségében cselekedjen. A lelkész a hozzá fordulók 
spiritualitás iránti igényét igyekszik kielégíteni lelki útmutatást adva szá-
mukra, melynek szellemiségét minden szinten áthatja a mentálhigiéné.

A pszichológus, a nevelő és a lelkész mellett a mentálhigiénés szemlé-
letmód képviselésében a börtön Emberi-Függő elemeinek fontos tagja még 
az egészségügyi személyzet, amely a fogvatartottak fi zikai egészségének 
gondozása mellett részt vesz az alapvetően a nevelők által szervezett és 
működtetett (drog)elterelésben és alkoholelvonó kényszer-gyógykezelések-
ben – amelyeken való kötelező részvételt a fogvatartottak a szabadság-
vesztésük mellett mellékbüntetésként kapják–, valamint a fogvatartottak 
által önként vállalható drogprevenciós programokban. Ezen programok-
ban olyan további szakemberekkel dolgoznak együtt, akik speciális vég-
zettséggel – mint mentálhigiénés végzettség – rendelkeznek erre vonatko-
zóan. Modernebb intézetekben minderre komplex, jól felszerelt részlegek 
állnak a rendelkezésre.

Bár nem a kifejezetten mentálhigiénés tevékenységet végzők közé tar-
toznak, mégis fontos megemlítenünk a börtön Emberi-Függő elemei közül a 
börtön személyzetének azon dolgozóit is, akik közvetlenül a fogvatartottak 
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körül, de elsősorban nem közvetlenül velük végzik a munkájukat, azaz a 
belső felügyeleti (körletfelügyelői) állományt. Az ő feladatuk ugyan nem a 
fogvatartottakkal való közvetlen kapcsolattartás, mégis az a mód, ahogy a 
saját munkájuk végzése során szükségszerűen velük kommunikálnak (az 
alapvető emberi tisztességet szem előtt tartva), már önmagában is képvi-
selheti a mentálhigiéné pozitív szemlétét.

Megjegyzendő, hogy a börtön Emberi-Függő elemeinek, azaz a börtön sze-
mélyzetének fenti tagjai mind részben vagy egészben a börtön Gépi-Függő 
tényezőjén, azaz a rezsimszabályokon, a börtön működési rendszerén keresz-
tül hatnak. Tevékenységük ezen rezsimszabályoknak képezi fontos részét, 
illetve éppen a tevékenységük, valamint az általuk képviselt mentálhigiénés 
szemléletmód az, amin keresztül képesek befolyásolni, megváltoztatni ezen 
szabályokat, elősegítve azt, hogy már önmagukban is képesek legyenek pozi-
tív hatást gyakorolni a fogvatartottak testi-lelki egészségi állapotára.

2. Egy komplex drogprevenciós 
program modell bemutatása

Mikolay, Szeidl, Bársony és Mihócza, 2010 

A következőkben egy, a börtön különböző Emberi-Függő szakembereinek 
igen szoros és sokszínű együttműködésére épülő, a Gépi-Függő rezsim-
szabályokat alapvetően befolyásoló, jelentős mentálhigiénés hatással bíró 
komplex drogprevenciós modellt szeretnénk részletesebben ismertetni, 
amelyet a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben 
valósítottak meg. A program alapja ún. terápiás közösség létrehozása volt, 
amely különösen alkalmas a kémiai függőségben szenvedők kezelésére. 
Központi koncepciója, hogy a pszichés zavar a társas kapcsolatokban ala-
kul ki, a társas kapcsolatok zavarát jelenti, így korrekciójának igazi terepe 
is a társas kapcsolatok közege lehet. A program kidolgozói szerint a kábí-
tószer-fogyasztás megelőzéséhez nem elégséges a drog elvétele, valamit 
adni is kell a szer helyett, mert a szerfogyasztó valamit keres, mégpedig 
az örömérzést, az eufóriát, a megváltozott tudat érzését. Éppen ezért azt 
kell megmutatni a számukra, hogy mindez a szer használata nélkül, a 
normál életben is megtapasztalható, pl. a sportban, különböző szabadidős 
tevékenységek során, a művészetekben, a szerelemben, stb. Fontosnak 
tartották azt is, hogy az alkalmazott módszerek során kiemelt hangsúlyt 
fektessenek a cselekvéses tevékenységekre. Korábbi tapasztalataik alap-
ján ugyanis (Mikolay, 1999) a drogfogyasztás szempontjából különösen 
érintett fi atalkorú bűnözők performációs intellektusa jobb, mint a verbá-
lis, cselekvésen keresztül könnyebben és jobban elérhetőek. Elsősorban 
csoportmódszereket alkalmaztak, részben a gazdaságosság – egyszerre 
több ember is elérhető vele –, részben pedig azon megfontolásból, hogy a 
fi atalokra jellemző alapvető korspecifi kus kapcsolati minta inkább a kor-
társcsoport, mint a felnőtt-gyermek kétszemélyes kapcsolat.
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Tanulva a csoportmódszerek korábbi alkalmazási kudarcaiból kifeje-
zett célként tűzték ki, hogy a pszichoterápiás módszereket ne elszigetel-
ten, hanem rendszerbe foglalva, egy pszichoterápiás, gyógyító, fejlesztő 
intézményrendszer (terápiás rendszer) részeként alkalmazzák.

Ezen rendszer elemei a következők:
− a közösségi fórum;
− a stáb refl ektálási fóruma;
− az élettér, mint tanulási helyzet;
− a csoportok, mint kiscsoport, nagycsoport, egyéb közösségi fórum: az 

egész közösség együttes élménye a lényeg, hogy mindenki értesülhessen 
mindenről, hallathassa a véleményét.

A drogprevenciós program a rendszer egészének működésén keresztül 
hat, a hangsúly a kölcsönhatáson van, amelyben az egész közösség fejti ki 
a komplex hatását, nem csupán a stáb és a csoportvezetők.

A program a következő öt alapvető módszer megvalósulásán keresztül 
működik:

1. Szakemberek által vezetett terápiák
− Egyéni foglalkozás, vezetés-támogatás, kezelés: a stáb minden tagjához, 

mint kezelőhöz 3-6 fő tartozik közvetlenül a résztvevők közül; velük kétheten-
te, meghatározott időben, 20-30 perc időtartamban, egyénileg foglalkoznak.

− Pszichológiai, pszichoterápiás kiscsoport: pszichológus által rendsze-
resen megtartott kiscsoport.

− Önsegítő csoport: kiképzett segítő segítségével rendszeresen működő 
csoport.

− Egyéb terápiás kiscsoport.
2. Kiegészítő, hordozó vagy közegterápiák:
− Szocializációt előkészítő zárkacsoport: nevelő irányításával, heti 1 al-

kalommal 15-30 perc.
− Szabadidős, kulturális, színjátszó csoport: nevelő vezetésével, heti 

egy alkalommal 1,5 óra.
− Birkózó sportcsoport (birkózócsoport): szakpszichológus, pszicho-

terapeuta és kiképzett oktató vezetésével, heti két alkalommal 1,5 óra.
− Terápiás önkéntes munkavégzés a közösség szolgálatára: ellenszolgál-

tatás nélküli munkavégzés, önkéntes alapon.
3. Üzemeltetés:
− Vezetői értekezlet: az aktuális feladatok reggeli megbeszélése.
− Nevelői esetmegbeszélő csoport
− Szupervízió, esetmegbeszélő csoport: itt mindenképpen megemlítendő, 

hogy a szupervízió lehetősége a program minél hatékonyabb működteté-
sén túl a terápiás rendszerben dogozó egyes szakemberek lelki egészségé-
nek a megőrzését, azaz az ő mentálhigiénéjüket is szolgálja.

4. Refl exiós fórumok:
− Nagycsoport: pszichológus vezetésével, hetente egyszer, 30 perc idő-

tartamban, melyen a teljes stáb részt vesz a drogprevencióban részt vevő 
csoporttagokkal együtt; lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők a problé-
mákat az egész közösség előtt fölvessék, megvitassák.
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− Személyzeti csoport: a stáb tagjainak refl exiós lehetőséget adó fórum, 
pszichológus vezeti, nagycsoport után heti 30 perc időtartamban.

− Stábértekezlet: a gyógyító-nevelő csoport stábjával közösen, havonta 
egy alkalommal történik.

5. Élettér: az egyes elemei, mint a napirend, a zárka, a társalgó, vala-
mint a közösségi élet különböző színterei között a Házirend teremt kap-
csolatot, amelynek – mint a rezsimszabályoknak – a betartása a terápiás 
rendszer működésének fontos eleme.

A kiscsoportokba kerülés, majd a csoport működésének menete:
Az önkéntes jelentkezés után a pszichológus első interjút készít, a ke-

zelő lefolytatja az első beszélgetést, majd közösen javaslatot tesznek a stáb 
részére a csoportba helyezésről. Ezt követően a stáb tagjainak közös dön-
tésén múlik, mely kiscsoportban való részvétel lehetőségét ajánlják meg a 
fogvatartottnak. A csoport tagjai a feladatok megfogalmazását követően 
pontosan tudják, hogy melyik napon, milyen foglalkozáson, csoportülésen 
kell részt venniük. A program minimum 6 hónapig, maximum egy évig 
tart egy adott személy részére. Hat hónapot követően a stáb dönt az egyes 
résztvevők benntartásáról illetve kihelyezéséről. Ezen túl a fogvatartottak 
a szabadulásuk előtt 2-3 hónapos emlékeztető tréningen is részt vehetnek.

2.1. A drogprevenciós birkózócsoport

A fentiekben részletezett különböző módszerek közül kicsit részletesebben 
is bemutatjuk a kiegészítő terápiák között szereplő drogprevenciós birkó-
zócsoportot, amely működési alapelveiben, valamint megvalósulásában is 
híven tükrözi, hogy szinte bármilyen tevékenység lehet mentálhigiénés 
hatású, ha azt megfelelő módon és keretek között végzik. A drogprevenciós 
birkózócsoport gondolati alapját az adja, hogy a csoporttagok az agresz-
sziójuk, feszültségük sportoláson, birkózáson keresztül történő levezetése 
révén megtapasztalhatják, hogy miként lehetnek képesek agresszív kész-
tetéseiket, indulataikat, ezen keresztül pedig cselekedeteiket és végül ön-
magukat szermentesen irányítani. Az agresszió elfojtása, letörése – ami 
gyakran közvetlen célja a fogvatartottakkal való foglalkozásnak, érintke-
zésnek – ugyanis számos rossz tapasztalat alapján sok esetben a közvetlen 
felügyelet távollétében, a várttal ellentétben éppen az agresszió fokozó-
dását és a szerhasználat folytatását eredményezi. A csoport célja tehát a 
szabadidő egészséges eltöltése volt, mely a testi-lelki egészség megőrzését, 
fejlesztését, szükség szerint visszaállítását jelentette abban a hitben, hogy 
a legjobb drogmegelőzés az alternatív program – mint a birkózás – bizto-
sítása.

A birkózás olyan sportolási forma, amely könnyen felkelti a 
fogvatartottak érdeklődését. A bűncselekmények elkövetőihez – éppúgy, 
mint a droghasználók többségéhez – sokkal közelebb áll ugyanis a cse-
lekvés, mint a verbalitás. Ezért választják gyakrabban a bennük meglé-
vő agresszív késztetéseik levezetésére az erőszakot, mint a megbeszélést. 
Éppen ezért azt kell megmutatni, illetve megtanítani a számukra, hogy 
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miként tudják ezen indulataikat megszelídíteni, amire jó lehetőséget ad a 
birkózócsoport a mozgás, az ügyesség és a sikerélmény megtapasztalásán 
keresztül. A verbális pszichoterápia esetükben szinte mindig kudarcra 
ítélt, általában különféle előnyök (mint jobb körülmények közé kerülés) 
miatt és nem a valódi változás lehetőségéért keresik fel a fogvatartottak a 
pszichológust. A közös sporttevékenység azonban lehetőséget ad számuk-
ra az együttműködés kialakításához, így később esetlegesen a pszichote-
rápiás hatás eléréséhez is. A birkózócsoport tehát nem agresszióra való ki-
képzés, hanem a meglévő agresszió megszelídítésének, szabályok közötti 
kiélésének a lehetőségét adja.

A csoport jellemzői:
A csoport vezetője birkózó tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelke-

ző pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus és egyben pedagógia sza-
kos nevelőtanár. A birkózóedző pszichoterapeuta kettős szerepben nevel 
és tanít. Birkózóedzőként a győzelem elérésének módjaira és a szabályok 
betartására, pszichoterapeutaként az önkontrollra, a szabályok szerinti 
életre, az önmagunk feletti rendelkezésre ösztönöz.

Az egyes csoportokban 8-14 fő részvétele lehetséges. Párhuzamosan pe-
dig 3-4 csoport is futhat. A csoportok zártak, csak a tagok vehetnek részt 
rajta, a fogvatartás okát tekintve pedig heterogén összetételűek.

A csoportba önkéntes jelentkezést követően orvosi és pszichológiai al-
kalmasság esetén, a nevelő javaslatára lehet bekerülni. Alapszabály, hogy 
az lehet a csoport tagja, aki a csoport átlagosnál szigorúbb szabályait is 
betartja. Aki mindezt megszegi, fegyelmi vétséget, szabályszegést, erő-
szakos cselekményt követ el, verekedésbe keveredik, visszaél az erejével, 
kizárásra kerül. A csoportból szabadulás révén, illetve saját kérésre is ki 
lehet kerülni.

A csoportba kerülés feltételei összegezve tehát a következők:
− fi zikai alkalmasság, ebbe beleértendő a szerhatástól való mentesség is;
− pszichikai alkalmasság (győzelem és vereség elviselése, szabályköve-

tés, stb.);
− nevelői javaslat, amely nélkül nem lehet bekerülni a csoportba, va-

lamint a visszajelzés és a hatás nyomon követése szempontjából fontos a 
folyamatos konzultáció is;

− drogprevenciós csoportban való elhelyezés.

A foglalkozások heti két alkalommal 1,5 órában zajlanak. A csoportok ki-
sebb létszámmal indulnak, hogy kiválaszthatóak legyenek a csoportveze-
tő segítői, akik segítenek a rend fenntartásában. A felügyelet kényszerítő 
eszközzel rendelkező tagjainak részvétele nem szükséges. A kezdeti egy 
hónap után, amennyiben a foglalkozásvezető úgy gondolja, a csoport lét-
száma 8-14 főre növelhető.

A birkózócsoportban ún. grundbirkózás (a sumo és a hagyományos bir-
kózást ötvözi, a cél, hogy az ellenfelet a körből ki kell tolni, a két lábon 
állásból ki kell billenteni) illetve kötöttfogású birkózás (felsőtest fogása 
engedélyezett, a fogások és dobások különböző pontokat érnek, a tus – két 
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váll a szőnyegen – azonnali győzelmet jelent) folyik. Az edzés rendje a kö-
vetkező: ráhangolódás, bemelegítés, fogásgyakorlat, küzdelem részletesen 
kidolgozott és mindenki által pontosan ismert szabályok szerint, levezető 
játék, végül megbeszélés és csoportgyűlés. Az edzés utolsó eleme, a 15-20 
perces megbeszélés igen fontos, mivel ennek során lehetőség van a vissza-
jelzésekre, a konfrontációkra, a viselkedés alakítására, azaz az alappszi-
choterápiás hatás elérésére.

A csoport legfontosabb szabályai összefoglalva a következők:
− a bekerülés önkéntes és alkalmassági feltételei vannak;
− a résztvevő saját felelősségére vehet részt a foglalkozásokon;
− a csoportfoglalkozás heti 1-2 alkalommal 1-3 órában történik;
− a vezető utasításai kötelező érvényűek;
− a megbízhatóbb fogvatartottak közül kiválasztott 2 foglalkozássegítő 

instrukcióit is követni kell;
− a csoportgyűlésen a csoporttagok megfogalmazhatják a véleményüket;
− az edzés súlycsoportonként, a szabályok betartásával történik;
− be kell tartani a tisztálkodási és higiéniés szabályokat.

Összefoglalóan elmondható, hogy ez a program nem pusztán egészségpszi-
chológiai program, nem csupán az egészség megőrzésére mozgósít, hanem 
az aktuális életminőség javítását célozza. A csoport hatásaként várható, 
hogy a résztvevők számára gyorsabban telik az idő, viselkedésük szabály-
követőbbé válik (az állapotkövetésre jó lehetőséget ad a fegyelmi helyzet 
folyamatos monitorozása), valamint megtapasztalják, hogy a sport miként 
képes hatékonyan levezetni a feszültségüket. Összességében feltételezhe-
tően elvárható, hogy a csoporttagok testileg és lelkileg is egészségesebbé 
váljanak.

Egy 10 fős csoport működésének konkrét tapasztalatai mindezen el-
várásokat alátámasztották. A felügyelők előítéleteinek legyőzését kö-
vetően a csoport nevelői támogatással működött és bebizonyította, hogy 
a fogvatartottak (is) képesek szabályok szerint küzdeni. A csoport lezá-
rásakor minden résztvevő kitöltött egy visszajelző kérdőívet, amelynek 
legkevésbé pozitív megfogalmazása szerint is „sokat adott a birkózás” a 
válaszadó számára: „a foglalkozás idején nem is börtönben voltam.” Be-
bizonyosodott, hogy a csoportban résztvevők a csoport lezártával jobban 
tudtak a szabályokhoz alkalmazkodni, valamint jelentősen csökkent a fe-
szültségük. A pszichoterápiás elérés megvalósulására jó példa, hogy volt 
olyan alkalom a szerzők beszámolója alapján, amikor maguk a résztvevők 
kérték, hogy birkózás helyet inkább beszélgessenek.

2.2. A horgászszakkör

A közegterápiák körébe tartozó horgászszakkör is szerves részét képezi a 
drogprevenciós programnak. Célja a birkózócsoportéhoz hasonlóan a kábí-
tószer- és bűnmentes életre nevelés, az arra való felkészítés, a szabadidő 
egészséges eltöltése és az agresszió megszelídítése. 
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A csoport szabályai nagyon hasonlítottak a birkózócsoportéhoz:
− önkéntes jelentkezés és alkalmasság esetén lehet bekerülni;
− mindenki saját felelősségére vesz részt a csoportban;
− a csoportfoglalkozások heti egy alkalommal egy órában zajlanak;
− a vezető utasításai kötelező érvényűek;
− a vezető segítőinek instrukcióit is követni kell;
− a rendszeresen megtartott csoportgyűlésen a csoporttagok megfogal-

mazhatják véleményüket, különböző témák megbeszélését kezdeményez-
hetik.

A csoport az elméleti ismeretek elsajátításával kezd, amit az állami hor-
gászvizsga letétele zár le. Ezt követően csoportos eltávozás keretében az 
egész csoport külső helyszínen közös horgászaton vesz részt. Mindez a 
hivatkozott tanulmány szerint 6 fogvatartottal valósult meg, amelynek 
problémamentessége nemcsak a résztvevők, de a többi fogvatartott és a 
felügyelők számára is bizonyította a csoport erejét és pozitív hatását.

3. A rezsimszabályokon keresztül a fogvatartottak felé
közvetíthető mentálhigiénés hatás

A fogvatartottak mentálhigiénés állapotának alakulásáért, alakításáért 
nem pusztán a börtöngépezet-modell Emberi-Függő elemei, azaz a börtön 
személyzete a felelős. Fontos mentálhigiénés hatást képes kifejteni a börtön 
másik Függő eleme, a Gépi oldalhoz tatozó rezsimszabályok rendszere is. Ide 
tartozik a fogvatartottak nevelésének fontos eleme, a számukra biztosított 
többszintű tanulási lehetőség is. Az általános iskolai képzés általában folya-
matos, de mód van az ítélet alatt érettségire és felsőfokú képesítés megszer-
zésére is. A társadalomba való beilleszkedésben a börtönbeli szak- és beta-
nított munkás képzés is fontos szerepet játszik. Számos ember, aki a civil 
életben soha nem dolgozott, a börtönben különböző (pl. szakács, hegesztő, 
darus, stb.) szakmában szerezhet végzettséget, és ami talán még ennél is 
többet jelent, gyakorlatot. Mindez pedig szabadulásuk után a társadalmi 
be- illetve visszailleszkedésük során jelentősen megnövelheti az esélyeiket.

A tanulási lehetőség elősegítése mellett a külvilággal való kapcsolattar-
tásban is szerepet játszanak a börtönökben a könyvtárak, melyekben kölcsö-
nözhető könyvek és folyóiratok találhatóak. Mindemellett a fogvatartottak 
saját pénzükön további újságokat és folyóiratokat is rendelhetnek.

A külvilággal való kapcsolat fennmaradása, valamint a börtönlét túl-
élésére motiváló tényező, azaz az aktuális életcéljuk megtalálása érdeké-
ben nagyon fontos, hogy a fogvatartottak számára rendszeresen biztosí-
tott az engedélyezett hozzátartozóikkal való telefonon illetve személyesen 
történő kapcsolattartás. A szülőket előzetes engedéllyel a gyermekeik is 
meglátogathatják. A velük való kapcsolat személyességének megőrzése 
érdekében a szülők ünnepekkor engedéllyel ajándékot is átadhatnak a 
gyermekeiknek.
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4. A börtön személyi állománya, 
mint a mentálhigiénés tevékenység célcsoportja

A börtönben végzett munka több szempontból is igen megterhelő lehet 
pszichikailag. A személyzet szinte egész nap zárt intézetben van, moz-
gásában és a külvilággal való kommunikációjában jelentősen korlátozva. 
Ráadásul olyan emberek közelében illetve közvetlen kontaktusában, akik 
korábban a társadalom által elítélt cselekményt követtek el, beleértve 
ebbe esetlegesen a másik ember ellen irányuló erőszakot is. Sokan közü-
lük lelkileg is sérültek valamilyen szempontból, ami – az esetlegesen jelen 
lévő fi zikai veszélyeztetettség mellett – jelentősen megnöveli a velük való 
foglalkozás okozta lelki terhet. Igaz ez szinte a börtön teljes személyi állo-
mányára, de különösen a fogvatartottak őrzésében valamint a velük való 
közvetlen foglalkozásban – a fogvatartottak mentálhigiénés ellátásában – 
érintettekre. A büntetés-végrehajtási intézeteknek, mint munkáltatóknak 
így kifejezett kötelessége a dolgozói testi-lelki egészségi állapotának folya-
matos monitorozása, részben a nála végzendő speciális munka végzéséhez 
szükséges alkalmasság állományba kerülést megelőző, illetve azt követő 
rendszeres ellenőrzése, részben a börtönön belül végzett munka okozta 
pszichés megterhelés esetleges káros hatásainak megelőzése, illetve bekö-
vetkezésük esetén kezelése, rehabilitációja érdekében.

Mindennek a 21/2000. (VIII. 23.) IM-BM-TNM együttes rendelet – a 
fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományá-
nak munkaköri egészségi, pszichikai és fi zikai alkalmasságáról, a szolgá-
lat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egész-
ségügyi szolgálat igénybevételéről – 2000 utolsó negyedévében hivatalos 
keretet is adott. Egyértelműen meghatározta a hivatásos állományban 
lévők egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálati rendjét, amely 
– bár az eredeti rendelet azóta számtalanszor módosult, s 2009-ben telje-
sen új rendelet is született e témában1 – az alábbi fő elemekből áll a mai 
napig:

− a hivatásos állományba kerülést megelőző egészségügyi és pszicholó-
giai alkalmassági vizsgálat;

− a hivatásos állományú munkavégzés alatt rendszeres időközönként 
végzett ún. időszakos egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálat 
(jelenleg az egészségügyi alkalmassági vizsgálat évente, a pszichikai al-
kalmassági vizsgálat pedig a teljes hivatásos állományra vonatkozóan 2 
évente kötelező);

− az egészségügyi és pszichikai megterhelés szempontjából eltérő új 
illetve speciális beosztásokba kerülést megelőző egészségügyi és pszichikai 
alkalmassági vizsgálat;

1 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állo-
mányú tagjai egészségi, pszichikai és fi zikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői 
munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, 
valamint az egészségügyi alapellátásról
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− valamint a munkavégzés során felmerülő, a munkavégzést jelentősen 
befolyásoló, illetve korlátozó egészségügyi és pszichikai probléma esetén 
az állományilletékes parancsnok (az adott büntetés-végrehajtási intézet 
parancsnoka) által soron kívül is elrendelhető egészségügyi és/vagy pszi-
chikai alkalmassági vizsgálat.

Az alkalmassági vizsgálatokat – általában a fogvatartottak ellátásától 
teljesen vagy legalább részben elkülönülő – alapellátó orvos illetve pszi-
chológus végzi, aki vagy az adott büntetés-végrehajtási szerv, vagy egyéb 
rendvédelmi szerv alkalmazásában áll, vagy pedig szerződéssel végzi ezt a 
tevékenységet. Az alapellátó orvos és pszichológus felelős a fenti alkalmas-
sági vizsgálatokon túl az állomány rendszeres egészségügyi és pszichológi-
ai gondozásáért is. Amennyiben valaki megbetegszik, vagy úgy érzi, olyan 
pszichés problémája van, amelyben szakmai segítségre szorul, akkor ön-
kéntes jelentkezés alapján felkeresheti az orvost, illetve a pszichológust. 
Az állomány mentálhigiénés gondozása az egészségügyi ellátással együtt 
ingyenesen biztosított minden dolgozó számára, s ez szükség esetén, vala-
mint az ellátó pszichológus kapacitásának függvényében a közvetlen hoz-
zátartozói körre is kiterjeszthető.

Az alkalmassági vizsgálatok közül, az állomány mentálhigiénés állapo-
tában betöltött kiemelten fontos szerepe miatt, mindenképpen kiemelendő 
az időszakos pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendszere. Az időszakos 
pszichikai alkalmassági vizsgálatok elsődleges célja ugyanis az állomány 
aktuális lelki állapotának folyamatos monitorozása, valamint az esetlege-
sen felmerülő pszichés problémák időben történő kiszűrése és gondozásba 
vétele az alapellátó pszichológus vagy szükség esetén külsős szakember, 
esetlegesen pszichiáter által. Mindebből jól látszik, hogy az időszakos pszi-
chikai alkalmassági vizsgálatok szellemiségét a kezdetektől a támogató, 
segítő szándék jellemezte, mely így már önmagában is a mentálhigiénés 
szemléletmódot képviseli (Szabó, 2009). Mindez pedig a rendszeres men-
tálhigiénés gondozás biztosításával együtt egy olyan védőhálót képez, 
amely a börtön személyi állománya pszichés egészségének a megőrzését 
hivatott biztosítani. Esetenként mindezt különböző célzott oktatások és 
tréningek is kiegészítik, amelyek főbb témakörei a következők: a stressz 
fogalma és kezelése, konfl iktuskezelés, hatékony kommunikációs techni-
kák, önismeret, a burn-out jelensége, stb. Mindezen képzéseket elsősorban 
az alapellátó pszichológus tartja, de alkalmanként külsős szakemberek is 
részt vesznek benne.

Itt kell mindenképpen megjegyeznünk, hogy – ahogy azt a korábbiak-
ban is említettük már – a fogvatartottak mentálhigiénés gondozásában 
szerepet játszó szakemberek esetében különösen fontos a saját mentálhi-
giénés állapotuk rendszeres karbantartása. Ennek érdekében kerül bele 
szinte minden ilyen programba a szakemberek számára biztosított szu-
pervízió lehetősége is.
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5. Kitekintés – miként képes egy civil szervezet 
bekapcsolódni a börtön mentálhigiénés rendszerébe 

(Csáki, Mészáros, 2005 és http://www.valtosav.hu)

A fogvatartottak életében igen fontos, sok esetben kritikus időszak a 
szabadulásuk időszaka. Az erre való sikeres felkészülésük, valamint a 
közvetlenül a szabadulásuk időpontját követően kapott támogatás és se-
gítség biztosítása alapvetően képes meghatározni a társadalomba való 
sikeres reintegrációjukat. Mindebben az egyes büntetés-végrehajtási in-
tézetek szakemberei – pszichológusok, nevelők – csak részben tudnak a 
fogvatartottak segítségére lenni. Az ő tevékenységük elsősorban a börtö-
nökön belülre koncentrálódik, s bár a fogvatartottak lelki állapotának fi -
gyelemmel kísérése, illetve szükség esetén fejlesztése általában tartalmaz-
za olyan készségek elsajátításának elősegítését is, amelyek a szabadulást 
követően megkönnyíthetik a társadalmi beilleszkedést illetve a bűnmen-
tes új élet elkezdését, azok valódi éles kipróbálására, valamint az egyes 
fogvatartottak konkrét gyakorlati lehetőségeivel való összehangolására 
általában nincs lehetőségük. Éppen ezért tekinthetőek nagyon fontos, és 
sok esetben hiánypótló kezdeményezésnek az olyan civil indíttatású prog-
ramok, amelyek megpróbálnak hidat emelni a börtön és a szabadulást kö-
vető való világ között, konkrét és egyben gyakorlati támogatást biztosítva 
a fogvatartottak, különösen pedig a fi atal fogvatartottak számára. Erre 
vonatkozóan szeretnénk az alábbiakban ismertetni egy konkrét példát.

A Váltó-Sáv Alapítvány országosan működő civil szervezet célja és fela-
data a fogvatartottak és a szabadultak, elsősorban fi atalok (16-35 évesek) 
társadalmi és mukaerő-piaci beilleszkedésének a támogatása, azaz a bün-
tető eljárásban terheltnek minősülő (elsősorban fi atalok) megkeresése, 
gondozása, képzése, mentálhigiénés ellátása, reszocializációja /(re)integ-
rációja/rehabilitációja.

1997-ben kezdték el az ún. Váltó Programjukat még egy másik szerve-
zet keretében, melynek lényege a segítő munka és a középiskolai tanul-
mányok egységének biztosítása volt fogvatartott és szabadult fi atalok szá-
mára. 2002-ben önállósodtak, majd 2003-tól tevékenységüket jelentősen 
kiszélesítették.

Tevékenységük lényege a folyamatos (utó)gondozás (a kliensekkel törté-
nő kapcsolatfelvétel már a büntetés-végrehajtási intézetben megkezdődik, 
majd folytatódik a szabadulás előtti, alatti és utáni krízisben), illetve a civil 
támogató rendszer. Hitük és tapasztalatuk szerint a biztonságos emberi/se-
gítői/civil kapcsolat kiépítése már a büntetés-végrehajtási intézeten belül, a 
bizalom elnyerése és megszilárdulása, a folyamatos érzelmi biztonság meg-
teremtése, az elfogadó közösség segítségnyújtása a szabadulás krízisének 
csökkentését, valamint a visszaesés megelőzésének alappilléreit jelenti.

A harmadlagos bűnmegelőzés, azaz a visszaesés megelőzése az alapít-
vány munkatársainak megítélése szerint szoros összefüggésben van az-
zal, hogy az adott egyénnek milyenek a reintegrációs lehetőségei, milyen 
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a társadalmi integráció minősége, vannak-e a szabadulása utáni perspek-
tívái, milyen a családi-szociális háttere, illetve a rendelkezésére álló em-
beri-kapcsolati rendszer. Hipotézisük szerint a visszaesés megelőzésének 
három jelentős eleme van, amelyek a következők: munkalehetőség, biztos 
lakhatási körülmények megléte, valamint tartós emberi kapcsolatok. Egy 
támogató, segítő kapcsolat, azaz a mentálhigiénés gondozás lehetőségének 
megléte ez utóbbit képes részben biztosítani.

Az alábbiakban kicsit részletesebben is ismertetett modellprogramjuk-
ban kiemelt szerepe van a következőknek: civil pártfogói rendszer, külön-
böző csoportok működtetése, a tanulás lehetőségének biztosítása, informá-
ciós bázis működtetése, stb.

5.1. A civil pártfogói rendszer

Magyarországon a szociális munka már a szociális ügyintézőkön keresztül 
a büntetés-végrehajtási intézetekben is jelen van. Ennek ellenére az utó-
gondozás, a szabaduló fogvatartottak társadalmi reintegrációjának konk-
rét elősegítése még mindig elsősorban a szabadulás utáni időre koncent-
rálódik a hivatásos pártfogói felügyelettel. Ezt egészíti ki és egyben támo-
gatja az ún. civil pártfogói rendszer, amelynek egyik nagy előnye, hogy ezt 
a fogvatartott önként vállalja, motívumai így alapvetően mások, mint a 
hivatásos pártfogói rendszer esetében. Mindez pedig jelentős mértékben 
elősegítheti a szabaduló fogvatartottban – a jövőbeli hatékony együttmű-
ködéshez elengedhetetlenül szükséges – bizalom kialakulását.

A fenti gondolatok szellemiségében megalkotott modellprojektjük köz-
ponti elemként szereplő folyamatos utógondozás lényege, hogy az utó-
gondozás a fi atallal való kapcsolatfelvétellel már a büntetés-végrehajtási 
intézetben, a konkrét szabadulást akár 1,5-2 évvel megelőzően megkezdő-
dik. Az így megkezdett gondozás pedig a szabadulás krízishelyzetében és 
a kinti életben is folytatódik. Mindez egyfajta hidat képez a börtön zárt 
világa és a való világ között, jelezvén az emberi lét és a fejlődés folya-
matosságát, valamint azt, hogy mindig a múltból építkezik a jelen, mely 
meghatározza a jövőt.

Tapasztalataik szerint a fi atalok reszocializációjának első lépése a fo-
lyamatos érzelmi támogatás és a biztonság biztosítása. Éppen ezért kü-
lönös hangsúlyt fektetnek a civil pártfogói rendszerükre, amelyen belül 
a pártfogóval kialakítandó segítő kapcsolat lényege az egyéni gondozás, 
célja pedig a szabadulás pillanatára, majd pedig az utána következő idő-
szakra való hosszú távú felkészülés. Ez egyszerre jelenti a praktikus is-
meretek és elintézendő feladatok számbavételét, valamint a személyiség 
megerősítését. Az egyéni gondozás középpontjában az egyén áll, az egyén 
személyisége, gondolatai, problémái, kérdései, perspektívái és lehetőségei. 
Alapmódszere a beszélgetés, a folyamatos kommunikáció, olyan légkör-
ben, amely bizalmat sugároz. A projektben résztvevő minden fi atalnak 
(fogvatartottnak és szabadultnak egyaránt) van egy saját segítője, aki in-
tenzív fi gyelmet biztosít számára a teljes utógondozás ideje alatt.
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A programot bemutató tanulmányban a szerzők számos, a résztvevő fi a-
taloktól származó idézettel illusztrálták a civil pártfogói felügyelet szemé-
lyességének a fontosságát, melyek közül egyből röviden mi is idéznénk:

„Mi az, ami a programban nagyon fontos?
A segítőnek a szerepe, a személye. Tehát ha sikerül jó kontaktust kiala-

kítani, az mindenen, szó szerint mindenen átsegít.” (Csáki és Mészáros, 
2005, 105.).

5.2. A csoportok szerepe az utógondozásban

Az egyéni gondozás mellett a modellprojekt fontos részét képezi az aláb-
biakban röviden bemutatott különböző csoportok működtetése is, melyek 
alapját a konfl iktuskezelő és problémamegoldó technikák fejlesztése, a 
jövőbeni munkakeresésre vonatkozó készségek kialakítása, valamint az 
önismeret fejlesztése jelenti. 

− Szabadulásra felkészítés csoportban:
A konkrét, a szabadulás körüli ügyintézésre, állás- és munkavállalás-

ra, lakhelykeresésre stb. vonatkozó tájékoztatás mellett a projekt fontos 
eleme a szabadulásra felkészítő csoport működtetése. Ez a csoport a bün-
tetés-végrehajtási intézetben önkéntes jelentkezés alapján működik, és 
speciális problémamegoldásra szerveződik. A szabadulásra való felkészí-
tés egyik igen fontos eleme a konfl iktuskezelés, éppen ezért ez a téma álta-
lában központi szerepet tölt be a szabadulásra felkészítő csoportokban.

− Váltó Kör – kortárs (ön)segítő csoport szabadult fi atalok számára:
A szabadlábra kerülés krízisének átélésében és feldolgozásában na-

gyon fontos szerepe van annak, hogy ki, illetve kik várják a szabadulandót 
a kinti világban. A családon kívül fontos, hogy más emberi kapcsolatai is 
legyenek, lehessenek a szabaduló fi atalnak. Részben ezt biztosítja a civil 
pártfogó, valamint a modellprogramban résztvevő további munkatársak-
kal való beszélgetés. Ennek egy további lehetősége azonban az, ha a kliens 
önmagához hasonló sorsú és helyzetű emberekkel is találkozhat/találko-
zik, hiszen velük megvitathatja a saját speciális élethelyzetét, lelkiállapo-
tát és jövőbeni lehetőségeit. Erre biztosít jó lehetőséget a hetente egyszer 
másfél óra időtartamban működő (ön)segítő csoport, a Váltó Kör, amely a 
beszélgetéseken túl különféle szabadidős programokat is szervez.

− Hozzátartozó csoport:
A Hozzátartozó csoport a fogvatartott vagy szabadult fi atalok hozzá-

tartozói számára jelent segítséget, az ő speciális problémáik, megoldási 
stratégiáik megvitatására, segítésére ad lehetőséget. Kibeszélhetik magu-
kat, miközben tudatosan készülnek a családtagjuk szabadulására, hogy a 
lehető legjobban legyenek képesek támogatni a társadalomba való vissza-
illeszkedésében.

− A programban nagyon fontos szerepe van a segítő személyzet stábülé-
seinek is, amelyek lehetőséget adnak a közös gondolkodásra, a felmerülő 
problémák feldolgozására, valamint a konkrét esetek megbeszélésre, azaz 
a szupervízióra is.
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5.3. A civil modellprojekt összegzése

A fentieken túl az ismertetett civil modellprojekt fontos eleme még a ta-
nulás, a különböző képzéseken (közép- és felsőfokon is) való részvétel elő-
segítése, illetve biztosítása, valamint a Váltó-sáv Információs Bázis is. Ez 
utóbbi lényege, hogy exkriminálisok működtetésével a szabadulás helyze-
tét segítő, széleskörű információkat gyűjt össze. A Bázisra betérő fi atallal 
az ex-kriminális segítő állapotfelvételt készít, majd közösen megfogalmaz-
zák a problémát és megpróbálnak megoldási lehetőséget keresni. Fontos, 
hogy az ex-kriminális segítő a különböző szervezetek munkatársaival 
igyekszik személyes kapcsolatot kialakítani, ami a tapasztalatok szerint 
hatékonyabbá teszi, teheti az együttműködést.

A programról összességében elmondható, hogy alulról építkezik, és 
mindig a célcsoport igényeire próbál reagálni. Működésének alapfaktorai 
a partneri (mellérendelő) emberi viszony és kommunikáció, a nem-büntető 
megközelítés és attitűd, valamint világos célok és elvárások megfogalma-
zása. Mindehhez a résztvevő szakemberek, segítők részéről olyan gyakor-
lati készségekre van szükség, mint a fi atalok meghallgatása, elfogadása, 
tapasztalataik méltányolása, ellenállásaik, provokálásaik és manipulációs 
törekvéseik hatékony kezelése, hitelesség és nem-büntető attitűd, tudás 
és ismeret a börtön világáról, előítélet nélküli munka, végül pedig saját 
maguk önismerete, tudatos fejlesztése. Éppen ezért elmondható, hogy a 
kriminális életvezetésű, letartóztatott és szabadult fi atalokkal folytatott 
segítői munka speciális terepen, speciális körülmények között végzett, ép-
pen ezért speciális ismereteket és tudást igénylő szociális munka.

6. A büntetés-végrehajtási intézeteken belül végzett
végezhető mentálhigiénés tevékenység a börtöngépezet

modell tükrében – összefoglaló gondolatok
A fentiekben megpróbáltuk röviden áttekinteni, valamint két konkrét 
példán keresztül bemutatni, hogy a börtöngépezet-modell két Emberi ele-
mének, a fogvatartottaknak és a személyi állománynak a jó mentálhigi-
énés állapotának a megőrzéséért milyen erőfeszítéseket tesznek illetve 
tehetnek a büntetés-végrehajtási intézetek, illetve a rendszeren kívülről 
érkező civil kezdeményezések. Az ismertetett lehetőségeket és példákat 
a börtöngépezet-modellben ábrázolva (2. ábra) jól látható, hogy a börtön 
szinte minden eleme vagy önmagában, vagy más elemen keresztül lehet 
mentálhigiénés hatás forrása.

1. Pszichológus, nevelő, lelkész, egészségügyi dolgozó, vala-
mint a körletfelügyelői állomány munkája során a személyes te-
vékenységük által közvetített mentálhigiénés hatás.

2. Amikor a szakemberek az általuk tartott, vezetett progra-
mokon keresztül a rezsimszabályokat átalakítva fejtik ki a men-
tálhigiénés hatásukat (pl. csoportok vezetése, csoportszabályok).
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2. ábra: Mentálhigiéné a börtöngépezet-modellben
(az 1. ábra kiegészített saját változata)

Civil
pártfogói
rendszer

3. Az állomány mentálhigiénés ellátása, melynek eredője az 
alapellátó pszichológus (külsős vagy belsős), működésének meg-
határozója pedig a vonatkozó normák végrehajtásának a módja.

4. A rezsimszabályok, a rezsim működésének közvetlen men-
tálhigiénés hatása: tanulási lehetőség, könyvtár, kapcsolattar-
tás, edzőterem, stb.

5. Az épület kialakítása és funkcióinak elosztása csak részben 
függ az adott büntetés-végrehajtási intézet vezetésétől (éppen 
ezért nem szerepel tanulmányunkban e tényező részletes elem-
zése), mégis mindenképpen megemlítendő, hogy amennyiben van 
a vezetésnek lehetősége mindezt alakítani, úgy közvetlenül az 
épület illetve maga a munkakörnyezet, valamint a fogvatartottak 
esetén a zárkák és egyéb helyiségek kialakításának már önma-
gában is lehet mentálhigiénés hatása. 

6. Rendszeren kívüli, mégis a rendszer mentálhigiénés mű-
ködését jelentősen befolyásoló tényező a civil kezdeményezések 
csoportja, mint a civil pártfogói felügyeleti rendszer

Záró mondataink között mindenképpen megjegyzendő két gondolat. A bör-
tön diszfunkcióiból eredő ún. börtönártalmak következtében, amennyiben 
nincs tudatos, szándékos és egyben pozitív – a fentiekben is bemutatott – 
törekvés, úgy kizárólagosan a börtön negatív hatásai fognak érvényesülni 
a fogvatartottak és különösen a fi atal fogvatartottak esetén. Éppen ezért 
különösen fontos a rendszer és a tapasztalatok áttekintése alapján, hogy a 
fogvatartott fi atalok reszocializációjának támogatásában a civil szerveze-
tek és a büntetés-végrehajtási rendszer egymást hatékonyan kiegészítve 
képes legyen együttműködni.
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A fejezet lezárásaképp szeretnék köszönetet mondani édesapámnak, Szabó 
János nyugalmazott bv. alezredesnek, aki azzal, hogy megosztotta velem a 
több mint 25 éves büntetés-végrehajtási intézetben végzett munkájának a 
tapasztalatait, jelentősen hozzájárult a tanulmány hitelességéhez.

Irodalom 
Bagdy E. (1999). A mentálhigiéné főbb irányzatai és a hazai Mentálhi-

giénés Program (1996), In Bagdy E. (Szerk.), Mentálhigiéné, elmélet, gya-
korlat, képzés, kutatás. Budapest: Animula.

Csáki A., Mészáros M. (2005). Szociális munka a büntetés-végrehajtás-
ban és az utógondozásban. Esély, 2, 95-114.

Fliegauf G. (2010, megvédve 2011). A börtön és a kábítószer kapcsolata: 
Európai és hazai kriminológiai helyzetelemzés – doktori értekezés.

Fliegauf G. (2006). Börtöngépezet. Letöltés helye: http://bvpszichologia
32.blogspot.hu/2006/10/brtngpezet.html, Letöltés dátuma: 2012.10.30.

Fliegauf G., Ránki S. (2008). Fogva tartott gondolatok. Budapest: 
L’Harmattan.

Kulcsár Zs. (1998). Egészségpszichológia. Budapest: ELTE Eötvös Ki-
adó.

Mikolay S., Szeidl T., Bársony E., Mihócza Cs. (2010). Terápiás közös-
ség kialakítására tett kísérlet a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
drogprevenciós csoportjában. Bűnügyi Szemle, 4, 59-72.

Mikolay S. (1999). Fiatal bűnelkövetők pszichológiai jellemzői. Belügyi 
Szemle, 6, 103-107.

Szabó E. (2009, megvédve 2010). A munkahelyi egészségpszichológia 
és egészségfejlesztés rendszere a Magyar Köztársaság Rendőrségén, va-
lamint a szubjektíve észlelt munkahelyi stresszterheltség jellegzetességei 
– különös tekintettel az idői tényezőre – a hivatásos állományú rendőrök 
körében – doktori értekezés. Letöltés helye: http://ganymedes.lib.unideb.
hu:8080/dea/handle/2437/93931, Letöltés dátuma: 2012.10.30.



P.TÓTH BÉLA

A LELKÉSZI SZOLGÁLAT 
MENTÁLHIGIÉNÉS VONATKOZÁSAI

A vallások lényegében olyan pszichoterápiás hatással is működő rendsze-
rek, amelyek tanítást és életmódot adnak követőiknek oly módon, hogy 
biztosítják tanítási-beavatási gyakorlatuk közösségi kereteit, s ezzel ön-
maguk folyamatos fennmaradását ünnepeik révén. Aligha van térben és 
időben elterjedtebb, egyetemesebb kulturális jelenség a vallásnál, amely 
azonban történeti pluralitásban áll előttünk, s mint ilyen, leginkább ma-
gával az emberi lény jelenségével hozható párhuzamba. Az ember egyé-
ni mivoltának szerkezete, életének alapproblémái ugyanis fajra, nemre, 
vallásra stb. tekintet nélkül gyakorlatilag mindig és mindenhol azono-
sak, mégsem található két, egymással maradéktalanul kicserélhető és 
helyettesíthető individuum, hiszen „…a homlokán feltündökölt a jegy / 
hogy milliók közt egyetlen egy.” (Kosztolányi Dezső). Ugyanígy a vallások 
is hordozzák a maguk sajátos, egyedi voltuk jegyeit, amik összefüggenek 
keletkezésük helyével, idejével, egy adott kor és földrajzi táj emberének 
nagy kérdéseivel, ugyanakkor azonban felmutatják azokat az egyetemes 
vonásokat is, amelyek minden létező vallásban lényegileg azonosak.

A vallások sokszerű jelenségéhez tartozik – mint minden humánum-
hoz – történeti jellegük, tehát születésük és haláluk ténye, de a történeti 
magyarázat sosem teljes és kimerítő. Minden vallás hordoz ugyanis olyan, 
saját magán túlmutató közös elemet, amely egy bizonyos, meghatározott 
emberi alapállásra mutat, azt kultiválja s abban igazán önmaga. A tradi-
cionalista gondolkodás (Guénon, Ziegler, Evola, és Hamvas) szerint ez a 
közös, szellemi mag a hagyomány, amelyre kivétel nélkül minden vallás 
mutat is, de egyik sem meríti ki maradéktalanul, s amelynek lényege az 
istenemberség. Az ember a benne rejlő késztetések alapján keresi eredetét 
és valódi mivoltát, amit ősidőktől fogva saját magán túl, a transzcendens 
valóságban fedez fel, s ezt a tudását történeti formában a különböző val-
lások őrzik.

Európa az egyház hatalmi összeesküvéssé züllésével utat nyitott a sze-
kularizációnak, amely szellemi mozgalom eredetileg csupán az egyháznak 
a világi hatalommal összefonódott pozíciójának megtörésére irányult, esz-
közei közé azonban hamarosan felvette a fenti értelmű hagyomány teljes 
megsemmisítésének igényét, mert abban látta hatalmi riválisának szelle-
mi bázisát. Már Descartes is azzal, hogy fi lozófi ájában a keresztyén uni-
verzalizmus által vallott Egy szellemi princípiuma helyébe két, egymással 
egyenértékű princípiumot tett, éspedig a vizsgálódó embert, a szubjektu-
mot (res cogitans) egyfelől, s a vizsgált tárgyat, az objektumot (res extensa) 
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másfelől, melyek mellőznek minden transzcendens vonatkozást, teljesen 
e világi, immanens tényezők – az emberi létezés súlypontját és végső irá-
nyultságát az immanenciában jelölte meg. Ezzel utat nyitott annak a faj-
ta ismeretszerzésnek, amely a feltételekhez kötött, „ha…akkor” mezőket 
vizsgáló elkötelezettségével, döntően természettudományos (kísérletező, 
statisztikai valószínűségeket felállító s abból általánosító) módszereivel 
egyrészt kiépítette a mai tudományos és technikai civilizációt, másrészt 
pedig vizsgálódását kiterjesztette az immár tárgyként tételezett emberi 
valóságra, és létrehozta a lélek nélküli lélektant. Arra sem kellett sokat 
várni, hogy a kényelmetlen erkölcsi kötelezettségek lerázásának szabad-
ságáért hálás tömegek szemében ez a tudományosság elfoglalja a vallás 
metafi zikai szerepét, és teljes körű, végleges világ- és életmagyarázattá 
lépjen elő. Ezt a szellemi-kulturális átrendeződést az sem akadályozta 
meg, hogy a tudomány, éppen saját maga választotta módszerei miatt 
mindig kizárólag a valóság egyes részeinek, meghatározott szegmensei-
nek vizsgálatában és leírásában illetékes, s ebből a természetéből faka-
dóan nem is tehet az egészre, a világ vagy akár az emberlét teljességére 
vonatkozó kijelentéseket. Az európai civilizáció azonban, a maga vallási-
szellemi gyökereinek említett okból történt megtagadása következtében 
olyan világnézeti vákuumba került, amely kitöltése sürgősen szükséges 
volt, s kéznél lévén az elvileg minden kétséget kizáróan igazságot mondó 
tudomány, új, modernkori vallásának azt választotta. Hogy ez az igaz-
ság valójában milyen szintű, s hogy a tudomány éppen a legszorongatóbb 
emberi kérdéseket legtöbbször még feltenni sem tudja, nemhogy megvá-
laszolni, az csak bizonyos fokú lejáratódása után, a huszadik század má-
sodik felében kezdett feltűnni. Elsősorban az orvostudomány és a hozzá 
kapcsolódó, önmagát materialisztikusan értelmező egészségügy bizonyult 
diszfunkcionálisnak, aminek következtében divatja támadt az alternatív 
és természet-gyógyászatok némelykor egészen az okkultizmusig menő 
gyakorlatának. Az ember vallásos lény, vagyis amint azt Angyal állítja, 
pszichológiailag nem is tudja magát másként értelmezni, mint egy magá-
nál nagyobb rendszer alrendszerét, ezért igazából sosem az a kérdés, hogy 
van-e vallása vagy nincsen, csupán az, hogy milyen vallása van. Könnyen 
belátható, hogy az ateizmus is hit, legfeljebb negatív hit, de tudományos 
módszerekkel nem verifi kálható. A hit és tudomány kérdései nem is a ve-
rifi kálhatóság, hanem, amint azt Popper állítja, a falsifi kálhatóság men-
tén választhatóak szét, vagyis minden olyan állítás a hit körébe tartozik, 
ami tudományos módszerekkel sem nem igazolható, sem nem cáfolható.

A mai tudományos pszichológiának persze sok ága van, de funkciója lé-
nyegében mégis az időközben szinte végsőkig diszkreditált vallás pótlása 
annak „tudományos” meghatározása révén, hogy tulajdonképpen mi is az 
ember, nem mellékesen olyan pszichoterápia biztosításával, amely helyet-
tesítheti a vallást és átveszi annak lélekgyógyító szerepét.

Ezt a modern életre jellemző, meghasonlott helyzetet mind a vallás, 
mind pedig a pszichológia embereinek interpretálnia kellett valahogyan 
a maguk oldaláról. Megjelentek a saját körük védelmét az elzárkózásban 
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és a másik kiátkozásában látó gondolkodók éppen úgy, mint a másik ol-
dal értékeit és gyakorlatát irigylők, kisajátítani kívánók, s végül közvetítő 
szándékúak egyaránt.

Jelen sorok szerzője megszerezte a teológiai és a bölcsész-pszichológu-
si képzettséget is, utóbbit kifejezetten abból a célból, hogy világosabban 
láthassa, mit tud mondani a tudomány az emberről. Évtizedek személyes 
tapasztalata és összegző igyekezete után úgy véli, hogy szükségtelen, sőt 
kifejezetten káros a kérdés olyan felvetése, hogy melyik körnek volna ezek 
közül „igaza”, éspedig abból az egyszerű megfontolásból, hogy mindkét 
diszciplína más életkört érint, egymás területén való diszponálási szán-
dékuk pedig illegitim határátlépés. „Az üdv kérdésére természeti tény-
megállapításnak semmiféle befolyása nincs. Az ember élhet magasrendű 
és szellemileg jelentékeny életet, tekintet nélkül arra, hogy a gravitációról 
mit tud. Az életrend helyességét erkölcsi és vallási magatartás dönti el, és 
erre annak az ismeretnek, hogy a csillagászati rendszerben a bolygók mi-
képpen keringenek, hatása és befolyása egyáltalán nincs. A klérus részéről 
illetéktelen beavatkozás volt, hogy tapasztalati tényeket kétségbe vont, mint 
ahogy illetéktelen volt később, amikor a tudomány nevében asztronómiai 
vagy fi zikai vagy biológiai vagy pszichológiai ténymegállapításokból az 
üdvre vonatkozó messzemenő, főként tagadó következtetéseket vontak le.” 
(Hamvas, 1992, 73.).

A vallás dolga azoknak az igazságoknak őrzése, amelyek az ember 
végső helyére, rendeltetésére, életének lényegére vonatkoznak, és amely 
igazságokat valóban nem is érint, hogy a vérnyomás alakulását milyen ve-
gyületek befolyásolhatják. A tudomány tapasztalati vizsgálódásával kizár 
minden egyszeri és megismételhetetlent, mindenkor az általános törvényt 
követeli, s ahol ilyet nem talál, statisztikus valószínűségi mezőkre hagyat-
kozik. Amikor azonban perforál valakinek a vakbele, tudományosan meg-
felelően képzett szakembert kell találnia, hogy idejében megoperálják, s a 
hit és az imádság ilyen helyzetben csak kiegészítő, támogató jelentőségű 
lehet. Egy terminális betegség végső stádiumában viszont a tudomány 
korlátozódik tünetenyhítésre, esetleg mindösszesen csak fájdalomcsilla-
pításra, míg az ember belső sorsát döntően éppen a hite és metafi zikai 
irányultsága fogja meghatározni. Ez utóbbi témakör természetesen nem 
csak terminális helyzetben vetődik fel egy életút során, hiszen helyünk és 
rendeltetésünk, igazi tennivalónk megtalálása és realizálása lelki egész-
ségünk egyik legfontosabb fundamentuma.

Kívánatos volna ezért felhagyni azzal a ma már lejárt ideológiai hábo-
rúhoz tartozó kizárólagosság-igénnyel, amivel a maguk körét féltő, ren-
desen szűklátókörű apologéták mindkét oldalon híveket próbálnak meg-
tartani s önmagukat és rendszerüket igazolni, annak elismerése helyett, 
hogy illetékességi körük határai minden esetben pontosan meghúzhatók 
és feltétlenül tiszteletben is tartandók. A tudomány, megítélésünk szerint 
messze határátlépésnek számító, ideológikus „Szentháromsága” – Isten 
nincs, az ember állat, a halál teljes megsemmisülés – még ma is ott kísért 
az organikus szemléletű lélektan némely művelőjében, mintha ezen ős-
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ortodox materialista premisszák elfogadása és vallása a tudomány műve-
lőjétől joggal megkövetelt hittételek, dogmák lehetnének. Ugyanígy a val-
lás bizonyos művelői sajnálatos módon elvitatják a tudományos eredmé-
nyeket és hipotéziseket, amelyeket szembeállítanak saját hagyományuk 
tételeivel, nem látva be, hogy ezek a hipotézisek (pl. az evolúció, amely 
egyébként ma is csak hipotézis) nem is érintik a vallás valódi kérdésfelve-
téseit, ezért egyáltalán nincs szükség a cáfolásukra. Ennek illusztrálására 
álljon itt, az egyébként mélyen Isten-hívő Darwin néhány saját mondata, 
amikor ezt mondja: „Sokan a legkiválóbb szerzők közül is, úgy tűnik, teljesen 
meg vannak elégedve azzal a felfogással, hogy minden egyes fajt külön teremtet-
tek. Az én véleményem szerint mindazzal, amit a Teremtő (sic!) által az anyagra 
kényszerített törvényekről tudunk, jobban összhangban áll, ha a Föld múlt és jelen 
lakóinak létrejöttét és elpusztulását másodlagos törvények vezérlik, akárcsak az 
egyén születését és halálát. Amióta én az élőlényeket nem külön teremtetteknek 
látom, hanem olyan lények egyenes leszármazottainak, melyek az első kambriumi 
rétegek lerakódása előtt éltek, szinte megnemesülnek a szememben... Felemelő el-
képzelés ez, amely szerint a Teremtő (sic!) az életet a maga különféle erőivel együtt 
eredetileg csupán néhány, vagy csak egyetlen formába lehelte bele, és mialatt 
bolygónk a gravitáció megmásíthatatlan törvényét követve keringett körbe-körbe, 
ebből az egyszerű kezdetből kiindulva végtelenül sokféle, csodálatos és gyönyörű 
forma bontakozott ki – és teszi ma is.” (Darwin, 2003, 430-431. ). Ebből a pár mon-
datból világos, hogy az evolúciós gondolat atyjának fejében szépen megfért 
egymás mellett a végső dolgokra (teremtés) vonatkozó gyermeki hit, és a 
konkrét, anyagi valóságrészekre (!) vonatkozó tudományos közelítés.

Miután ezen megfontolások szerint elvi értelemben szétválasztottuk 
a vallás és a tudomány illetékességi körét, felmerül maga a gyakorlati 
gyógyító tevékenység problémaköre. A vallások, mint említettük, nagyszá-
mú változatban, történeti pluralitásban állnak előttünk, s ennek megfe-
lelően lélekgyógyító tevékenységük is sokszerű. Nehéz egyetlen nevezőre 
hozni a kisgyermekkori (3-6 éves), mágikus vallásosság megközelítését a 
narratívát vagy mítoszt szó szerint fogadó, azt fel nem bontó 6-10 éves 
kori vallásossággal, amelynek istenségei rendszerint még teljesen antro-
pomorfak, vagy a csoporthoz tartozást („mi azok vagyunk, akik…”) döntő-
nek értelmező 10-15 éves vallásosságot a már személyesen kiküzdött, 16-20 
éves adolescensével illetve fi atal felnőttekével. De említhetjük a nagy val-
lási paradoxonokat is értelmezni képes fi atal felnőtt vallásosságát, és az 
azt követő, még magasabb, univerzáló fokokat is (Fowler, 1981). Ezekről 
azt kell látnunk, hogy egy lényegi szempont alapján mégiscsak közösek, 
amennyiben az egyéni énnel, individuummal szemben egy transzcendens 
átellenest, egy magánál nagyobb, létét megalapozó és döntően meghatározó 
„másikat” tételeznek fel, azt keresik és az azzal való egységet szomjazzák. 
A vallásokat ősidőktől konstituáló tapasztalat, hogy ennek az átellenesnek 
megtalálása és a vele való eggyé válás a legfőbb jó, amit semmilyen egyéb 
tapasztalat jelentőségében és életújító erejében felül nem haladhat, ezért 
a hívő embernek ez a célja és végső irányultsága. A különböző vallások 
más-más választ adnak arra, hogy ez a végső cél milyen utakon közelíthe-
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üdv

lelkész

lelki egészség

pszichológus

A lelkész és a pszichológus munkájának kölcsönhatása 
(Forrás: Frankl, 1988/1997, 61.)

tő meg legjobban, így megemlíthetjük a mágikus rituálék, a közösségi en-
gedelmesség és alázat, a kijelentésnek tekintett törvény megtartása világát 
éppen úgy, mint a felismerések, a megvilágosodás, vagy a keresztyénség 
által tartott, Krisztus lényével szimbolizált és realizált Isten- és embersze-
retet útját. Ezek bármelyike megjelenhet, olykor kombinált formában is az 
egyes vallásokban, de általában mindegyikre jellemző valamelyik tanítás, 
amely annak karakterét alapvetően meghatározza. Jelen sorok szerzője 
a legutóbb említett, keresztyén közelítés elkötelezettje, de teljes jogúnak 
tekinti az összes többi közelítést is annak jegyében, hogy a segítőnek min-
den individuumot a saját lelki érettségi fokának korlátai és lehetőségei 
között kell értelmeznie. Az ilyen szemlélet számára magától értetődőnek 
tűnik, hogy sem a más felekezetek vagy vallások hiteles képviselőit, sem 
pedig a kompetens pszichoterapeutát nem tekinti vetélytársának, hanem 
Frankl nyomán úgy tartja, „lelkész és pszichológus, ha jól végzik felada-
tukat, „mellékhatásként” egymás ügyének is javára vannak.” (P. Tóth, 
1996). Ez, mutatis mutandis érvényes a különböző vallások szándékolt, 
ill. per effectum hatásai terén is.

1. A lelkészi szolgálat gyakorlati problematikája
Református lelkészként egy háromezer éves gyakorlat folytatójának te-
kintem magamat, amely tevékenység „alkotmánya” a Biblia, a hozzá 
csatlakozó „törvények” és „végrehajtási utasítások” pedig a keresztyén 
egyház ősegyházi, legjobb középkori és a kálvini reformációs egyháztör-
ténelmében megőrzött hitvallások és interpretációs hagyományok. En-
nek tartalmi részletezésére itt hely nem lévén, elégedjünk meg azzal, 
hogy lelki tevékenységem középpontjában a logosz először bizonyíthatóan 
Herakleitosznál, majd a görög fi lozófi a csaknem minden ágában megjele-
nő, János evangéliumában, aztán Justin mártírnál különösen is defi niált, 
magyarra leginkább „élet-teremtő gondolat, ige” formájában fordítható 
valósága áll. Ennek a szónak, Alexandriai Philo leleménye szerint óbibliai 
héber megfelelője a dábár, ami „szót” és „cselekedetet” egyaránt jelent, 
lényege pedig (nagyobb profanizálás nélkül) röviden úgy foglalható össze, 
hogy az élet szövevényében értelmet és világosságot hozó, isteni gondo-
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lat, szellemi valóság és útmutatás. Ennek felfogására és hirdetésére tö-
rekszem. A nem-teremtett (Isten) és a teremtett (ember) között kapcsolat 
semmilyen más módon nem lehetséges, csak a logosz, azaz az ige (Krisz-
tus) által, amely az előbbitől származik, és az utóbbit építi. Az ige seho-
gyan másként ki nem mondható, csak emberi beszéd által. Ha megszólal, 
mégsem egyszerűen kinyilatkoztatás, hanem olyan üzenet, ami közösség-
ben hangzik el, s ezért mindenkor a közösség dolga, hogy annak tartalmát 
megvizsgálja, a valósággal szembesítse, igazságtartalmát megállapítsa és 
verifi kálja.

1.1. A lelkész, mint igehirdető

A lelkész feladata, amelyre vállalkozott, az igének emberi szóval történő 
kimondása, ami az igehirdetésben zajlik, és forrása döntően a Szentírás. 
A szent szövegben azonban számtalan műfaj található, amelyek mind a 
saját törvényük szerint értendők, ezért a lelkész, mint írásmagyarázó arra 
hivatott, hogy az „ott és akkor” formáit kellő alázattal és engedelmesség-
gel átültesse az „itt és most” életvalóságába, éspedig a helyzetazonosságot 
felismerve, s annak konzekvenciáit erkölcsi igazságként képviselve úgy 
szavaival, mint saját életgyakorlatával. 

Ez a tevékenység a vasárnapokon és az ünnepeken az istentisztelet 
liturgikus középpontjában áll, de minősített jelentősége van a családi élet-
fordulók (születés, felnőtté válás, házasságkötés, temetés) alkalmain is. 
A lelkész igét hirdet kereszteléskor a csecsemő felett, a konfi rmációban a 
fi ataloknak a felnőtt gyülekezetbe történő befogadásakor, a házasulandók 
templomi esküvője alkalmával, és temetés idején a koporsó felett. Felada-
ta az adott helyzet igei értelmezése, mintegy a család tagjainak nevében, 
azok tehermentesítésére, akik személyesen és emocionálisan túlságosan 
is érintettek, mint résztvevők. Az ilyen családi eseményeket bejelentés és 
felkérés előzi meg a lelkészi hivatalban, amely alkalmat ad előzetes tájé-
kozódásra. Temetés kapcsán nem ritka, hogy a család írásos összefoglalót 
készít az elhunytról és azt átadja a lelkésznek, de egy vallási közösség-
be integráltan élők gyakorta személyesen is sokkal közelebbről ismerik 
egymást, mint egy város átlagos polgárai. Főleg városon elég sokan élnek 
az egyházi közösségtől elidegenedetten, akik részéről már maga a lelkész 
felkérése is óvatos lépés a gyülekezet felé. Sok múlik a kapcsolatfelvétel 
minőségén a család további vallási gyakorlatára nézve.

Az említett életfordulók alkalmával, éppen a hagyományosabb kö-
zösségekben nem ritkán kap meghívást a lelkész az adott család ünnepi 
asztalához keresztelő, konfi rmáció vagy esküvő alkalmával, ritkább eset-
ben halotti tor rendezése idején is. Rendszeres lelkészi tevékenység az es-
küvő előtti, legalább háromszori jegyes-oktatás, amikor a házasulandók 
felkeresik és meghallgatva tanítását együttes beszélgetésben készülnek 
közös életükre. Ilyen alkalmakkor nem ritka, hogy a beszélgetések szá-
ma meghaladja a tervezett hármat, ami a házasulandók érdeklődésétől 
és kommunikációs hajlandóságától függ. A mai korszellem jegyében ritka 
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a jegyespár, akik még nem élnek együtt, ezért a lelkészi oktatásnak erre 
tekintettel kell lennie. Előforduló eset a kb. két éves (ritkábban hét éves) 
együttélés utáni házasságkötés, amikor egy megfáradni látszó kapcsolatot 
kívánnak felfrissíteni összetartozásuk véglegesítésével. (Goethe tizennégy 
év után vette feleségül élettársát, Christiane Vulpius-t.) A jegyes-oktatá-
sok tematikája kiterjed a templomi esküvő konkrét lefolyására, a házas-
ság bibliai értelmezésére, kiadott szentírási részek otthoni elolvasásával 
és értelmezésével, a frusztráció kezelésének problémájára (P.Toth, 1994), 
a családtervezés hívő ember számára elfogadható módozataira, a terhes-
ségi és szoptatási időszak speciális problémáira, és főleg a kölcsönösen 
kielégítő, őszinte és hiteles emberi kommunikáció törvényeire.

Speciális igehirdetési alkalom a bibliaóra, amikor 10-15 fő asztali be-
szélgetésére kerül sor ifjúsági vagy felnőtt résztvevőkkel. Előbbi esetben 
általában konkrét korosztályos életproblémákból kiindulva és a Szentírás-
hoz elérkezve, utóbbi esetben, a felnőtteknél fordított irányú mozgással: a 
Biblia folyamatos olvasásából kiindulva és emberi élethelyzetekre alkal-
mazva azt folyik a közös beszélgetés. Református egyházunk évente ki-
adja Bibliaolvasó Kalauzát, amit rendszeresen használva három év alatt 
végigolvasható az egész Szentírás. Ezt ki-ki egyéni kegyességi gyakorla-
tához is használja (saját gyülekezetemben pl. egy adományozó jóvoltából 
a közösség minden tagja ingyenesen megkapja karácsonyi ajándékként), 
s nem ritkán kerül ki a vasárnapi igehirdetés tematikája, textusa is eb-
ből. A lelkészek azonban szabadon választhatnak igei alapot vasárnapi 
prédikációjukhoz, nem kötelező a kiadott vezérfonal napi olvasmányáról 
hirdetniük az igét.

Ugyancsak speciális szolgálat a felnőttként keresztséget kérők és kon-
fi rmálók oktatása. Ők azok közül kerülnek ki, nem ritkán más felekezetek 
szülötteiből áttérőkként, vagy teljesen elidegenedett családok megkeresz-
teletlen leszármazottaiként, akik életük egy pontján rádöbbennek, nem 
mehetnek többé úgy tovább, mint eddig. Az ilyen felismerést indukálhatja 
egy váratlan megrázkódtatás, akár emberi tragédia is, esetleg az össze-
torlódott sorslehetőségek okozta életkrízis, vagy egyszerűen az üresség 
és hiábavalóság egzisztenciális megtapasztalása. Belőlük 7-10 fős csopor-
tokat formálva kerül sor beavató tanításukra sok közös beszélgetéssel, 
amelyek olykor éjszakába húzódnak (a kisgyermekesek miatt rendszerint 
csak esti összejövetel tartható). Felnőtt életük megannyi kérdése terítékre 
kerül, beleértve élet és halál, bűn és megtisztulás, egyéni önmegvalósítás 
és közösségépítés, feltámadás és örök élet, reformáció és magyarság, tu-
domány, művészetek és politika bibliai szemléletű értelmezését. Ezek a 
csoportok konfi rmációjuk után nem ritkán együtt maradnak házi biblia-
kör formájában, ahová havonta váltakozva, egyszerű esti asztalterítéssel 
meghívják egymást és a lelkipásztort oly módon, hogy a közös beszélgetés 
témáját a házigazda jelöli ki, s ő készül fel rá leginkább beszélgetés-indító 
gondolatokkal.
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1.2. A lelkész, mint tanító

Sajátos többlete egyes gyülekezeteknek, hogy egyházi oktatási intézményt 
is működtet. Jómagam egy 535 fős, nyolc évfolyamos református gimnázi-
um (ld. www.szrg.hu) és egy 108 fős egyházi óvoda (ld. www.szro.hu) lét-
rehozásában vagyok elmarasztalható. Előbbit egy lelakott tűzoltólaktanya 
14 éve folyó átépítésével, utóbbit egy – az önkormányzat kérésére átvett 
– egyébként életveszélyes állapotban lévő városi óvoda teljes körű felújítá-
sával indította közösségünk. Mindkettőben rendszeres tanítói tevékenysé-
get folytatok, a gimnáziumban hittan és fi lozófi a oktatásával, pszichológia 
szakkör tartásával, valamint diákságnak és tanári karnak tartott hétkez-
dő, hétfő reggeli áhítatokkal, évente ötször pedig egész napos csendes-nap-
pal. A 10-18 éves diákok között számtalan spontán kérdésre kell megfelelni 
valamennyi minőségemben, különösen tanárként, amely munkát nagyon 
szeretek. Az óvodában hetente tartok bibliaórát az óvónőknek, havi rend-
szerességgel a dajkáknak. Mindkét helyszínen évente rendezünk Családi 
Napot minden korosztálynak műsorral, lelki programmal, közös ebéddel, 
bográcsozással, ahol is immár nagyszerű infrastruktúra áll rendelkezésre 
(előbbiben kitűnően felszerelt tornaterem, jól kiaknázható díszudvarral és 
egyéb termekkel, utóbbiban ősfás kerttel, fejlesztőszobával, stb.)

1.3. A lelkigondozói szolgálat

A személyes megkeresések és beszélgetések történhetnek a lelkész kezde-
ményezésére, ezek általában családlátogatás keretében zajlanak. Gyüle-
kezetünk több mint nyolcszázötven tagját (Szentendre, 2012-es adat) azon-
ban csak évek sora alatt lehet így elérni, a látogatásokat pedig rendszerint 
különböző aktualitások indokolják. Ezekről a látogatásokról a lelkész éves 
tervet készít és naplót vezet. Másik változat az, amikor az egyháztagok va-
lamelyike kér időpontot beszélgetésre, ez pedig többnyire a lelkész hivatali 
szobájában zajlik.

Az ilyen pásztori beszélgetéseknek sokféle témája lehet: családi, lel-
kiismereti, hitbeli vagy éppen életkrízist illető. Jelen sorok írója a bib-
liai, paraklétikus (támogató, ugyanakkor Szentlélekre hagyatkozó, és a 
bibliai tanítás egészének alapján álló) lelkigondozás híve, pszichológusi 
munkájához kapcsolódóan pedig a Kohut (1971, 1977, 1984) fémjelezte 
self-pszichológiai irányzat áll legközelebb szakmai szemléletéhez. Gyakor-
ta szükséges gyászolók kísérése a gyászmunka idején, házassági és gyer-
meknevelési problémákkal küzdők beszélgetéssorozattal való orientálása, 
szenvedélybetegségben élők, vagy családtagjaik lelki vezetése és gondo-
zása, depressziósok felkarolása és kísérése, kórházban fekvők meglátoga-
tása, pszichiátriai betegek otthoni utógondozása, lelkiismereti válsággal 
küzdő kamaszok támogatása.

Kohut többlete a terápiában abban áll, hogy a pszichoanalízis pusztán 
libido-tárgyat ismerő szintjét a szerethető és idealizálható self-object, vala-
mint a tárgyilagos, de mégis jóságosan tükröző viszonyulás hangsúlyozásá-
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val olyan humán szintre emeli, ahol a szülő-gyermek viszony nemcsak új 
aspektusból érthető, hanem újraélésével egyszersmind újra is tanulható, 
ami révén valódi lelki érlelődés érhető el. Az ilyen értelmű érlelődés már 
nem csak szocializáció, és nem is csupán individuáció, hanem a múlandó-
sággal való megnyugtató megbékélés és az örökben való meggyökerezés is.

1.4. Gyermekek gondozása

Egy viszonylag nagy és forgalmas gyülekezethez sok kisgyermek is tar-
tozik, kivált, ha a közösség óvodával és nyolcosztályos gimnáziummal is 
bír. Közösségünkben évente 25-35 gyermeket keresztelünk, amely jelen-
tős szám, s messze meghaladja az évente eltemetettekét. Ez annak is kö-
szönhető, hogy városunk, Szentendre országosan ismert és a fi atal háza-
sok által különösen kedvelt település. A gyülekezetünk által fenntartott 
színvonalas és jó szellemű gondozási és oktatási intézményeink vonzásán 
túl azonban tény, hogy meglepően sok mai szülő véli úgy (még akkor is, 
ha magának nem jutott ilyen), hogy gyermekét helyes egyházi szellemű 
nevelésben kell részesítenie. Nem ritka, hogy egyik vagy mindkét szülő 
kifejezetten ezért csatlakozik egyházközségünkhöz, fi zeti éves önkéntes 
egyházfenntartói járulékát, mert szeretné gyermekét hitoktatásban, kon-
fi rmációban részeltetni, és rendszeresen el is jár vele templomunkba, eset-
leg felnőttként maga is megkeresztelkedik és konfi rmál.

Az átlagos vasárnapi istentiszteletek azonban döntően nem a gyerme-
kekhez, hanem a felnőttekhez szólnak, s kisgyermekeknek nehéz ezeket 
mozgás nélkül, fegyelmezetten végigülni. Ezért vezettük be angolszász 
mintára a gyermek-istentisztelet intézményét. Ez úgy zajlik, hogy a csalá-
dok együtt jönnek vasárnap délelőtt 10 órára templomba, de a gyermekek 
az istentisztelet első egyharmada után, amikor már a felnőtteknek szóló, 
számukra hosszadalmas igehirdetés következik, kivonulnak a templom-
ból, és korosztályuk szerint három csoportban foglalkozunk velük (3-6 
évesek, 7-9 évesek és 10-12 évesek csoportja). Ezeket az alkalmakat sok 
játékkal, énekléssel, bibliai tárgyú történetek elmesélésével, kézműves 
foglalkozásokkal tartjuk, amiben segítenek gyülekezetünk kisgyermekes 
anyái, a református óvónők, tanítónők, és a gimnázium felnőttebb diákjai 
is. Karácsony és húsvét előtt egész napos ajándékkészítő, kézműves fog-
lalkozást tartunk a gyermekeknek, és ők maguk is szép, édességgel teli 
ajándékcsomagot kapnak a gyülekezettől. (Ezekből a csomagokból alkal-
manként 120-150 szükséges.)

1.5. Idősek gondozása

A keresztyén vallási közösség természetes tevékenységi körébe tartozik az 
idősek gondozása, amit a Tízparancsolat V. törvénye ír elő: „Tiszteld atyá-
dat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Úr, a te Istened 
ad neked.” (Ex. 20,12). Ez a parancsolat azonban nem a szülők iránti min-
denkori, feltétlen gyermeki engedelmességet mondja ki, mintha a szülő-
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nek „isteni jogon” mindig és minden körülmények között igaza lenne gyer-
mekével szemben, amint azt tévesen értelmezni szokás. Azt a markáns 
társadalmi-etikai követelést állítja, hogy a gyermekek generációja akkor 
se dobja el (tegye szociális otthonba, vagy régebbi kultúrákban: pusztítsa 
el fi zikailag) idős szüleit, amikor azok elaggottságuk és testi gyengeségük 
miatt már nem képesek hozzájárulni a család gazdasági előmeneteléhez.

A vallási közösségekben általában magas az idősek száma, ami azzal 
magyarázható, hogy amint azt Jung megállapítja, az életközépen áthalad-
va rendszerint lényegi pszichológiai változáson mennek át az emberek. 
Ötven év felett (egyebek közt) ugrásszerűen megnő, 90 % fölé emelkedik 
a magukat hívőknek vallók száma. A fi atalabb korosztályok élménye még 
az, hogy mindenre képesek és minden rajtuk múlik, meg kell teremtsék az 
otthont, a családot, a karriert – az életből azonban immár „kifelé” menők 
elismerik, hogy mennyi minden adatik vagy éppen elvétetik – tehát mint-
egy „jön hozzánk” – életutunkon, ami nagyon is meghatározó és közben 
egyáltalán nincs a hatalmunkban. Az immár visszafelé is tekintő korosz-
tály tagjai felfogják az emberélet kitettségét, esetlegességét és tudatában 
vannak úgy saját tetteik meg nem változtatható voltával, mint múlandó-
ságukkal, ezért elkezdik keresni azt, ami túléli őket, s rendszerint ilyen-
kor lesznek egyházak, alapítványok, jótékony szervezetek támogatóivá.

A házhoz kötött, idős ember élete beszűkül és egysíkúvá válik, döntő-
en az emlékekre kell hagyatkoznia. Megpróbálja életútját, tetteit és azok 
következményeit feldolgozni, s eközben megjelenik a jóvátétel gondolata. 
Nem ritka az időskori depresszió, ami gyógyszeresen ugyan kitűnően eny-
híthető – ha akad odafi gyelő háziorvos és neurológus vagy pszichiáter –, 
de legalább ekkora jelentősége van a segítő emberi kapcsolatok hálóza-
tának. A keresztyén etika egyik sarokpontja az idősek megbecsülése és 
gondozása, amit a liturgikus istentisztelettel egy szintre emel az apostoli 
hagyomány: „Tiszta és szeplőtelen istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: 
meglátogatni az árvákat és az özvegyeket, és tisztán megőrizni az embernek 
önmagát a világtól.” (Jak. 1,27).

Saját, helyi református közösségünk egyik, havonta egybegyűlő csoport-
ja az Asszonykör, amely a gyülekezet időseit gondozza. Tagjai számon tart-
ják a házhoz kötötteket, akiknek elviszik a templomban elhangzott igehir-
detések (ld. www.szre.hu) nyomtatott változatát, olykor kazettás felvéte-
lét, esetenként bevásárolnak, postai ügyeket intéznek, karácsonykor pedig 
kézbesítik a közösség 70 éven felüli tagjainak saját maguk által összeállí-
tott ajándékcsomagját (a 850 fős gyülekezetben több mint 120 ilyen korú 
egyháztag van). Értesítik a lelkipásztort, ha valaki úrvacsorát kér, ilyenkor 
ez a szertartás háznál vagy kórházban zajlik. Esetenként házi istentiszte-
letet hívnak egybe, ha erre a család tagjainak és a környékben lakóknak 
igénye van. Törekednek arra, hogy a rendszeres kapcsolat tartásával felvi-
dítsák, jókedvben és elégedettségben tartsák az idős egyháztagokat. Amint 
az egészséges, teljes családhoz hozzátartozik a gyermekek, szülők és nagy-
szülők generációja, úgy a keresztyén gyülekezet teljességét is az adja, hogy 
megbecsült helye van benne kisgyermeknek és idős embernek is.
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1.6. Krizis-intervenció

Jelen sorok írója 1984-ben megalapította a Magyar Református Egyház 
Telefon-lelkigondozó szolgálatát, és azt a mai napig vezeti. Ezt a szolgála-
tot elsősorban az országunkban az alapítás idején tapasztalt, példátlanul 
magas öngyilkossági statisztika tette szükségessé, amely azóta – talán az 
időközben lezajlott történelmi változások, és a működni kezdő, sok egyéb 
life-line típusú telefonszolgálat közreműködésének köszönhetően is – ked-
vezőbben alakult. Mint ismeretes, 1957-től folyamatosan nőtt az öngyil-
kossági ráta 1983-ig, amikor már évi 4530 befejezett suicidumot regiszt-
ráltak, 1988 óta pedig folyamatos csökkenés tapasztalható. Ez a csökke-
nés 2006-ban megállt, sőt 2010-ig ismét növekedett, amikor 2492 esetet 
regisztrált a KSH (Magyar Statisztikai Évkönyv, 2011).

A református egyházi Telefon-lelkigondozást a pártállami időkben nem 
volt egyszerű létrehozni. Segítők és támogatók azonban lehetővé tették a 
kezdeményezést úgy hazai, hivatali-kapcsolati támogatással, mint külföldi 
meghívással, melyek során a szerző Németországban és Angliában tanul-
mányozhatta az ilyen szolgálatok működését és hazahozta a tevékenység 
akkor nálunk még nem létező képzési, stb. szakirodalmát. Ennek belkörű 
lefordítása és hazai viszonyokra való adaptációja után tervezte meg az 
első ügyelők képzését, amely 60 órás elméleti (szakirodalmi tájékozottsá-
got adó) és gyakorlati (szerepjátékon alapuló) képzést foglalt magába. Az 
első 15 ügyelő között olyan kiemelkedő, azóta már elhunyt személyiségek 
voltak, mint Gyökössy Endre és Farkas József budapesti lelkészek.

1984 óta 3-4 évente újabb ügyelői csoport került képzésre, általában 
6-8 fővel a megfáradtak, kilépők pótlására. A naponta délután 5-9-ig élő 
vonal (201-0011 számon) ügyelői emberi, családi, lelkiismereti és hitbeli 
kérdések megbeszélésére vállalkoznak az anonimitás fenntartásának le-
hetőségével. Az indulás óta lebonyolított több mint húszezer beszélgetés 
belső dokumentációra és havonta szupervízióra került. Az ügyelőkkel a 
szupervíziós összejövetelen közösen feldolgozzuk a problematikus hívá-
sokat, és esetenként vendég szuperviort felkérve, és más módokon is to-
vábbképzéseket tartunk. Évente egyszer, egy hétvégét vidéki elvonultság-
ban töltünk, lelki feltöltődéssel és továbbképzéssel. A szolgálatot minden 
ügyelő ingyenesen látja el, beleértve a szolgálat vezetőjét is. Közösségünk 
tagja a LESZ-nek (Lelki Elsősegélyszolgálatok Szövetsége) és az IFOTES-
nek (International Federation of Telephonic Emergency Services), és né-
hány éve a Magyarországi Református Egyház Missziói Központjának fel-
ügyelete alatt és költségvetésével végzi munkáját. A szolgálatot zavaró 
személyes felkeresések, anyagi segélykérések, stb. elkerülésére az ügyelet 
működésének helyét nem hozzuk nyilvánosságra, rendszeresen reklámoz-
zuk viszont hívószámunkat úgy egyházi, mint világi hirdetési helyeken, és 
rendelkezésére állunk úgy hívők, mint nem hívők hívásainak fogadására. 
Nem hívő embereket sosem teszünk ki kiszolgáltatott helyzetüket kihasz-
nálva világnézeti nyomásnak (amint ezt az IFOTES szabályai elő is írják), 
de készen állunk hitbeli kérdések megbeszélésére ott, ahol erre igény és 
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fogadókészség mutatkozik. Szolgálatunk nem telefon-misszió, célja nem a 
térítés, hanem a bajba jutott ember segítése abban, hogy a velünk való be-
szélgetés közben megtalálhassa saját legjobb megoldását. Nagyon sokszor 
a puszta meghallgatás, az értő fi gyelem tapasztalása önmagában segítség, 
amely átsegíthet valakit egy válságos lelkiállapoton, célunk azonban en-
nek biztosításán túl az is, hogy a hívó nyugodt, felnőtt hangot hallhasson, 
amelyben egyaránt érzékelheti a támogató szándékot és a tárgyilagos, 
elfogulatlan értékelést, tükrözést. Különösen sokat tehet a szolgálat az 
öngyilkossági késztetésekkel küzdők szakszerű ellátásával, nem ritkán 
pedig a szakembert, esetleg éppen hívő pszichológust, terápeutát, vagy 
szenvedélybetegségben élők mentését végző egyházi szolgálatot keresők 
diszpécser jellegű irányításával.

Megjegyzendő, hogy a magyarországi Református Egyháznak vannak 
olyan társadalmi szolgálatai, amelyekben e tanulmány szerzője helyi ten-
nivalói miatt személyesen már nem tud részt venni, amelyek azonban sok 
segítséget nyújtanak rászorulóknak. Ilyen az Iszákosmentő Misszió, a 
Tiszta Forrás Alapítvány hajléktalanokat segítő szolgálata, a Kallódó Ifjú-
ságért Alapítvány drogmentő szolgálata, a Vak- és Süketmissziók, Börtön-
misszió, Cigánymisszió, Kórházmisszió, Családsegítő Szolgálat, Menekült 
Misszió, stb. Ezek a Református Missziói Központ (1151 Budapest, Alag u. 
3. Tel: 271-0798) címén érhetők el.

2. Lehetőségek a lelkészi és pszichológusi pálya 
találkozásában

Jelen sorok írója lelkészi képzettségén túl pszichológusi végzettséggel is 
bírva gyakran megkereséseket kap egyházi körön kívülről olyan szemé-
lyektől is, akik valamilyen megfontolásból hívő vagy egyben lelkész pszi-
chológust keresnek. A megkeresés alapját képező problémák háttere igen 
színes, legtöbbször azonban olyan szakembert keresnek, aki át tud segí-
teni az egyedül nehezen megoldható emberi, családi, lelkiismereti, stb. 
problémákon. A segítő beszélgetések mindenkor ingyenesek, és az első 
alkalommal megegyezünk abban, hogy hány beszélgetésből fognak állni. 
A találkozások alkalmanként egy órás időtartamban zajlanak, s úgy témá-
juk, mint dinamikájuk írásos dokumentálásra, valamint utólagos szuper-
vízióra kerül. Az egészséges életvezetés fenntartása, védelme érdekében a 
támogatáson kívül fő cél a tisztázódás, a hozott probléma szempontjából 
meghatározó belső lelki akadályok, konfl iktusok tudatosítása és megbeszé-
lése. Mint említettük, a szerző integratív szemléleten alapulva alkalmazza 
a különböző pszichológiai iskolák szempontjait, mindig az egyénhez és a 
hozott problémához választva az értelmezési keretrendszert. Sokat jelent 
számára a Kohut-féle self-pszichológia, a Jung-i analitikus pszichológia, 
az Adler-i individuál-pszichológia, valamint a humanisztikus iskolák felfo-
gása, és a rendszer-szemléletű családterápiás megközelítés által képviselt 
személeti keretrendszer is.
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Szerkesztőbizottsági tagja az amerikai „Journal of Spirituality in 
Mental Health” című, Chicagoban (USA) megjelenő szakfolyóiratnak, és 
nyomon követi az ilyen tematikájú erőfeszítések friss eredményeit.
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