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„Az emberek gyakran vitatkoznak, hogy létezik-e ez a világ valójában. Vagy valami 

olyasmi, mint a Mátrix? Ez a legostobább vita. Az efféle problémák abból fakadnak, 

hogy az emberek nem értik a szavakat, amelyeket használnak.  Mielőtt erről a témáról 

tanakodnának, tisztába kellene jönniük a ’létezni’ szó jelentésével. Akkor bizony sok 

érdekes dolog derülne ki. De az emberek ritkán képesek helyesen gondolkozni.” 

(Viktor Pelevin) 

 
 
  



A 
személyiségzavarokról 

 

 
 személyiségzavar olyan kóros magatartásbeli, 
érzelmi tulajdonságokra, megnyilvánulásokra 
utaló összefoglaló fogalom, melyek tartósan és 

jelentősen eltérnek a társadalmi, kulturális elvá-

rásoktól. Az így megjelölt ember személyiségében ezen 
eltérések hosszan (akár egész élete során) fennállnak, 
viselkedés-, reagálásmódja legtöbbször markánsan 
eltér az egészségesétől. 
 

A személyiségzavarban szenvedő 
beteg kifejezést nem volna helyes 
használni, mert ezen emberek 
legtöbbször tagadják, hogy bármi 
gond volna velük, noha 
környezetük többé-kevésbé tisztán 
érzékeli és elszenvedi mindennapi 
alkalmazkodásbeli nehézségeiket. 
Ők a rossz értelemben vett más 
(félős, különc, hisztérikus, 
önimádó, gonosz), amilyenné mi 
magunk soha nem szeretnénk 
válni. 
 
A személyiségzavar fő jelei már 
serdülőkorban mutatkoznak, fel-
nőtté érve az egyén olyan ki-
fejezett, mélyen rögzült saját-
ságokkal (kóros gondolkodás-, 
magatartás- és érzelmi, indulati, 
hangulati mintákkal) bír, melyek 
egész életében fokozott veszély-
forrást jelentenek a mindenna-
pokban. 
 
Környezetükkel szinte mindig 
problémás a viszonyuk, állandó 
feszültségekkel terhelt. Viselkedé-
sükre nincsenek belátással, alig 
tudják beleélni magukat mások 
lelkiállapotába. Náluk fordul elő a 
legtöbb válás, belőlük lesz a 
legtöbb hajléktalan, munkanélküli, 
bűncselekmények elkövetője. Az 
alkoholisták, drogfüggők jó 
háromnegyedénél észlelhető 
személyiségzavar. 
 

Előfordulás 
 
A személyiségzavar nem ritka 
állapot, 5-15% között ingadoznak a 
gyakoriságra utaló adatok, tehát 
még a legszigorúbb és legszűkebb 

feltételeket alkalmazó vizsgálati rendszer alapján is 
(valamilyen formája), minden 20. embernél fennáll. 
Okait pontosan nem ismerjük. 
 

A 



Feltételezhető, hogy a modern világ jellegzetességei 
(egyik oldalon): állandó rohanás, fokozott stressz, 
szorongás, a létért való folyamatos, kiélezett küzdelem, 
(másik oldalon): a végletekig fogyasztásorientált 
szemléletmód, a kulturális elsivárosodás és a helyén 
megjelenő sablonos tömegkultúra, a karrierizmus, az 
anyagi jólét és a közvetlen örömszerzés, mint életcél 
mind-mind kiváló táptalajt nyújtanak ahhoz, hogy az 
elkövetkező nemzedékekben a személyiségzavarok 
aránya még nagyobb legyen. 
 

Okok 
 
A társadalmi hatások mellett a kialakulásukban 
örökletes tényezők, a központi idegrendszer korai 
fejlődési szakaszaiban bekövetkező károsodás is 
szerepet játszhat. 
 
Ezek mellett a főbb lehetséges hátterét a kora 
gyerekkor lelki fejlődési problémái, illetve a hibás 
tanulási folyamatok képezhetik. Szinte magától adódik 
az egyszerű következtetés: ha a szülőknek kevés az 
idejük a gyerekre, maguk is szorongással, állandó 
leterheltséggel, fáradtsággal küszködnek, 
érzelmileg kiegyensúlyozatlanok, problémás lesz a 
szülő-gyerek kapcsolat is, törés következhet be a 
gyerek lelki fejlődésében. A sarjadzó, formálódó 
gondolkodási, érzelmi, hangulati, indulati 
mintázatokban kóros elemek jelenhetnek meg, 
melyek így az egész további személyiségfejlődést 
hibás alapokra helyezhetik, megnehezítve, 
gyakran ellehetetlenítve az egészséges lelki 
működéseket. 
 
Milyen irányban történik ez, s milyen formában 
jelenik meg a zavar a későbbiekben, a felnőttkor 
során? Három főbb típussal találkozhatunk: 
 
1. A különcök, a furcsák 
 
Az emberi kapcsolatok idegenek, szorongást 
keltők, félelmetesek nekik, így bizalmatlanok, 
titkolódzók, ha lehet, kerülik társaikat. Életük 
örömtelen, visszahúzódók, hűvösek. Magányos 
tevékenységet, munkakört helyeznek előtérbe. Ha 
furcsaságaikat környezetük elfogadja, életüket 
viszonylag komolyabb konfliktus nélkül bár 
kényes, bizonytalan egyensúlyban képesek élni. 
Ezen egyensúly megbomlása esetén viszont 
súlyosabb pszichiátriai megbetegedés jelentkezhet 
náluk. 
 
2. A dramatikusak, az ijesztőek 
 

Ők leggyakrabban embertársaikból váltanak ki erős 
szorongást, feszültséget, indulatot, gyakran félelmet. 
Ők a család fekete báránya, akinek semmi nem 
használ, akit szeretnénk messze elkerülni, mert 
viselkedése ijesztő. 
 
3. A félősek, a szorongók 
 
Esetükben élenjáró tünet a fokozott szorongáskészség, 
melyet viselkedésmintáikkal enyhíteni, leplezni 
próbálnak. 
 

Paranoid személyiségzavar 
 
Az ilyen ember majdnem mindig, mindenre 
gyanakszik, sértődékeny, rideg, túlérzékeny, merev. 
Mindig attól fél, hogy mások esetleg kihasználják, 
becsapják, ezért bizalmatlan, titkolódzó, nincsenek 
közeli kapcsolatai. 
 
Környezetének egyes megnyilvánulásait túlértékeli, 
szerinte ezek ellene történnek. Embertársainak tetteit 



fenyegetőnek érzi, úgy véli, szándékuk az ő 
lealacsonyítása, megalázása. Mindig rosszra 
gyanakszik, így állandóan vizslatja környezetét. 
Mindez folyamatos készenléti állapotot, feszültséget 
jelent számára, képtelen megnyugodni. Ingerlékeny, 
hajlamos a féltékenykedésre, szinte nincs hu-
morérzéke. Igen érzékeny a szégyenre, vereségre. 
Férfiak körében gyakoribb. 
 

Skizoid személyiségzavar 
 
Magába zárkózott, érzelmileg hideg, közönyös, 
távolságtartó emberek, legtöbbjük egész életét 
magányosan éli, nincs közeli barátja, tartós kapcsolata, 
annak bensőségétől, intimitásától tartva visszahúzódó. 
Életére a közömbösség, örömtelenség jellemző, a 
kritika vagy dicséret nem érinti meg. Gyakran merül el 
érzelmek nélküli fantáziálásban, ami főleg hideg 
intellektuális, filozófiai kérdésekre vonatkozik. A 
társadalmi normák, elvárások iránt érzéketlen. 
Hobbija, érdeklődési köre is a magányos időtöltéssel 
kapcsolatos. 
 

Skizotípiás személyiségzavar 

 

Hűvös, igen nehezen megközelíthető. Viselkedése 
különc, nemegyszer bizarr, bizalmatlan, gyanakvó. 
Gondolkodása furcsa, ködös, sejtelmes, mágikus, 
misztikus elemekkel (telepátia, szellemek) tarkított, 
beszéde bizonytalan, többféleképpen értelmezhető, 
homályos megfogalmazásokkal teli. Öltözködése 
szokatlan, extravagáns, környezetébe nem illő, egész 
személye valamiféle megfoghatatlan elvontságot 
tükröz. 
 
Egy sor különböző, állandósult és feltűnő viselkedési, 
gondolkodási, észrevevési szélsőség manifesztálódása 
jellemzi. Ezek sok tekintetben emlékeztetnek a klinikai 
szkizofréniára, bár mind súlyosságuk, mind 
„különösségük” fokát illetően messze vannak az ott 
előforduló tünetektől. 
 
A személyiségzavart jellemzi a társas kapcsolatok 
szegényessége, hiánya, a közelség-intimitás kerülése és 
egyfajta autisztikus, de nem téveseszmés gondolkodás. 
 
A szkizotípiás egyik értelmetlen jelenségből a másikba 
sodródik, a társadalom perifériáján él és igencsak 
ritkán képes meghitt kapcsolatokra, vagy tartós 
felelősségvállalásra. Viselkedésének és gondol-
kodásának jellegzetes különcségei (mágikus 
gondolkodás, illúziók, körülményeskedő beszéd, 
gyanakvásos alapállás, vonatkoztatások) részben 
befelé fordulásuknak és elszigetelt életüknek tudható 
be. Kívülállósága, különcsége miatt nem éri elég 
„korrektív” hatás, ami autisztikus gondolkodását 
kiigazíthatná, hisz kapcsolathiánya miatt elszakad a 
valóságtól és a köznapi emberi lét stabilizáló hatásától. 
Emiatt egyre „őrültebbeket” gondol, egyre kü-
löncebbül viselkedik. 
 
Mivel amúgy sem vágyik az élet örömeire és 
zsongására, így egyre „élettelenebb” és „zsibbadtabb” 
lesz, valamiféle ködben tapogatózik, és értelmetlen, 
céltalan, bizarr dolgokat gondol és művel. 
Úgy érzi, semmi sem fogja úgysem feldobni, ezért 
bábuként, automataként éli életét, nem lehet hozzá 
közel férkőzni, és saját törekvéseiről, spontaneitásáról 
és örömeiről, azaz magáról is lemond. 
 
A szkizotípiás személyiségzavar diagnosztikus 
kritériumai: 
 
Az interperszonális kapcsolatok átható jellegű 
deficitsége, a gondolkodás, a küllem, és viselkedés 
különcségei, melyek a korai felnőttkorban kezdődnek 
és sokféle kontextusban jelen vannak, és ezt az 
alábbiak közül legalább 5 jelzi: 
 



1., vonatkoztatásos gondolatok (kivéve a 
vonatkoztatásos téveszméket) 
2., excesszív szociális szorongás, pl ismeretlen emberek 
társaságában extrém fokú diszkomfort 
3., különös elképzelések vagy mágikus gondolkodás, 
amely a viselkedést is meghatározza, és nem 
következik szubkultúrális normákból, például 
babonásság, természetfelettiben való hit, telepátia vagy 
hatodik érzék, „mások kitalálják az érzé-
seimet”(gyerekeknél és 
serdülőknél bizarr fantázi-
ák vagy „megszállottság”) 
4., szokatlan perceptív 
élmények, például illúziók, 
éppen nem jelen lévő 
személy hatásának érzete 
(pl. úgy érzem, mintha a 
halott anyám lenne itt 
velem a szobában) 
5., különc vagy excentrikus 
magatartás, vagy küllem, 
például gondozatlanság, 
szokatlan modorosságok, 
magában beszél 
6., a legközelebbi rokon-
ságon kívül nincs közeli 
barátja, vagy bizalmasa 
(vagy csak egyetlenegy) 
7., különös beszédstílus 
(asszociációs zavar vagy 
inkoherencia nélkül) pl a 
beszéd szegényes, követ-
hetetlen, homályos vagy 
indokolatlanul elvont 
8., az affektusok nem 
adekvátak vagy beszű-
kültek, pl. abszurdak, 
tompák, ritkán viszonozza mások gesztusait vagy 
mimikáját (mosoly, bólintás) 
9., gyanakvás és paranoid színezetű gondolkodás 
 
Mindezen jegyek nem kizárólag szkizofréniás zajlás 
vagy pervazív fejlődési zavar idején bukkannak fel. 
 
Ez alapján szkizotípiás aki gyanakvó, visszahúzódó, 
vonatkoztat és mágikus gondolkodás jellemzi, és az is 
aki furcsán és bizarrul kommunikál, illúziói vannak, 
elszigetelten él és szociális szorongás jellemzi. 
 
Az utóbbi változat jobban reagál gyógyszeres 
kezelésre, míg az előbbire ez nem jellemző. 
 
Viselkedési jegyek: 
 

Egyes szkizotípiások viszzahúzódnak, a modoruk 
apatikus, mert kevéssé örömképesek. Kerülik a 
kényelmetlenségeket, izgalmakat. Éppen ezért 
látszólag nem is lenne szükségük babonás gon-
dolatokra, vonatkoztatásokra, illúziókra és az 
időnkénti viharos és erőteljes copingra. 
 
Azonban a passzív szkizotípiások elég jól ismerik az 
életet, és tudják, hogy mások képesek örülni, bánkódni 

és izgulni, ők viszont üresek 
és gátoltak. Ezért aztán 
vágynak „egy kis kap-
csolatra”, „egy kis érzésre és 
izgalomra”, mert csak így 
válhatnak a világ részeseivé, 
de ugyanakkor próbálják is 
elkerülni azt, amit már nem 
tudnak kezelni. 
 
Azonban ha annál is 
kevesebbet kapnak, mint 
amit igényelnek, akkor 
komolyan kínlódnak „mert a 
nagyon kevés” túl közel viszi 
őket a „semmihez”. 
 
A vissza visszatérő illúziók, a 
mágikus-telepatikus gon-
dolkodás, a vonatkoztatásos 
gondolatok talán az 
„üresség” kitöltését célozzák. 
 
Más szkizotípiások tevé-
kenyebbek heves affektusaik 
kifejezésének ellenőrzésében, 
mert félnek a megalázástól és 
elutasítástól, és védekező 

célzattal szigetelődnek el, válnak zárkózottá. 
 
Beszűkült affektivitásuk és tartózkodásuk tehát nem 
eleve meglévő emocionlális vagy társas viselkedési 
deficitességre utal: érzéseiket, kapcsolataikat „jegelik”, 
így védekeznek az elutasítás ellen. Másoktól és 
önmaguktól is elidegenedvén, még inkább átélik a 
„semmi” fenyegető rémét, és megfagyott, de-
perszonalizált, alig élő énjüket. 
 
Ezek az érzések kergetik őket bizarr magatartásba, 
gondolatokba, és észrevevésekbe, melyekkel meg-
próbálják „megerősíteni a valóságot”. Emiatt lehet 
olyan gyakran észlelni a vonatkoztatásos 
gondolkodást, illúziókat, telepatikus „képességeket” és 
egyéb különleges gondolatokat, melyek a szkizotípiást 
jellemzik. 



Önjellemzés, panaszok: 
 
Hiányos, vagy diszharmónikus érzelmi világuk 
megfosztja őket attól a képességtől, hogy ne lapos és 
élettelen jelenségekként éljék meg a tapasztalataikat: a 
világ hűvös és kilúgozott érzetet kelt bennük. 
 
Inkább holtnak, mint élőnek tűnnek maguk előtt. 
Mintha a „nemlét” határán léteznének, az élet elfutó 
képeinek érdektelenül távoli és kívülálló nézői. 
 
Az elidegenedés és deperszonalizáció a szkizotípiás 
mindennapos közérzetének állandó kísérője: emiatt 
olyan irreális és jelentéktelen számára az élet, és alakul 
ki az üresség és nemlét ijesztő érzése. 
 
A szkizotípiást eláraszthatja a teljes dezintegrációtól, 
széthullástól, és nemléttől való félelem, és ezek elleni 
védekezésül születik az önmaguk gyártotta új valóság, 
a babonák, gyanakvások, illúziók szövedékéből. 
 
A súlyosabb deperszonalizáció heves pszichotikus 
attakokat válthat ki, és a betegek az efféle irracionális 
kitöréseken próbálják „megkeresni” a kiürült létüket 
feltöltő valóságot. 
 
Intrapszichés dinamika: 
 
A szkizotípiások számára inkább a több, semmint a túl 
kevés stimulus jelenthet problémát. Ez következik be 
például mindenkor, ha az általuk előnyben részesített 
visszahúzódásukat, kívülálló tartózkodásukat a társas 
közeg igényei vagy elvárásai miatt fel kell adniuk. 
 
Mivel az ilyen helyzetek végső soron nem teljesen 
elkerülhetők, egyes szkizotípiások ilyenkor „kiü-
rülnek”, egy „másik világba” sodródnak vagy 
paranoid, illetve agresszív kitöréseket mutatnak. 
 
Ha szokatlan követelések, behatolások érik zárt 
világukat, hosszabb időkre „kikapcsolhatják 
magukat”, zavartak és céltalanok, paranoid módon 
gondolkodnak, és furcsán körülményesen meta-
fórikusan kommunikálnak. 
 
Életük során nagyon sok szorongást és ellenséges 
érzületet fojtottak el, s ha ez egyszer kiszabadul, 
katartikusan szinte mindent elsodor. 
 
Interperszonális érvényesülés: 
 
Ha motiváltak, vagy rákényszerülnek kapcsolatra, 
akkor is képtelenek gondolataikat logikusan szervezni, 

irrelevanciákba vesznek, homályosak, nem tudják a 
témát követni, nem képesek igazi kölcsönösségre. 
 
Az átható kuszaság, körülményesség és 
gondolkodásuk autisztikussága még inkább elidegeníti 
őket a többiektől. 
 
A szkizotípiás életbeli érvényesülése szeszélyesen 
alakul. Értelmi képességeiktől függetlenül rossz az 
iskolai és munkahelyi előmenetelük. „Kimaradnak”, 
„kiesnek”, sok köztük az egyedülálló, s ha egyáltalán 
házasságot kötnek, többségükben elválnak. 
 
Érvényesülési problémáik oka a társas szorongás és 
értéktelenségi érzés. 
 
Közömbösek az élettel szemben, nem elég 
öntevékenyek, nem tudnak hétköznapi módon 
beszélgetni, mert a témától könnyen eltérnek, és 
szokatlanul szeszélyesek, furcsák, metaforikusak 
lesznek. 
 
Nem tudják kézben tartani és irányítani az életüket, 
nem tudnak a társadalom „hasznos tagjaivá válni”, 
azaz erőt és érzelmeket kifejteni a világért és a 
többiekért. 



 
Antiszociális személyiségzavar 

 
A köznyelv általában ezt a típust nevezi 
pszichopatának. Jelei már gyermek-, ill. a 
serdülőkorban jól észlelhetők: hazudozik, lopkod, 
állatokat kínoz, csavarog, kábítószerezik, verekedik, 
mintegy előre jelezve a felnőttkori magatartászavart. 
Viselkedése erkölcstelen, felelőtlen; nem szeret senkit, 
nem tanul a tapasztalataiból és hibáiból, újra meg újra 
fejjel rohan a falnak. Kihasználja a másikat, 
gátlástalanul hazudik, szélhámoskodik saját céljai 
elérésére. A társadalmi kereteket áthágja, mások 
érzései számára teljesen érdektelenek, azokba képtelen 
beleélni magát, a többi ember jogait folyamatosan 
figyelmen kívül hagyja. A társadalmi normák 
megsértése miatt börtönbe kerülhet, a bűnelkövetők jó 
háromnegyedénél megtalálható ez a személyiségzavar. 
A sérelmeket képtelen eltűrni, gyakoriak a kegyetlen, 
agresszív megnyilvánulásai. Magatartása miatt 
megbánást nem érez, belátást nem tanúsít, bűntudatra 
képtelen. Könnyen kialakítja kapcsolatait, de 
megtartani képtelen őket, mert kegyetlen, megalázó, 
akár gyerekeivel szemben is. Állandóan izgatott, 
kötekedő, nyughatatlan, képtelen kitartóan dolgozni. 
 
Az antiszociális személyiség, melyet aktív 
independens stílus jellemez, agresszívan érvényesíti 
önmagát és igényeit. Őt is a mások feletti fölényszerzés 
mozgatja, ám ennek nem annyira az önhittség, inkább 
a mások iránti bizalmatlanság a gyökere. Az agresszív 
személyiség, akár antiszociális, akár nem, akkor érzi 
biztonságban magát, ha független azoktól, akikről 
feltételezi, hogy árthatnak neki és megalázhatják. 
Bűnelkövető, kriminális hajlam jellemzi, viselkedésük 
sokszor törvénybe ütköző, de egyesek közülük a 
jellegzetes stílusukat szociálisan elfogadott módon 
érvényesítik. Sokan közülük megtalálják a társadalmi 
érvényesülés megfelelő útjait: üzleti élet, katonaság, 
politika; vagyis ott vannak a mindennapi életben: mint 
kegyetlenül szigorú apák, bűntudatot keltő anyák, 
puritán papok, szadista tanárok, stb. E személyek 
agresszivitásának alapja és fő forrása az a 
feltételezésük, hogy mások ellenségesek. Dühük és 
bosszúállásuk szerintük csak „visszavágás”, s elhárítja 
a rájuk váró gúnyt és megalázást. Erőt gyűjtenek, hogy 
másokat „gonosz szándékaikban” megakadá-
lyozzanak, s közben egyre könyörtelenebbek és 
irgalmatlanabbak lesznek. 
 
Az érintett személy impulzív és önkárosító 
cselekedeteket követ el, pedig képes logikusan 
gondolkodni, és teles mértékben tisztában van azzal, 
hogy amit tesz, irracionális. Kifogástalanul megért 

mindent, és úgy tűnik, hogy csak az érzelmi 
képességei sérültek. Világos gondolkodása ellenére, 
vagy amellett kóros szociális viselkedés jellemzi. 
Nem képesek az olyan „természetes” érzések által 
irányítottan vezetni az életüket: mint a jóság, 
felelősségtudat, lelkiismeretesség, jogérzék; pedig 
meglenne ehhez az értelmi adottságuk, de az erkölcsi 
érzékük súlyosan sérült vagy hiányos. A morális érzék 
hiányos volta már gyerekkorban megmutatkozik, 
befolyásolhatatlan, engedetlen, hazudik, kegyetlen, a 
viselkedése gyakran erőszakos, örömét leli az 
intrikában és mások átejtésében, és vágyik az 
izgalmakra. 
 
A pszichopata személyiség legfontosabb tulajdonságai: 
a bűntudat hiánya, képtelen a tárgyszeretetre, 
ösztönvezérelt azaz impulzív, érzelmileg sekélyes, 
társas viselkedése felületesen nézve megfelelőnek 
látszik, és a tapasztalataiból nem tanul. Az ilyen 
személyeket egyáltalán nem csak börtönökben, hanem 
a társadalom megbecsült figurái között is 
megtalálhatjuk. Lehetnek akár sikeres üzletemberek, 
tudósok, orvosok vagy pszichiáterek is. 
 
Az antiszociális személyiség meghatározó jellemzői: 
- felületes báj és jó intellektus 
- téveszmék vagy más, irracionális gondolkodásra 
utaló jelenségek hiánya 
- idegesség, pszichoneurotikus manifesztációk hiánya 
- megbízhatatlanság, szavahihetőség hiánya, 
- őszintétlenség, 
- bűntudat és szégyenérzet hiánya, 
- nem megfelelően motivált antiszociális viselkedés, 
- gyenge ítélőképesség, 
- a tapasztalatból való tanulás hiánya, 
- kóros énközpontúság, szeretetképtelenség 
- főbb érzelmi reakciók általános sivársága, 
- a belátás speciális hiánya, 
- különlegesen visszataszító viselkedés alkohol hatása 
alatt, olykor anélkül is, 
- a nemi élet személytelen és integrálatlan volta, 
- bármely életterv követésére való képtelenség 
- „szadisztikus trend”, izgalomvágy, felsőbbrendűségi 
érzés 
 
A leíró tünetek szinte kivétel nélkül mind 
hiánytünetek: nem szorong, nem tanul a 
tapasztalatokból, nem szeret. Három pozitív jellemző 
is van: az u.n. „pszichopata báj”, a nagyzásos 
önértékelés és az impulzivitás, valamint a jó motorikus 
képességek is megemlíthetők. 
 
Freud írta le, hogy vannak olyan személyek, akik 
bűntudat mellett követnek el kriminális tetteket. Az 



ilyen tetteket pont azért követik el, 
mert azok tiltottak, és ha mégis 
megteszik a dolgot, akkor lelki 
megkönnyebbülést éreznek. A 
betegnek nyomasztó bűntudata volt, 
aminek nem ismerte az eredetét, és 
azután, hogy elkövette a „rosszat”, a 
fojtogató lelkiismeret-furdalás érzése 
enyhült. 
 
A kriminalitás tekintetében a kóros 
eltérések négy szinten határozhatók 
meg: a neurózis, a neurotikus karakter, 
a pszichózis és a valódi kriminalitás. A 
sorrend arra utal, hogy az ego 
mennyire képes fékezni a tudattalan 
impulzusokat. A neurotikus karakter a 
pszichopátiás személyiség alaprétege. 
Ők kiélik az impulzusaikat, sok 
aszociális tendenciájuk van amely 
énidegen, mégsem igazi bűnözők. Az 
életük tele van dramatikus 
történésekkel, valami mindig történik 
velük, mintha valami démoni erő 
hajtaná őket, és szinte keresik a 
veszélyt és büntetést. A neurotikus 
karakterű személy merészebb, 
nemritkán úgy követ el bűnöket, hogy 
közben a kriminális jellemmel 
ellentétben emocionális konfliktusai 
vannak. 
 
Hasonló konfliktusok a személyiség 
felépítésétől és környezeti hatásoktól 
függően az egyik esetben neurózist, a 
másikban kriminalitást eredményez-
nek. 
 
Az antiszociális személyiséget 
jellemző tünetek, melyek már 
gyermekkorban is felbukkannak: 
 
A): 15 éves kor előtti viselkedészavar, melyet a 
következők közül legalább 3 jellemez: 
 
1., gyakran megbízhatatlan volt, csalt, 
2., a szülői, nevelőszülői otthonból legalább kétszer 
éjszakára elcsavargott, vagy egyszer úgy, hogy vissza 
sem ment, 
3., gyakran kezdeményezett testi küzdelmet, 
verekedést, 
4., több, mint egy verekedésnél valamilyen fegyvert is 
használt (kés, boxer stb), 
5., szexuális tevékenységre erőszakosan vett rá valakit, 

 
6, állatokkal fizikálisan kegyetlenkedett, 
7., emberekkel testileg kegyetlenkedett, 
8., más vagyonát oktalanul pusztította, 
9., oktalanul gyújtogatott, 
10., sokat hazudott (nem azért, hogy testi vagy 
szexuális abúzust elkerüljön), 
11., lopott akár úgy hogy nem került érintkezésbe az 
áldozattal, akár úgy hogy érintkezésbe került: pl 
zsebmetszés, fegyveres rablás, markecolás stb. 
 
B): 15 éves kortól felelőtlen és antiszociális 
viselkedésformák, amit a következők közül legalább 4 
jellemez: 



1., nem képes kitartóan állásban maradni, dolgozni, 
amit a következők valamelyike jelez (és idetartozik a 
tanulmányok végzése idején adódó ilyen viselkedés 
is): 
a) 6 hónapig vagy tovább volt munka nélkül 5 éven 
belül, holott lett volna munkalehetősége, 
b) ismételt mulasztások, melyeket nem betegség vagy 
családi okok magyaráztak, 
c) néhány álláslehetőséget úgy utasított el, hogy más 
elfoglaltsággal kapcsolatosan nem voltak reális tervei 
 
2., nem tartja be a törvénytisztelő társadalmi normákat, 
amit az is bizonyít, hogy ismételten követett el 
antiszociális cselekményeket, melyek miatt le lehetett 
volna tartóztatni, vagy le is tartóztatták (például 
garázdaság, vandalizmus, másokkal szembeni 
erőszakos fellépés, lopás, törvénytelen foglalkozások 
űzése) 
 
3., irritábilis és agresszív, amit ismételten előforduló 
testi verekedések vagy támadások jeleznek (olyanok, 
amelyek nem következnek például az illető 
foglalkozásából, vagy abból, hogy magát vagy 
másvalakit meg kellett védenie), ideértve a házastárs 
és a gyerek megverését is, 

 
4., ismételten nem tett eleget fizetési 
kötelezettségeinek, nem fizeti meg tartozásait, 
gyermekét vagy más, eltartandó hozzátartozóját nem 
tartja el, 
 
5., nem képes előre tervezni, vagy impulzív, amit a 
következők egyike, vagy mindkettő jelez: 
a) összevissza utazgat, de nem álláskeresés vagy 
turisztikai cél vezeti, és arról sincs tiszta elképzelése, 
hogy az utazást mikor fogja befejezni, 
b) egy hónapnál hosszabb ideje nincs állandó lakhelye, 
 
6., nincs tekintettel az igazságra, amit ismételt 
hazudozás, álnevek használata, szélhámoskodás jelez, 
s ennek a célja haszon- vagy örömszerés, 
7., saját testi biztonságára nincs kellő tekintettel, 
például intoxikált állapotban autót vezet, vagy 
ismételten túllépi a sebességhatárokat, 
 
8., szülőként vagy nevelőszülőként elhanyagolja 
kötelességeit, nem viselkedik felelősségteljesen, amit a 
következők közül egy vagy több jelez: 
a) gyermekét éhezteti, 
b) gyermeke megbetegszik, s ez minimális higiénés 
viszonyok hiányából ered, 
c) súlyosan beteg gyermekének nem biztosítja az 
orvosi ellátást, 
d) gyermekének a szomszédok adnak élelmet és 
fedelet, 
e) kisgyermeke mellé nem szerez gondviselőt, ha 
eltávozik hazulról, 
f) a háztartása fenntartására szolgáló pénzeket gyakran 
saját céljára fordítja 
 
9., sohasem volt teljesen monogám 1 évnél hosszabb 
ideig, 
10., nincs lelkifurdalása (és úgy érzi, hogy jogosan bánt 
másokkal becstelenül, lopott meg másokat stb) 
 
Fontos feltétel, hogy ezen antiszociális viselkedés nem 
kizárólag skizofrénia vagy mániás epizód zajlása 
idején jelenik meg. 
 
Viselkedés: 
 
Kíméletlenül agresszív, durva, kötözködő, másokban 
szorongást keltő modor jellemzi őket. Legtöbbjük 
barátságtalanul hűvös és kérges szívű, érzéketlen a 
többiekkel, sőt örömet okoz nekik mások legyőzése és 
megalázása. Nem ismernek irgalmat, rosszmájúak és 
sértőek, ugyanakkor szeretik vétlennek feltüntetni 
magukat. Gondolkodásuk dogmatikus, mások érveit 
nem fogadják el, makacsul vitáznak. A meleg és intim 



érzések kifejezését kerülik, sőt a feléjük irányuló 
gyengédség- és szeretet megnyilvánulásokat 
gyanakodva fogadják, mert ezek a másik 
gyengeségének vagy még inkább valamilyen 
„csapdának” a jelei. Frusztrációtűrésük gyenge, 
hebehurgyán cselekszenek, tetteik következményeit 
nemigen latolgatják. Hamar elunják magukat és 
nyugtalanná válnak, nem viselik jól a rutint, a 
mindennapi élet, a házasság a munkahely szokásos 
terheit és kötöttségeit. Vannak közöttük kifejezetten 
krakélerek, keresik a veszélyt, sőt úgy viselkednek, 
mintha semmitől sem félnének. Ha viszont éppen 
rendben vannak az életük dolgai, akkor egyesek 
nagyvonalúan és okosan számítóan élnek. Ha életüket, 
szándékaikat megzavarják, heves arroganciával, 
indulatosan, meggondolatlanul vagy bosszúállóan 
reagálnak. Könnyen provokálhatók, és a másik 
megalázására és a felette való uralomra törekszenek. 
 
Énkép, panaszok: 
 
Legtöbbjük kognitív működései világosak és 
logikusak, belátási képességük azonban súlyos 
hiányokat mutat. Mintha semmilyen előrelátással nem 
rendelkeznének, ami tetteik, viselkedésük 
következményeit illeti. Így aztán nemkívánatos 
magatartásuk megváltoztatására kísérletet sem 
tesznek. Legtöbbjük viselkedése egyértelműen 
durvának és bántónak tűnik. Feltűnő érzéketlenségük, 
bárdolatlanságuk a másokban észrevett gyengeség 
kihasználását célozza, és szándékos kíméletlenségük 
sokszor manipulatív szándékú. Jó néhányan egészen 
jól képesek ráhangolódni az emberi érintkezés 
finomabb részleteire, s voltaképpen jól ráéreznek 
mások hangulatára és érzelmeire. 
 
Mélyen gyökerező vonásaikon azért nem tudnak 
változtatni, mert a tudat számára hozzáférhetetlenek. 
Visszataszító viselkedésüket időnként elfogadhatónak 
hitt magyarázatokkal próbálják mások számára 
„érthetővé tenni”, s rendszerint „mostoha 
gyerekkorukra” és egyéb, múltbéli „szerencsétlen 
körülményre” hivatkoznak. Már szinte maguk is 
elhiszik hogy ártatlan áldozatok, akiknek joguk van 
így viselkedni. Ha nem hisznek nekik, vagy 
hazugságon, becstelenségen érik őket, ártatlannak 
tüntetik fel magukat és szégyentelenül mondják, hogy 
nem érzik igazságosnak a bántásmódot. 
 
A nem nyíltan antiszociális variánsok szeretik 
magukat asszertívnak, erőtől-energiától duzzadónak, 
magabiztosnak, szívósnak és viharedzettnek látni, aki 
„emellett azért” becsületes és realisztikus. Ha 
elfogadjuk dzsungelfilozófiájukat, miszerint „ember 

embernek farkasa”, érthető lesz, miért olyan 
kemények, érzéketlenek és irgalmatlanok. Számukra 
az egyetlen túlélési módnak az látszik, ha uralják és 
ellenőrzik a környezetüket. Irtóznak attól, hogy 
gyengének bizonyuljanak, megalázkodjanak. A többi 
embert lehetséges veszélyforrásnak tekintik, és arra 
hivatkoznak, hogy ezért kell nekik agresszívnak 
lenniük. Az igazi antiszociális nemcsak képtelen együtt 
érezni másokkal, hanem örömét leli, ha szenvedést 
okoz, s kegyetlensége miatt nem érez bűntudatot. 
 
Az antiszociális személyiség késztetéseit kiéli, ahelyett, 
hogy átdolgozná, elaborálná. Bizonyos körülmények 
között visszafogja magát, de általában „ilyenkor sem 
száll magába”, és ha alkalom nyílik rá, akkor hirtelen 
és erőszakosan cselekszik. Ez a közvetlenség néha 
őszinteségnek és nyíltságnak tűnik, mégsem a 
becsületesség megnyilvánulása, hanem mások 
meghökkentése vagy megfélemlítése a célja. 
 
A nem kriminálisan agresszív antiszociális nyíltsága, 
„szókimondása” viszonylagos, és tudja, hogy mikor 
kell „tartani a száját”. Agresszív késztetései lágyítására 
és átirányítására három mechanizmust használ: 
 
- a racionalizációt: a késztetések igazolására a 
legegyszerűbb eszköz, ha logikus és szociálisan 
elfogadható igazolást találunk rájuk. Pl. ha a nyers 
közvetlenséget becsületességnek és őszinteségnek, a 
képmutatás kerülésének nevezzük. 
- a szublimációt: ilyenkor hosztilis késztetéseit 
bizonyos kompenzáló foglalkozásválasztás révén 
versenyhelyzetekben, katonai pályafutás során, 
büntetésvégrehajtási intézetekben tevékenysége során 
éli ki. 
- a projekciót: ez a legfontosabb mechanizmus. Az 
agresszív antiszociális személyiség egész életében 
mások ellenséges megnyilvánulásaira számít, s az 
ellenszenv leghalványabb jeleire is érzékenyen, jó előre 
reagál. Kitörései, visszavágásai éppen ezért „mindig 
jogosak”, mert áldozatnak érzi magát, akit 
igazságtalanul üldöznek és bántanak. A projekció 
révén nemcsak tagadja rosszindulatú késztetéseit, 
hanem egyenesen másoknak tulajdonítja azokat. 
 
Interperszonális érvényesülés: 
 
Ha az ő szemüvegükön keresztül nézzük a világot, 
akkor az frusztrációk és veszélyek forrása, melyben a 
mások gonoszsága és kegyetlensége állandó éberséget 
követel. „Nem lehet másokban megbízni, mert 
kihasználnak, eltipornak, ha nem figyelünk oda. Ezt 
csak úgy lehet elkerülni, ha minden erőnket 
összeszedjük, hogy megfékezhessük azokat, akik 



ellenünk vannak. Nem szabad ellágyulni és 
elgyengülni. Csak a saját erőnkben és 
határozottságunkban bízhatunk.” 
 
Az agresszió nemcsak a visszavágás eszköze, hanem a 
mások feletti uralomé, a mások megalázásáé is. Amit 
az antiszociális személyiségűek kikényszerítenek, 
kicsalnak vagy kizsarolnak másoktól, az mindig 
különös örömöt okoz nekik. Mivel csak magukban 
bíznak, nem csoda, hogy hiányzik belőlük a lojalitás 
érzése, és az udvariasság és emberiesség álarca mögött 
hamisság és álnokság rejtőzik. A többi ember csak 
eszköz céljaik eléréséhez. Hatalomvágyók, ami mögött 
gyűlölet és bosszúvágy áll. 
 
Coping stratégiáik gyakran sikerrel járnak, mert a 
legtöbb embert megfélemlítik az erőszakosság, 
szarkazmus, cinizmus és bántó kritika vagy a testi 
erőszak fenyegetése. Ez főként az alapvetően nem 
antiszociális típusra lehet igaz, akik üzletemberként, 
katonatisztként, „főnéni”-ként, könyörtelen hivatal-
nokként, stb. társadalmilag szentesített szerepekben 
élhetik ki, illetve szublimálhatják bosszúszomjas 
hosztilitásukat. 
 
Igen jellemző vonásuk, hogy úgy viselkednek, 
mintha konvenciók és rendszabályok rájuk 
egyáltalán nem vonatkoznának. A skála a kicsinyes 
engedetlenségen, a konvenciók tagadásán, feltűnő 
ruházkodáson és küllemen, iskolai s munkahelyi 
fegyelmezetlenségeken át súlyos kihágásokig, 
törvénybe ütköző cselekedetekig terjedhet, s jelzi a 
tekintélyt és szabályt nem tisztelő viselkedést. 
Egyesek egyenesen brutálisan agresszívak, sza-
disztikus kéjjel félemlítenek és kínoznak meg 
másokat. Miközben nem tisztelik mások jogait és 
érdekeit, sokszor komolyság és érettség szociálisan 
elfogadott álarca mögé bújnak. Mivel nincs 
lelkiismeret-furdalásuk és bűntudati szorongásuk, 
valamint a kóros hazudozás is elemük, ügyes és 
sikeres szélhámosok lehetnek. 
 

A Passzív-agresszív személyiségzavar 
 
E személyiség rendszerint úgy alakul ki, hogy a 
gyermek bensővé teszi a szülői viselkedésminták 
következetlenségeit és kilengéseit, amit egyébként a 
saját bőrén tapasztalt. Az ilyen személyeknél 
megfigyelhető szeszélyes viselkedés hasonló az 
olyan kisgyerekéhez, akik próba szerencse alapon 
ismerkednek a világgal, s különböző 
tevékenységeket és stratégiákat próbálnak ki, 
remélve, hogy egyik-másik sikeres lesz. 
 

E személyiség lényeges tulajdonsága, hogy ellenáll a 
teljesítendő társadalmi és foglalkozási 
követelményeknek, s az ellenállását inkább közvetett 
módon fejezi ki. Komoly mérvű, állandósult 
tehetetlenség látszatát mutatja, még akkor is, ha módja 
volna a hatékonyabb és önérvényesítőbb viselkedésre. 
Hajlamos a halogatásra, rágódásra, makacsságra, a 
szándékos, „használhatatlanságra” és a „feledé-
kenységre”. Gyakran dependens és önbizalomhiányos. 
Jövőjét borúsan látja, de nem ismeri fel, hogy 
nehézségeinek éppen a magatartása az oka. 
 
A passzív ellenállás mögött ingerült kedélytelenség, 
morozitás, elégedetlenkedés, alkalmatlankodás, és 
hiba- kifogáskereső pesszimizmus jellemzi magatar-
tásukat. Örökös ellentmondásukkal és rosszkedvű 
panaszkodásukkal nemcsak korlátozzák, hanem el is 
nyomják mások jókedvét, s már szinte a jelenlétükkel 
demoralizálják a többieket. 



Kínozzák magukat és elégedetlenek, de másokkal 
sincsenek sosem megelégedve. Mindig megtalálják a 
dolgok árnyoldalát, ha egyedül vannak társaságra 
vágynak, ha társaságban vannak, egyedül szeretnének 
lenni. Ha ajándékot kapnak úgy érzik leköteleződtek, 
ha nem kapnak semmit, sértve és elutasítva érzik 
magukat. Úgy élik le az életüket, mintha örökké meg 
lennének sértve. 
 
Általában jegesen hűvösek, egoisták, morózusak és 
kötözködők. Néha kifejezetten ingerlékenyek, ellenke-
zésre hajlanak, rosszindulatúak és könyörtelenek 
tudnak lenni. Keservesen pesszimisták és szinte 
örülnek, ha a dolgok rosszul mennek. Senkinek sem 
kívánnak jót. 
 
Jellemzőjük, hogy passzívan provokatív viselkedé-
sükkel megbénítanak másokat. Mindenáron ki akarják 
hozni a „rosszat” a másikból, hogy igazolva lássák, 
miért gyűlölik őt annyira. E provokáció alapja a mély 
csalódás a szeretetben. Ha agressziójukat bűntudatuk 
vagy mások bosszújától való félelem legátolja, de-
pendens helyzetbe kerül-
nek. 
 
A passziv-agresszív szemé-
lyiségzavar akkor állapít-
ható meg, ha legalább öt 
jellemző fennáll: 
 
1., a teendők elvégzését 
halogatja, nem kezd bele 
abba, amit meg kell tennie, 
vagy nem fejezi be 
határidőre 
2., mogorva, ingerült vagy 
veszekedős, ha arra kérik, 
hogy tegyen meg olyasmit, 
amit nem akar megtenni 
3., szándékosnak tűnően 
lassan dolgozik, vagy 
rosszul végzi el a dolgát, ha 
olyan feladata van, amit 
valójában nem akar 
elvégezni 
4., indoklás nélkül 
tiltakozik, mert szerinte 
mások tőle el nem várható 
igényeket támasztanak vele 
szemben 
5., kötelezettségeit elmu-
lasztja, és arra hivatkozik, hogy „elfelejtette” azokat, 
6., úgy hiszi, annál sokkal jobb munkát végez, mint 
ahogy azt mások vélik és értékelik 

7., nem fogad el olyan javaslatokat, amelyek arra 
irányulnak, hogyan lehetne produktívabb 
8., úgy akadályozza mások erőfeszítéseit, hogy a 
munkából ráeső feladatot nem végzi el, 
9., indokolatlanul és igazságtalanul kritizál és gúnyol 
tekintélyhelyzetben lévő személyeket. 
 
Klinikai kép:  
 
Ezen személyiségzavarban szenvedők nem folya-
matosan mutatják a leírt tulajdonságokat. A legtöbbjük 
ugyanis általában „normálisan” viselkedik, vagyis a 
viselkedésük megfelel a környezet reális elvárásainak. 
Mindnyájan tudunk kedvetlenül nyakasak lenni néha, 
azonban ami megkülönbözteti a passzív-agresszív 
személyiséget, az az, hogy „túl könnyen” és 
meglehetősen rendszeresen vált át a dacos ellenállásra. 
 
A személyiségzavar legjobban a viselkedés és hangulat 
gyors váltásaival jellemezhető. Többnyire hektikusak, 
izgágák, kiegyensúlyozatlanok, és érzelmeikben is 
szélsőségesek. Könnyen fel-bosszanthatók, cse-

kélységek miatt morgolód-
nak, s könnyen váltanak át 
ellenálló, konok viselke-
désre. Kudarctűrésük ál-
talában gyatra, többnyire 
állandóan türelmetlenek és 
ingerlékenyek, hacsak a 
dolgok nem mennek nagyon 
jól. Egyik pillanatban za-
varodottak és kétségbe-
esettek, majd hirtelen bosz-
szússá, dacossá és szem-
rehányóvá válnak. Máskor 
lelkesek és vidámak, de ez 
nem tart sokáig, s rövidesen 
újra keserűnek, kritikusnak, 
és irigynek mutatkoznak. 
Féltékenyek mások jószeren-
cséjére, kötözködőek, köny-
nyen felbosszantja őket a 
legapróbb figyelmetlenség 
vagy sérelem. Érzelmeiket 
látszólag könnyen kinyil-
vánítják. Idegesek, impul-
zívak, egyesek könnyen 
sírnak és bűntudatosak, 
mások viszont a legkisebb 
provokációra dühösek és 
támadóak. Impulzív, kiszá-

míthatatlan és gyakran explozív reakcióik miatt mások 
nemigen érzik jól magukat a társaságukban, nehéz 
velük tartós és kellemes kapcsolatot létesíteni. Néha 



ugyan lelkesen szociábilisak, és mélyebb érzelmeket is 
mutatnak, többnyire azonban ingerültek, hirtelen 
mogorvák és sértettek lesznek, és „undokul” 
viselkednek. 
 
Önjellemzés, panaszok:  
 
Többnyire nagyon érzékletesen képesek leírni 
szubjektív diszkomfortjukat, de ritkán hajlandóak 
feltárni vagy beismerni annak gyökereit. 
Érzékenységükről és nehézségeikről beszélgetve nem 
ismerik el, hogy ezek a belső konfliktusaikra és 
ambivalenciáikra utalnak. Az önvallomásokban 
egyrészt a személyes alkalmatlansággal, testi 
panaszokkal és bűntudatos érzésekkel való 
foglalatoskodás, másrészt a másokkal szembeni 
neheztelés, frusztrációk és csalódások felsorolása 
szerepel. Nyomorúságos életükről, aggodalmaikról, 
keserűségükről, kiábrándulásaikról, idegességükről 
panaszkodnak, s bár legtöbbjük szabadulni szeretne a 
problémáktól és a rossz érzésektől, mégis úgy látszik, 
képtelenek vagy nem is akarnak megoldást találni. 
Többnyire úgy érzik, hogy a sors csapdába ejtette őket, 
nekik „semmi sem jön össze”, akármit kívánnak, az 
sose sikerül. Heves irigységet éreznek mások „könnyű 
élete” miatt és/vagy cinikusan leszólják, amit mások 
elértek, pedig ők is ugyanerre vágynak. Úgy érzik nem 
a szerencse fiai, mert semmi sem sikerül nekik, 
becsapták és magukra hagyták őket. Szándékaikat és 
tetteiket félreértették, ezért keserűen csalódottak. 
Szembenállásuk kedvtelen dacosságuk és 
pesszimizmusuk szerintük nem más, mint a másoktól 
elszenvedett figyelmetlenségek és sértések 
következménye. A bűntudat és a másokkal szembeni 
neheztelés közötti ambivalencia áthatja gondolataikat 
és viselkedésüket. 
 
A passzív-agresszív személy passzív és dependens 
akar lenni, és úgy hiszi, hogy ő igenis erre hivatott. 
Szerinte másoknak az a dolguk, hogy gondját viseljék, 
és szükségleteit kielégítsék. A döntéseket is el akarja 
kerülni, ugyanakkor „kötelességének érzi” hogy a 
mások döntései miatt panaszkodjék. Jellemzően úgy is 
hiszi, hogy passzív-agresszív viselkedése természetes 
és indokolt. Úgy véli, hogy a közvetlen és leplezetlen 
önkifejezés nem szerencsés, mert a többiek majd nem 
veszik őt figyelembe, csalódnak benne, sőt esetleg meg 
fogják büntetni. A neheztelő-bosszankodó alapállást a 
kudarcok csak erősítik. Szélsőséges esetben a beteg 
szinte ráérez mások legrosszabb tulajdonságaira, és 
úgy követi el a hibákat, hogy a bekövetkező reakció 
miatt valóban áldozatnak érezhesse magát. Az állandó 
neheztelés mellett az ilyen ember nem hisz abban, 

hogy bármi újat is érdemes volna megpróbálni, mert 
„úgysem használ semmi”. 
Siker keresése helyett az a célja, hogy mások 
eltaszítsák, vagy valamiképpen bosszút tudjon állni. Ez 
hozza létre azt az elképzelést, mely szerint fontos 
másoknak ellenállni. 
 
Lelki egyensúlyuk bizonytalan, mert a jövőt 
képtelenek következetes és kiszámítható módon látni, 
emiatt állandó bizonytalanságban élnek. 
Frusztrációjuk és konfúziójuk könnyen vált át dühbe 
és méltatlankodásba, s elég gyakran támad 
bűntudatuk, ami többnyire haragjuk semlegesítését 
szolgálná. Gondolkodásukat ambivalencia jellemzi. 
Sokszor cselekszenek elhamarkodottan, a pillanat 
nyomásának engedve. 

 
Érzelmileg labilis (határeseti, borderline) 

személyiségzavar 
 
Igen gyakori, a népesség körében 2-3%-ban fordul elő, 
gyakorisága folyamatos növekedést mutat. Az ilyen 
ember hangulati hullámzása rendkívül szélsőséges, 
hirtelen változásai alig követhetők. Egyik pillanatban 
még értjük, miről is beszél, aztán hirtelen kivonja 



magát a valóságból, szinte nem is lehet vele ekkor 
kapcsolatot létesíteni. Érzelmi, indulati 
megnyilvánulásai, környezetéhez való viszonya, 
reagálásai szélsőségesek, kiszámíthatatlanok. Hol 
kedves és megnyerő, hol elviselhetetlenül indulatos, 
követelődző, agresszív. 
 
Érzelmeit képtelen kordában tartani. Hol halálosan 
szeret, hol gyűlöl akár pillanattal később, ugyanazt az 
embert. 
 
Képtelen a magányra, az szinte mindig erős szorongást 
okoz nála. Állandóan igényli, hogy törődjenek vele, de 
itt is szélsőségeket mutat, egyik pillanatban tanácsot 
kér, máskor meg csak arra kell a társ, hogy önállóságát 
bizonyítsa. 
 
Kedélye gyakran nyomott, szorongásos rohamok, 
öngyilkossági késztetések jelentkezhetnek. Üresnek, 
unottnak éli meg magát, nincsenek szilárd, stabil céljai, 
tervei, elképzelései. A folyamatos üresség elkerülésére 
állandóan igyekszik valamilyen akciódús 
tevékenységben részt venni. Jellemző rá a 
mértéktelenség: fokozott alkoholivás, kábítószerezés, 
sorozatos, esztelen szexuális kalandok. A kudarctól, 
egyedülléttől, kirekesztéstől való félelem 
magatartásának vezető eleme. A gyógyszerre könnyen 
rászokik, igen nehezen mond le a főként 
szorongáscsökkentő, fájdalomcsillapító és altatószerek 
használatáról, melyekkel folyamatos szorongását 
próbálja oldani. 
 
Egyike a súlyos zavaroknak, melyet súlyos szinten 
rögzült diszfunkció jellemez. Heves indulatkitörések, 
„különös” gondolkodás, bizarr viselkedés jellemzi. Az 
ilyen zavarban szenvedők énellenőrzése gyenge, és 
nagy erőfeszítésekre van szükségük lelki egyensúlyuk 
és összefogottságuk megőrzéséhez. Ha nehézségekkel 
kerülnek szembe, nehezen tudják a megfelelő 
küzdőmodort mozgósítani, inkompetensnek bizo-
nyulnak. Ha a problémák tornyosulnak és legyőzésük 
reménytelen, a betegek florid pszichotikus állapotba 
sodródhatnak, és nem tudják elkülöníteni a szubjektív 
élményt és az objektív külső valóságot, nem képesek 
megfelelően viselkedni, a konvencióknak megfelelni. A 
racionális gondolkodás felmondja a 
szolgálatot, énjük dezintegrálódik és de-
moralizálódik. A valóság elvesztése és a 
fenyegetően megélt kontrollálatlan érzelmi és 
indulati káosz egyre primitívebb működési 
szintek felé tereli őket, de a súlyos 
kompenzációk ellenére lényegében mégis 
képesek visszaállni a rájuk eredetileg jellemző 
funkcionálásra. 

 
A személyiségzavarra jellemző diszfunkciók: 
 
1., a szociális kompetencia elvesztése: e betegek 
kaotikus előtörténete illusztrálja, mennyire képtelenek 
képességeiknek és tehetségüknek megfelelően 
érvényesülni az életben. 
2., periodikus, de reverzibilis pszichotikus epizódok: 
melyeket a valósággal való kapcsolat elvesztése és a 
kognitív-emocionális ellenőrzés felborulása jellemez 
3.,súlyosan dekompenzált személyiségnél az 
elidegenedés érzés: a világot idegen, különös és 
mechanikus lidércnyomásnak, önmagukat pedig 
lényüktől megfosztott „üres kagylónak” látják. 
 
A borderline személyiségszindróma legfontosabb 
vonása a hangulat szélsőséges mélységű váltása: 
hosszabb ideig tartó elkeseredettség, kiábrándultság és 
dühösség után rövidebb eufóriás szakaszok kö-
vetkeznek, és még jellemzőbben gyakori az 
irritabilitás, öndestruktív cselekedetek, impulzív düh. 
Hangulatváltásaik nem annyira külső történések, mint 
inkább belső tényezők által meghatározottak. Tarka, 
többnyire kaotikus előtörténetük tele van kudarcokkal, 
képességeiket, tehetségüket elherdálják, törekvéseiket 
hamar feladják, és tapasztalataikból nem tanulva, 
önsorsrontó módon élnek. Mintha abból állna az 
életük, hogy bonyodalmakba keveredjenek, aztán 
azzal töltsék az idejüket, hogy ezekből valahogy 
„kiszálljanak”. Nem találják meg a helyüket a 
társadalomban, mindig mindent elölről kell kezdeniük. 
 
Érdekes módon mégis képesek magukat 
„összeszedni”, de ez nem zárja ki, hogy átmenetileg a 
viselkedésük ne válna bizarrá, amikor is irracionális 
késztetéseket mutatnak, sőt téveszmés gondolataik 
támadhatnak. Ezek az epizódok stabilitásuk és 
kontrolljuk törékenységét jelzik. Az ilyen zavart 
állapotokban elveszítik a környezettel a kapcsolatot, 
félelmeik és sötét impulzusaik elárasztják őket. E belső 
ingerek illuzórikus jellegét nem képesek felfogni. 
Ugyanakkor ezek a heves érzelmi kisülések az 
egyensúly helyreállítását szolgálják, mert enyhítik a 
belső feszültséget, megkönnyebbülést hozhatnak, és 
újra visszaállhat a stabilitás. 



A hangulat, az interperszonális kapcsolatok és az 
énkép instabilitásának átható jellegzetességei: 
 
1., instabil és túlfűtött interperszonális kapcsolati 
minták, amit a túlidealizálás és leértékelés szélsőségei 
közötti csapongás jellemez. 
2., legalább két olyan területen megjelenő impulzivitás, 
amely önkárosító, például költekezés, szexualitás, 
pszichoaktív szerhasználat, bolti lopás, felelőtlen 
autóvezetés, falánk evés 
3., affektív instabilitás: az alaphangulat kifejezett 
eltolódásai depresszió, irritabilitás vagy szorongás felé, 
ami rendszerint néhány óráig, de legfeljebb néhány 
napig tart 
4., a helyzetnek nem megfelelő heves düh, vagy a düh 
feletti kontroll hiánya, pl. gyakori indulathullámzások, 
állandósult dühösség, ismételten előforduló 
verekedések, stb 
5., ismétlődő öngyilkossági fenyegetőzések, gesztusok, 
magatartás vagy öncsonkító viselkedés 
6., kifejezett és állandósult indentitászavar, amelynek 
megnyilvánulása a következők közül legalább két 
vonatkozásban megfigyelhető: önkép, szexuális 
orientáció, hosszú távú célok vagy pályaválasztás, a 
barátok megválasztása, értékrend. 
7., krónikus ürességi és unalomérzés 
8., valóságos vagy elképzelt elutasítás elkerülése 
érdekében tett heves erőfeszítések 
 
Viselkedés: 
 
A legfeltűnőbb az effektusok heves intenzitása és a 
viselkedés állhatatlansága, szélsőségessége. A hirtelen 
hangulati és viselkedési váltások nem a borderline 
mindennapjait jellemzik, inkább hosszabb távon belül 
figyelhetők meg. Önemésztő, dühös, depresszív tónus 
mellett gyakoriak a szorongásos agitációk vagy 
impulzív düh-harag kitörések. Az öndestruktív 
viselkedés sem ritka. A borderline temperamentumot 
és viselkedést a kiszámíthatatlanság és kaotikusság 
jellemzi. Az ingatag, változékony jelleg (s nem 
valamilyen szabályos ciklicitás), ami ezekre a 
betegekre jellemző. 
 
Önjellemzés, panaszok: 
 
Homályos, zavaros képük van önmagukról, személyes 
identitásukról. Egyik oka ennek, hogy nem világos 
előttük, miképpen alakítsák viselkedésüket, hogyan 
érezzenek. Nem tudják összetartani magukat, 
nincsenek biztos támpontjaik, amelyek meghatározzák 
viselkedésüket, céljaikat. Szétszórtnak és szétesettnek 
érzik magukat, gyermekként bizonytalankodnak, 

váltogatják érdeklődésüket, vágyaikat. Nincs céljuk, 
nem tudják energiáikat megfelelően levezetni. 

 
Bizonytalan és instabil identitásuk miatt nagyon 
dependensekké válhatnak, ugyanakkor a külső 
támogatás elvesztésével szemben rendkívül 
sebezhetőek. Az izoláció vagy egyedüllét nemcsak 
azért ijesztő, mert énjük gyenge, hanem azért is, mert 
nem képesek az érett, határozott cselekvésre. Mivel 
„védeni” próbálják magukat, sokszor „már előre 
megérzik” a fenyegető veszteséget, szakítást, és miután 
többnyire az önértékelésük is zavart, nem remélik, 
hogy akitől függenek, az jó véleménnyel lenne róluk. 
Következésképpen nagyon tartanak attól, hogy 
megalázzák és eltaszítják őket. Emiatt állandóan résen 
állnak és szoronganak. Ha mégis megszállja őket a 
remény, akkor idealizálnak, bálványoznak, 
megtagadják magukat. Máskor figyelemkeltő és 
manipulatív öndestruktív tettekre ragadtatják 
magukat, vagy éppen ellenkezőleg, impulzív dühöt és 
önérzetet mutatnak. 
 
Már az is elég bajuk, hogy identitásuk diffúz és erős a 
szeparációs szorongásuk, de az intenzív dependencia-
konfliktusuk és alkalmi magabiztosságuk kapcsán 
felmerülő önvádlásaik és bűntudatuk tovább 
súlyosbítja helyzetüket. Ambivalenciájuk alapja, ha 
magabiztosak és önállóak, elveszíthetik a védelmet és  



biztonságot, amit másoktól kaptak. A múlt 
tapasztalatai alapján sosem bízhatnak meg teljesen a 
többiekben, illetve a tőlük remélt védelemben és 
szeretetben. Ha erős szeparációs szorongásuk miatt 
meghunyászkodnak, „beadják derekukat” az tovább 
erősíti a függést, s így még fenyegetőbbé válik az 
elszakadás, az elhagyattatás. Azt is tudják, hogy heves 
dühöt éreznek avval szemben, akitől függenek, mert 
dühíti őket a másik ereje, ami egyúttal az ő 
szégyenteljes gyengeségük bizonyítéka. Ez a keserű 
düh önmagában is fenyegető, mert nehéz szabályozni, 
és ha kirobban, elveszhet a biztonság és támogatás. 
Rettenetesen nehéz ez a „törjek-e ki, s legyek független, 
vagy adjam meg magam, hátha jut valami biztonság?” 
 
A düh és a keserűség elleni „biztosíték” az önbírálat és 
az önvádlások felerősítése. Becsmérlik magukat, 
keményen ítélkeznek önmaguk felett, erős a 
bűntudatuk, és ha ezek az érzések elárasztják őket, 
önpusztító-öndestruktív cselekedetekre lehet 
számítani. 

 
A hosztilis érzések kimutatása fenyegeti a 
biztonságukat, mert másokból ellenséges reakciókat, 
elutasítást és szakítást válthat ki. A dühös érzéseket 
nem elég megkurtítani vagy ártatlan bűnbak felé 
irányítani, hanem intrapszichésen befelé kell fordítani 
őket. Mindent meg kell tenni a megtisztulásért, ezért 
az agresszív impulzusokat önmaguk felé fordítják, s 
túlzó módon adnak hangot bűnösségi és értéktelenségi 
érzéseiknek, s hangsúlyosan önvádassá válnak. Ezzel 

nemcsak felnagyítják az agresszív érzéseiket, hanem 
azt is bizonygatják a többieknek, hogy „nem érnek 
semmit”, „nem az igazi ellenfelek”. Az önmegtagadás, 
az önmeghiúsítás kísérlet a borderline hosztilitás 
ellenőrzésére és mások ellenséges érzéseinek távol 
tartására. Ha a düh és harag érzése túl erős és 
destruktív, fokozni kell az önvádat, és alávaló, 
gyűlöletes színben kell magukat feltüntetniük. Az 
önvád sokszor már téveszmés arányokat vesz fel, és a 
racionális ellenérvek nem segítenek. Az idáig jutó 
betegeknél kézenfekvő aztán a szuicidális 
veszélyeztetettség. 
 
Interperszonális érvényesülési stílus: 
 
A borderline-ok a másokhoz fűződő kapcsolataikban 
ambivalensebbek, mint a legtöbb egyéb kóros 
személyiség. Jellemző az is, hogy dependen-
ciaszükségleteik kielégítésében általában kevésbé 
sikeresek, emiatt igen erős a szeparációs szorongásuk. 
Szeretnének elfogadást és érzelmeket kapni, de nem 
akarnak alárendelődni másoknak, viszont az 
elutasítást és veszteséget is szeretnék elkerülni. Mivel 
már amúgy is ingatag alapokon állnak, többnyire nem 
további támogatást és megbecsülést kívánnak elérni, 
hanem azt a kevés biztonságot szeretnék megőrizni, 
ami még maradt nekik. 
 
Jellegzetes coping stílusukat nagy hévvel képesek 
mozgósítani. Ezért aztán könnyen eljutnak a 
„mártírszerepbe”, s a végletekig megalázkodnak, hogy 
„ne csak használják őket, hanem szükség legyen 
rájuk”. Mi több, ez a manipuláció arra is alkalmas, 
hogy „megsajnálják és szeressék őket”. Képtelenek 
elviselni a visszautasítást, üresnek és magányosnak 
érzik magukat, mert nem tudnak megtartani 
biztonságos és vigaszt adó kapcsolatokat, emiatt 
szorongásuk, dühösségérzetük tovább tornyosul. 
Szükségük van valamilyen szelepre, amelyen a mások 
elleni feszültségeiket leengedik, mivel azonban erősen 
függnek mások jóakaratától, ezt nem mindig tehetik 
nyíltan. A depresszió, rezignáltság, kétségbeesés, 
önkínzás szolgálhat közvetett módon a düh 
kifejezésére. A depresszió egyúttal bosszú is azokkal 
szemben, akik „becsapták” vagy „túl sokat követeltek” 
tőlük. A többiek „lelketlenségén” feldühödve 
depressziójuk révén „leckéztetik meg őket”. A 
depressziójukkal megterhelik a környezetüket, és 
kibújhatnak a felelősség alól is. Keserű panaszkodással 
mérgezik a légkört, feszültséget és ingerültséget keltve 
a többiekben. Az öngyilkossággal való fenyegetőzés és 
más impulziv önkárosító viselkedés is a zsarolás és 
büntetés eszközeként működhet. 

(Folytatás a II. részben. illusztráció: Henrietta Harris) 



A Képzelt Beteg Problémája 
- a hipochondria eredete - 

 
 

 szó eredete a görög hüpokhondrion szóra 
vezethető vissza, ezzel a megjelöléssel illették 
az ókori görögök a has felső részét, ahonnan 
feltételezésük szerint az értelem és a psziché 

betegségei erednek. 
 

A hipochondriáról röviden 
 
A hipochondriás betegek ugrásszerű készenlétben 
figyelik testük minden rezdülését, hajlamosak 
szervezetük jelzéseit túlértékelni, felnagyítani, 
általában halálos betegségre gyanakodva, aggodalmak 
közepette keresik vélt betegségük okait, értelmezik 
tüneteiket. Egy-egy újságcikk, hír, film erősítheti 
betegségtudatukat, melynek nyomán még inkább 
bizonyítottnak érzik problémájukat. 1993-ban a 
Philadelphia című film bemutatása után például 
jelentősen megnőtt az AIDS-ben szenvedő képzelt 
betegek száma.... 
 
Annak ellenére, hogy nincsenek valós testi tüneteik, a 
hipochondriás ember gondolatai, cselekedetei szinte 
kizárólag az egészségével kapcsolatos kérdések körül 
forognak, könyveket vásárol feltételezett betegségéről, 
és úgy alakítja életét, mintha valóban beteg lenne. 
Gyakran keresi fel orvosát nem ritkán kész 
diagnózissal, és maga javasol vizsgálatokat is. A  
 

 
 
 
 
 

 
legtöbb esetben azonban a 
panaszok hátterében nem 
mutathatók ki kóros szervi 
eltérések. A negatív leletek, 
 és az orvos megnyugtatása 
ellenére sem csökken a beteg 
szorongása, mivel meg van 
arról győződve, hogy orvosa 
tévedett, esetleg nem szentelt 
kellő figyelmet a prob-
lémájának, ezért újabb or-
vosokat keres fel, további 
vizsgálatoknak veti alá 
magát, sokszor felesleges 
gyógyszerekkel kezeli vélt 
nyavalyáit. Ugyanakkor az 
érintettek véleménye folya-
matosan változik arról, hogy 
éppen milyen halálos be-
tegségben szenvednek. 
 

A hipochondriázis kialakulásához bizonyos szemé-
lyiségjegyek, mint például a félénkség, zárkózottság 
önértékelési zavarok, szorongásra való hajlam is 
hozzájárulhatnak, de a betegség gyakran jár együtt 
nárcisztikus vagy kényszeres személyiségvonásokkal 
is (egocentrizmus, túlérzékenység a kritikára, állandó 
elismerési vágy, illetve makacsság, sértődékenység, 
kicsinyesség). 
 

A durvábbik eset: Münchausen 
szindróma 

 
Míg a hipochondriások a súlyos betegségektől rettegve 
értelmezik félre testük jelzésit, addig a Münchausen 
szindrómában szenvedők tudatosan szimulálnak 
valamilyen fizikai rendellenességet, betegséget, 
amellyel kórházról-kórházra járnak, vizsgálatokon, 
kezeléseken, nem ritkán műtéteken esnek át. 
Tudatában vannak a csalásnak, motivációjuk és 
figyelemfelkeltésre irányuló vágyuk azonban 
tudatalatti eredetű. Az „átruházott” Münchausen a 
betegség bizarr változata, amelynél a szülő gyermekét 
használja fel arra, hogy a figyelem középpontjába 
kerülhessen. Olyan tüneteket diagnosztizál 
gyermekénél, amely másoknak fel sem tűnik, és nem 
tud megnyugodni addig, amíg az orvos fel nem fedezi 

A 



gyermeke vélt betegségét, ezért nem ritka, hogy 
felesleges vizsgálatokra hurcolja, meghamisítja orvosi 
leleteit, vagy maga okoz sérüléseket neki. 
 

De mi lehet az oka? 
 
A hipochonder megpróbálja a függőség, az 
ellenségeskedés és a felelőség érzését lerázni azáltal, 
hogy ezeket a problémákat saját magára - tehát a 
testére - korlátozza és egyúttal ezen problémák 
eredményét letagadja, mégpedig a függetlenség és az 
önbecsülés hiányát. Értéktelenségének érzését a csődöt 
mondás ártatlan formájával, betegséggel pótolja. 
 

 
 
Betegnek lenni ugyanis szokás. Így a hipochondria 
majdnem tökéletes megoldás a nagyon elterjedt 
kényszerhelyzetre, mivel a betegséggel a sebezhető 
személy megkapja azt a védelmet és figyelmet, 
amelyre vágyódik. 
 
A betegség érzése a hipochondert saját magát is 
bünteti ellenséges érzelméért. Ezenfelül a 
betegségérzet gyakran veszélytelenebbnek tűnik, mint 
nyíltan kimondani, valami nem stimmel. 
 
Hogyan mondhatná egy férfi, hogy gyengének, 
bizonytalannak érzi magát, anélkül, hogy önbecsülését 
elvesztené és tekintélyét kockáztatná? 
 
„Félek” - ez túl személyes, „Dühös vagyok” - ez túl 
veszélyes, de a „Nem érzem jól magam” - a 
kellemetlen közérzet mindenhol elfogadott kifejezése. 
Sokan fej- és gyomorfájdalomra hivatkoznak, hogy a 
másikat rávegyék arra, maradjon ott, vagy arra 
kényszerítik, érezze magát felelősnek a panaszai miatt. 
 
A képzelt betegnek van egy új variációja is. Némely 
hipochonder óvakodik a gyógyszertől. Méregnek, 
természetellenesnek tartja. Inkább meditációval, 
gondolatellenőrzéssel, bioenergiával és más 
tudattágító technikákkal kezelik magukat. Magától 

értetődő, hogy valamennyi módszer segíthet, mégis 
mindannyian végtelen köröket tesznek az 
önelmélyedésben ahelyett, hogy végre szigorúan 
megvizsgálnák, mit kellene magukban megváltoztatni. 
Ide tartoznak az egészség-fanatikusok is, a kényszeres 
evők illetve a kényszeres fogyókúrázók. Mindkettő 
aránytalanul sokat foglalkozik a szervezetével. Na, ez 
aztán egy igazi játszma önmagunkkal. 
 
Sokak szerint a hipochonderek többsége ún. 
„maszkírozott” depresszióban, – vagy ahogy régóta 
ismert - melankóliában szenved. Bár ezek a tünetek 
nem lépnek fel mindenkinél, az orvosok állítják, hogy a 
hipochondria depresszióval kapcsolódik össze. Ennek 
a terápia során klasszikus jelei lépnek fel: a páciens 
azokat az egészségügyi problémáit lassan elhagyja, 
melyek talán arra szolgálnak, hogy a szomorúságot és 
reményvesztettséget sakkban tartsák. A hipochondria 
azonban nemcsak depresszióval, hanem félelem-
neurózissal is összekapcsolható. A terapeuták ezt arra 
vezetik vissza, hogy a félelem egy embert fogékonnyá 
tesz a betegségekre, eközben nő a 
fájdalomérzékenység, az idegrendszert ez izgatja, 
ezáltal több vélt érzés „termelődik”. 
 
Vannak pszichológusok, akik szerint a 
pszichoszomatikus betegségek és más, érzelmi 
megterhelés hatására létrejött testi tünetek elvileg 
„megtanulhatók”. Úgy vélik, hogy a hipochondernek 
valamely okból szokásává válik az érzelmi stresszre 
kellemetlen testi érzettel reagálni. 
 

 
 
A hipochonderek életüket a betegség vagy egészség 
témájára építik. A gyógyulás többnyire hosszadalmas, 
mivel a kellemetlen érzések „kiásása” és azok 
kifejezése a kezelésben mindig nehéz. Többé-kevésbé 
ugyanis fel kell nőni, biztosnak lenni magunkban, és 
egy olyan társadalmi helyzetbe kell kerülni, mely a va- 
lóságot elősegíti, de legalábbis engedélyezi. 
  



A legtöbb ember szemében a képzelt betegség 
mulatságos dolog, unatkozó budai úrinők passziója, 
néha szórakoztató, de nem különösebben fontos 
személyiségjegy. 

 
Kinek ne lenne olyan barátja vagy családtagja, aki az 
első tavaszi nátha után ágyba kéri a teát, naphosszat 
panaszairól lamentál, és ránk hagyja a féltett kínai 
virágvázát örökségül? A hipochondria a modern 
köznyelvben a depresszió párja: gátlástalanul hasz-
náljuk, ha ironikus-önironikus módon komolyabbnak 
akarjuk feltüntetni egészségi aggodalmainkat. Pedig az 
ismerős fogorvos tévedett: előfordult már olyan, hogy 
csak a tizedik gyökérkezelés után árulta el a beteg: 
valójában azért járt a doktorhoz, hogy az megtalálja a 
fogába rejtett rádióadót. 
 
Ilyenkor persze a hipochondria csak kísérőjelensége a 
sokkal komolyabb bajnak. A paranoia, a mániás 
depresszió, a különböző fóbiák és a szorongás mellé 
gyakran társul valamiféle, az egészséget felfokozottan 

óvó aggodalom. A hipochondriázis - ezzel a szép 
orvosi kifejezéssel különböztethetjük meg a kezelésre 
szoruló eseteket a köznapi nyavalygástól - a legtöbb 
esetben tipikusan másodlagos pszichiátriai probléma, 
önmagában ritkán jelentkezik. A mentális betegségek 
hivatalos listája (DSM-IV) szerint akkor beszélhetünk 
erről, ha a beteg legalább hat hónapig súlyos 
rettegésben él az egészségi állapota miatt, és orvosa 
mindent megtett annak bizonyítására, hogy semmilyen 
szervi baj nem áll a háttérben. A jelenség a legrégebben 
leírt lelki kórképek egyike, az orvostudomány azonban 
csak az elmúlt évtizedekben kezdett vele komolyabban 
foglalkozni. Bár Nyugaton már tucatnyi mérvadó 
tanulmány született a témában, Magyarországon 
tudomásunk szerint mindössze egyetlen kutatás 
foglalkozott az okok feltárásával, és készítőjének, 
Barna Gyöngyinek mindössze 19 „elismert” 
hipochondriást sikerült felkutatnia. Az érdektelenség 
fő oka bizonyára az, hogy a hipochondria - viszonylag 
- veszélytelen lelki betegség, bár a paciens és 
családtagjai életét alaposan megkeserítheti. 
 
A hipochondria esetében senkinek sem sikerült 
genetikus hajlamot vagy öröklődést kimutatnia, de egy 
ilyen családban felnőtt embert nehéz lenne meggyőzni 
arról, hogy a betegséghez való viszony nem követ 
örökletes mintákat. Egy közismerten hipochondriás 
ismerősöm, nevezzük Daninak, végül anyja 
aggodalmai miatt menekült el otthonról. Gyerekkora 
óta természetes volt számára, hogy édesanyja 
mindennap órákat tölt önmaga testi rezdüléseinek 
megfigyelésével, naponta hatszor méri a vérnyomását, 
és időről időre egészségkúrákat szervez a családnak a 
legújabb étkezési divatok alapján. Dani ebből hamar 
megtanulta, hogy az egészség „komoly dolog”, amire 
oda kell figyelni, amikor azonban 18-20 éves kora táján 
édesanyja „rájött”, hogy fiának apai örökségként 
valószínűleg pajzsmirigytúltengése van, fellázadt, és 
elmenekült a fóbia elől. „Úgy éreztem, anya folyton 
figyel a szeme sarkából. Bár semmi bajom nem volt, 
mindenáron rá akart venni, hogy járjak orvoshoz. Ha 
leültünk kajálni, nem mertem kenyérért nyúlni, 
nehogy észrevegye a kezem remegését. Mert addigra 
persze tényleg remegett, csakhogy az idegességtől.” A 
fenti eset arra is jó példa, hogy a hipochondria a 
legkevésbé sem magánügy - a rettegő ember a félelmet 
akár hozzátartozóira is kivetítheti, vagy éppen 
ellenkezőleg, képzelt betegségeivel próbálja őket 
érzelmileg megzsarolni. 
 

Halálfélelem – életfélelem 



A hagyományos - de ma már részben meghaladott - 
pszichológiai magyarázat szerint a hipochonder 
viselkedés lényege a hárítás: az illető reális 
életproblémái elől képzelt betegségekbe menekül, 
mivel úgy érzi, képtelen megoldani a valós bajokat. Ez 
tulajdonképpen minden szomatizáció alapja, csakhogy 
a hipochonder nem „megy el” odáig, hogy elfojtásával 
kimutatható betegséget is előállítson, így beéri a 
kényelmesebb megoldással. Valószínűleg a köztudat is 
ezért érzi mulatságosnak és 
szánalmasnak a dolgot - már 
Moliére is tudta, hogy a 
hipochondriás elsősorban gyáva 
és önző alak. Bár az ősi elmélet 
igaza sokszor kétségbevonha-
tatlan, Kökönyei Gyöngyi 
egészségpszichológus arra fi-
gyelmeztet, hogy szakmai 
körökben ma már más irányban 
keresik a megoldást. Elkép-
zelhető ugyanis, hogy az 
egészség-betegségtudat torzu-
lása állhat a jelenség háttérben. 
A normális ember, ha többé-
kevésbé jól érzi magát, aktív, 
cselekvőképes, akkor is egész-
ségesnek értékeli önmagát, ha 
átmenetileg csikar a hasa vagy 
gyors a pulzusa. A tipikus 
hipochonder viszont azt hiszi, 
akkor egészséges, ha tökéletesen 
„tünetmentes”. Csakhogy az 
emberi test szinte soha nem 
működik tökéletesen, szerveze-
tünk apró érzetek tucatjait 
közvetíti minden órában. Míg 
másoknál ezek át sem lépik a 
tudatküszöböt, a hipochonder mániákusan figyel 
rájuk, számon tartja, és fel is nagyítja őket. Ilyen 
értelemben a hipochondriázis is egy enyhe fajta 
szomatizáció: kénytelenek vagyunk elhinni a 
páciensnek, hogy ő tényleg érzi is, amiről beszámol. 
 
Bármi legyen az oka, a hipochondriás célja, hogy 
figyelmet és törődést csikarjon ki környezetéből. 
Csakhogy az emberek megérzik az „erőszakot”, és 
elutasítással reagálnak. A hipochondriás végül 
megkapja a várt visszajelzést: őt senki nem szereti, 
nem törődnek vele, akár meg is halhatna... és még 
nyűgösebb lesz. Az ördögi körből az orvos sem jelent 
kiutat, hiszen ő sem hisz panaszainak, sőt 
szimulánsnak, idegbetegnek nevezi. A súlyosan 
hipochondriás soha nem fogja elhinni, hogy nem beteg 

- inkább feltételezi, hogy rossz az orvos, vagy 
különleges, ritka betegség támadta meg. 
 
A fentiek is egyértelműen igazolják: a hipochondria 
mélyen beépül a személyiség struktúrájába. Mint 
minden komoly torzulás, ez is a gyermekkorra 
vezethető vissza: kialakulását bizonytalan anya-
gyermek kapcsolat és valamilyen egészen kis korban 
átélt komoly betegség együttes hatása okozhatja. 

Rendkívüli tartósságát egy 
amerikai pszichológus, Arthur 
Barsky igazolta, aki alapvető 
kutatásában öt évig követte 120 
hipochondriás beteg életútját. A 
páciensek 74 százaléka nem 
gyógyult ki rögeszméjéből, és 
Barsky azt is megállapította, 
hogy azoknak sikerült túllép-
niük a fóbián, akik eredetileg is 
„könnyebb” esetnek számítot-
tak. 
 
A hipochondriázist általában 
kognitív viselkedésterápiával 
próbálják gyógyítani. Kökönyei 
Gyöngyi szerint ez a módszer 
nagyon hatékony lehet, de csak 
akkor, ha a beteg együttmű-
ködik, a súlyos hipochondriások 
negyede viszont kapásból 
elutasít bármilyen pszichológiai 
segítséget, és inkább „rendes 
orvost” akar. Csak az 
érdekesség kedvéért érdemes 
megemlíteni, hogy Amerikában 
egyes pszichiáterek a gyógy-
szeres kezeléssel is pró-

bálkoznak, ami már abszurd - gyógyszeres kúra 
képzelt betegségre? -, ráadásul a különböző divatos 
antidepresszánsok eddig alig hoztak bizonyítható 
eredményt, illetve csak a hipochondriázishoz társuló 
depressziót és szorongást enyhítették. 
 

Harc a doktorral 
 
Az önálló életvezetésre képtelen, kóros hipochonderek 
aránya 0,8- 4,5 százalék közé tehető, egy kétezer fős 
magyar családorvosi pacientúrában pedig mindössze 
egy-két ilyen eset akad. A hipochonderek többsége 
inkább Moliére Argonjára hasonlít, akiben a nagy 
francia saját tapasztalatai alapján megteremtette a 
képzelt beteg irodalmi típusát. (Lásd: A képzelt beteg 
című keretes írásunkat.) Oláh Ilona csepeli háziorvos 
szerint a hipochondria „széles spektrumként” írható le, 



mely az egészségtudatosságtól egészen a pszichiátriai 
esetekig terjed. Saját pacientúrájában kevés igazán 
súlyos eset akadt, bár egy középkorú nő éveken át 
megkeserítette az ügyelet életét, mivel szinte hetente 
kihívta a mentőt állítólagos asztmás rohamai miatt. A 
nőről mindenki tudta, hogy egészséges, mégsem 
tagadhatták meg, hogy kimenjenek a riasztásokhoz, 
hiszen a hipochondriásnak is lehet egyszer igazi baja. 
A farkast kiáltó pásztor meséje végül nem ismétlődött 
meg: a nő percek alatt meghalt egy félrenyelt 
savanyúcukorkától, de az ügyelet hűségesen kijött erre 
a hívásra is. Ennél valamivel enyhébb eset az olyan 
beteg, akit csak tucatnyi fájdalmas vizsgálattal lehet 
meggyőzni betegsége képzelt voltáról. Normális ember 
számára felfoghatatlan, miért küzd valaki saját orvosa 
tanácsa ellenében a rektoszkópért. Valahol itt húzódik 
a határ a kóros hipochondria és az érthető, természetes 
aggodalom között. Oláh Ilona szerint egy olyan 
körzetben, mint Csepel, ahol a betegek egy része 
elképesztően alacsony szociokulturális környezetből 
érkezik, az emberek számára tipikus menekülési 
lehetőség a betegség. Saját tapasztalatai szerint 
mindennap 5-6 olyan beteg érkezik a rendelésre, 
akinek semmi keresnivalója az orvosnál, de figyelemre, 
jó szóra, megértésre vágyik. „Egy kihelyezett 
pszichológiai szolgálat feladatait is ellátom - fogalmaz. 
- A jó orvosnak ilyenkor a páciens helyzetéhez kell 
igazítania a viselkedését: a kétgyerekes, munka nélküli 
anyát, aki kikutathatatlan gyomorpanaszai miatt 
három éve táppénzen van, szembesíteni kell azzal, 
hogy semmi baja, csak elmenekül a valós gondok elől. 
A magára hagyott kisnyugdíjasnak viszont fel kell írni 
pár ártalmatlan vitamint, és rászánni pár percet bajai 
meghallgatására.” 
 

 
 

Vidám mammográfia 
 
Csepelen az elmúlt évtized társadalmi változásai 
folytán egy új hipochondertípus is feltűnt: az 
egészségtudatos kertvárosi anyuka. Ő nem akarja 
„kivonni magát az életből”, viszont kényesen vigyáz 

arra, hogy minden szűrésre időben sor kerüljön, és 
életmódja a lehető legegészségesebb legyen. Az ilyen 
ember az egészségügyi felvilágosító propagandafilmek 
álma, és a legtöbb esetben valóban segíti 
gondosságával az orvos munkáját. Egyre gyakoribb az 
is, hogy kész diagnózissal érkezik, és csak megerősítést 
vár a doktortól. Oláh Ilona egy páciense különleges 
tunéziai medúzacsípésére már a felírandó (ismeretlen) 
gyógyszer nevét is magával hozta, egy másik pedig az 
internetről letöltött hosszú betegséglistával érkezett 
magas vérnyomása lehetséges okairól. 
 

 
 
A patikákban több száz „gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény” várja az ártatlan 
hipochondereket. A legnépszerűbbek közülük még ma 
is az emésztési panaszok elleni cseppek, teakeverékek, 
gyógysók, keserűk, hashajtók és kapszulák, éppen úgy, 
mint Moliére korában (érdemes megemlíteni: a 
hipochondria melancholica a régi orvosi nyelvben 
egyszerűen gyomorbajt jelentett, a görög 
hüpokhondrion szó pedig a has felső részének 
megnevezése volt). Ma már majdnem ugyanekkora 
kultuszuk van a megfázás elleni szereknek: minden 
évben van valamilyen trendi gyógyszer, amit a fél 
ország szed, és ami végre tényleg elmulasztja a náthát. 
A harmadik nagy csoportot az idegnyugtató teák, 
erősítők, vitaminok alkotják. Igazi, Argonnak való 
lista: fokhagymadrazsé, tojáshéjpor, „élénkítő hatású” 
homoktövisdrazsé, csalánmagelixír, fejfájás elleni 
japánolaj és hashajtó fügeszirup. 
 

A képzelt beteg 
 
Moliére élete utolsó másfél évtizedében folyamatosan 
idegi alapú tüdő- és gyomorbajokkal küszködött, és 
hat orvosi tárgyú színdarabban vezette le az orvosok 
iránti utálatát. Bár több barátját ölték meg a szeme 
láttára, és mélységesen bizalmatlan volt a 
módszereikkel szemben, túlságosan rabja volt a 
fóbiának, hogy lemondjon a társaságukról. 



Háziorvosával, Mauvillainnel valóságos szimbiózisban 
élt, szereit azonban nem vette be, mert meg volt 
győződve arról, hogy jobban érti saját teste működését 
- ami tipikus hipochondriás viselkedés. Úgy tűnik, 
élete végére felismerte saját nevetségességét, de a 
szomatikus tüdőgyulladás végső soron ugyanúgy öl, 
mint a „valódi”: a Képzelt beteg negyedik előadása 
után minden idők legélethűbb Argonja belehalt a 
szerepbe. 
 
 

Veszélyes is lehet a hipochondria 
 
Dr. Benkő Katalin, a Szegedi Egyetem pszichiátere 
elmondta: a hipochondria általában egy szervre vagy 
szervrendszerre korlátozódik, s valamilyen banális 
testi tünettel indul, amit az illető túlértékel, s úgy 
gondolja, ez valami súlyos betegség tünete. Hiába 
végzik el a különböző vizsgálatokat, s nyugtatják meg, 
hogy nincs oka az aggodalomra, sőt, minél több 
negatív lelet van, annál bizonytalanabb lesz, és annál 
inkább szorong. Úgy véli, valamilyen különleges baja 
lehet, lenézi az orvosokat, s ha valaki pszichés síkra 
próbálja terelni, ez ellen hevesen tiltakoznak. 
 
A hipochondria ugyan nem torkollik valódi 
betegségbe, az állandó szorongás és aggodalom 
azonban krónikus stresszként hathat, amely aztán 
gyengítheti az immunrendszert, és kialakulhat egy 
gyomorfekély vagy komolyabb betegség. A 
hipochondria nehezen gyógyítható, éppen azért, mert 
az ebben szenvedők visszautasítják a segítséget. 
Amikor már depresszió is jelentkezik, gyakrabban 
fordulnak szakemberhez, így elindulhat egy 
pszichoterápiás kezelés, magyarázta Dr. Benkő 
Katalin. 
 
Makai Gábor szakpszichológus hangsúlyozta: a 
hipochondria pszichés zavar, a szorongásos kórképek 
közé sorolják, és pszichoterápiával gyógyítható. Nem 
lehet meghatározni, hogy egyértelműen genetikai 
háttere lenne, a gén és a környezet együttes hatása 
hozza létre a betegséget. Azoknál természetesen 
gyakoribb, akik egyébként is hajlamosabbak a 
szorongásra. 
 
Kökönyei Gyöngyi, az ELTE Pszichológia Intézetének 
adjunktusa szerint korábban a hárítást mint lelki 
működésmódot kapcsolták a hipochondriához, de 
szerinte egy másik kulcsszó is hiányzik, mégpedig az, 
hogy a hipochonderek hogyan gondolkodnak az 
egészségről és a betegségről . A vizsgálatok és a 
tapasztalatok is azt mutatják, hogy a hipochonderek 
hajlamosak az egészséget a tünetmentességgel 

definiálni. Ha már egy kis eltérés van a testi 
működésükben, az automatikusan aktiválja azt az 
aggodalmukat, hogy ők súlyosan betegek. 
 
Oláh Ilona háziorvos beszámolt arról, hogy naponta 
több olyan páciens jelentkezik nála, akit valamilyen 
módon érint a hipochondria. A háttérben sokszor 
szociális, családi, munkahelyi problémák állnak, de 
vannak, akik a magányosságuk miatt járnak gyakran 
orvoshoz, hogy valaki foglalkozzon velük. 
 

Illusztráció: John Kenn 



Mi is az 
összeesküvés-
elmélet, avagy 

a konteó 
(konspirációs 

teória)? 
 
 

z összeesküvés titkos 
szövetkezés vezető politi-
kai személyiség ellen, vagy 

az állami, társadalmi rend erő-
szakos megdöntésére. Min-
den összeesküvés-elmélet 
alapja a titok, más szavakkal 
a magyarázat hiánya. Mircea 
Eliade óta tudjuk, hogy a 
mítosztalanított világban élő 
ember teremt magának 
újakat. 
 
Az „összeesküvés-elmélet” 
kifejezés jelentheti egysze-
rűen egy összeesküvés vád-
ját. 
 
Jelenthet azonban olyan 
(egymással nem szükség-
képpen kapcsolatban álló 
bizonyítékokból álló) érvelést 
is, ami nagyszabású össze-
esküvés létét tételezi fel, 
amelynek messzemenő tár-
sadalmi és politikai követ-
kezménye lehet, ha igaznak 
bizonyul. 
 
Az összeesküvés-elméletek 
többsége gyakran azért kelet-
kezik, mert a „hivatalos” 
álláspont tévesnek bizonyul, 

tehát nyilvánvalóan titkolni akar 
valamit. 
 
Az összeesküvés-elméletek kérdé-
se különösen azóta foglalkoztatja a 
szociológusokat, pszichológuso-
kat és folklórszakértőket, mióta az 
1960-as években a Kennedy-gyil-
kosság példátlan találgatási hullá-
mot indított el, mivel a hivatalos 
álláspont a tényeket figyelmen 
kívül hagyta, és fizikai képtelen-
ségeket állított (lásd pl. a „mági-
kus golyó” esete). 
 
Az összeesküvés-elmélet egyfajta 
racionális magyarázatot kínál a 
benne hívőknek. Ebben az érte-
lemben az összeesküvés-elmélet 
az emberi elmének a világ megér-
tésére irányuló működésére vezet-
hető vissza. Az összeesküvés-
elméletek fontos tulajdonsága, 
hogy nem, vagy nagyon nehezen 

cáfolhatóak, ugyanis a cáfolatot a 
hívők jellemzően az „elmélet” 
megerősítéseként, a nyomok 
eltüntetésére tett kísérletként 
fogják fel. 
 
Az összeesküvés népszerű iro-
dalmi téma, különösen a thriller és 
sci-fi műfajokban, elsősorban a 
kínált drámai intenzitás lehetősége 
miatt. Kiváló feszültségkeltő sze-
repén túl arra is képes, hogy a 
valóságban komplex és gyakran 
követhetetlen eseményeket egy-
szerű morális kérdésekké változ-
tasson, ahol a bajok oka a gonosz-
tevők csoportja, és így a problé-
mák megoldása (az összeesküvők 
megtalálása és legyőzése) is egy-
szerűvé és követhetővé válik. 
Könnyen belátható, hogy egy ösz-
szeesküvés izgalmas és könnyen 
lezárt cselekményre ad 
lehetőséget.     (Forrás: Wikipédia) 

A 



Az élet keletkezése és 
a világnézet 

 

 
z élet keletkezésének kérdése egyike a 
legbonyolultabbaknak az emberiség kultúrtör-
ténetében. Erre vall az, hogy ennek csupán 

ismeretelméleti része az idők folyamán állandó 
hullámzásban volt és van, kezdettől fogva a mai napig. 
A megoldásra keresett két szélsőséges válasz végső 
soron ma is azonos:  

 
 
 
 
 

 
1. Az élet keletkezése az élettelen anyagból megfelelő 
körülmények között az anyagi világban természetes 
folyamat.  
 
2. Az élet keletkezéséhez közvetve teremtő erő kell, 
melynek végső oka az anyagi világon kívül keresendő. 
 

A 



Az élet keletkezése mint világnézeti kérdés a 
klasszikus ókortól a 19. századig: az élet 
keletkezésének kérdése az európai kultúrkörben már a 
klasszikus ókorban felvetődött. Két fontosabb 
véleményt kell ebben az időszakban kiemelnünk. A 
római Titus Lucretius Carus (i.e. 98 – 53) az egész 
problémát a görög atomisták (Leukipposz, Démok-
ritosz) materialista filozófiai rendszerébe illesztette 
bele. A De rerum natura című tankölteményébe az 
atomizmust a görög Epikurosz (i.e. 341-270) 
közvetítésével veszi át. Epikurosz és Lucretius 
azonban a korai atomisták szigorúan determinisztikus 
elképzeléseivel szemben az élet keletkezésénél 
szerepet juttatnak a véletlennek is. Lucretiusnak 
számos meglepően modernnek tűnő elképzelése van, 
mely miatt az evolucionizmus, sőt a darwinizmus 
előfutárának tekinthető. Ateista filozófiája azonban 
már határozottan világnézeti. Tőle származnak a 
következő sorok: ”Primus in orbe 
deum fecit timor ardua coelo, 
fulmina dum caderent” (A földön 
Istent a félelem csinált, midőn az 
égből villámok meredeken 
csaptak alá.) 
 
Arisztotelész (i.e 384 – 322) 
elképzelései nem filozófián, ha-
nem természetrajzi megfigyelé-
seken alapulnak, melyeket 
azonban tévesen értelmezett. A 
romlandó anyagokban (élelmi-
szer, gyümölcsök, állati tetemek 
stb.) időben megjelenő férgekről 
vagy hasonló élőlényekről fel-
tételezte, hogy azok az élettelen 
anyagból keletkeztek. A folya-
matot római követői „generatio 
aequivoca”-nak nevezték el 
(magyarul „ősnemzés”). 
 
Arisztotelész bölcseleti rendszerében az élőt az 
élettelennél lényegileg értékesebbnek tartotta és ezt az 
„entelecheia” fogalom bevezetésével fejezte ki. Ennek a 
görög szónak értelme olyan dolgot jelent, mely 
létrejöttének célját önmagában bírja, azaz nem rajta 
kívülálló, többnyire véletlenszerű folyamatok össz-
játékának a végeredménye. 
 
Mindkét előző példánál régebbi felfogást hirdettek a 
bibliai zsidó szentkönyvek, amelyek Mózes öt könyve 
néven maradtak fenn és a kereszténység meg-
jelenésével kerültek az ókori, európai kultúrkörbe. 
Ezek közül az első foglalkozik a Világ teremtésével, 

mely szerint az élő világ egy legfőbb személyes lény, 
Isten teremtő erejével jött létre hat időszak alatt. 
 
A középkori keresztény bölcseletben, mely a Biblia 
teremtéstörténetére támaszkodott, ez a kérdés nem 
jelentett problémát. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
Augustinus (Szent Ágoston. i. sz. 354–430) a fejlődés 
(evolúció) gondolatát nemcsak az élővilággal, hanem a 
dolgok teremtettségével is összeegyeztethetőnek 
tartotta, több, mint másfélezer esztendővel az 
evolucionista természettudósok előtt. Ugyanekkor az 
élet keletkezésére, természettudományos vonatkozás-
ban, még a 17. században is Arisztotelész generatio 
aequivoca tanát fogadták el. A témával kapcsolatos, 
fontos név ebben az időben Jean Baptist Van 
Helmonté, Galilei kortársáé, aki 1644-ben halt meg. 
Művei, Ortus medicinae címmel csak halála után 
jelenhettek meg, mert szerzőjük tartott az inkvizíciótól.  

 
Az orvostudományban jártas emberként ő már 
kísérleteket is végzett. Az anyagmegmaradás elvén 
arra a következtetésre jutott, hogy „minden élet 
kémia”. Ily módon előfutára volt a ma legdivatosabb 
áramlatnak, a redukcionista biológiának. Az életet, 
mint jelenséget természettudományos kérdésként 
kezelte, de istenhívő volt, hasonlóan Galileihez. 
 
Az élővilág keletkezésének a problémája a 18. századi 
felvilágosodás időszakában vetődik fel újra, amikor a 
föld-, állat- és növénytan kezd önálló és rendszerező 
tudománnyá válni (Linné, Buffon). A kezdetben 
természettudományos célkitűzésekkel induló 
vizsgálódások fokozatosan heves világnézeti harc 



eszközeivé váltak, ahol Linné bibliai fundamen-
talizmusától kezdve, Holbach és Lemettrie legdurvább 
materializmusáig számos elképzelés volt megtalálható. 
Voltak azonban pozitív tények is, melyek elő-
revetítették a természettudományos kutatás elen-
gedhetetlen kísérleti jellegét, amely a fizikában 
Galileivel több mint száz évvel korábban már 
megkezdődött. Needham (1713–l78l) és Spallanzani 
(l729–l799) már kísérleti úton is vizsgálták a generatio 
aequivoca lehetőségét, de az akkori hiányos 
ismeretanyag és a kísérleti körülmények pontatlansága 
miatt abban az időben döntés nem születhetett. Ez a 
feladat a 19. század közepe táján Pasteurre várt, 
előzetesen azonban még meg kell állnunk ennek a 
századnak az elején. 

1809-ben jelent meg Jean Baptist de Lamarck, francia 
zoológus Philosophie Zoologique című könyve, 
amelyben fölveti az élőlények evolúcióval történő 
keletkezésének a lehetőségét. Lamarck (l744–1829) 
mint a francia forradalom kortársa, világnézetileg 
deista, a következőképpen ír: „Élet és szerveződés a 
természet produktumai, egyúttal eredményei annak az 
erőnek, melyet a dolgok és törvények Legfőbb Alkotója 
a természetre ráruházott.” – „A természet hővel, 
elektromossággal és nedvességgel hozza létre 
közvetlenül vagy önként következő generációkon 
keresztül.... az élő testek legfejlettebb formáit a 
legegyszerűbbekből.” Lamarck elképzelései végered-
ményben kompromisszumok a teremtő erő, a 
generatio aequivoca és az evolúció fogalmai között. 
 
A biogenezisz kultúrtörténetében határkövet jelentett a 
19. század közepe. Ekkor, mai szóval élve, két 
paradigmaváltás következett be. 1859-ben jelent meg 
Darwin alapvető műve, a Fajok keletkezése ter-
mészetes kiválasztódás útján. Elképzeléseit ter-
mészetrajzi megfigyelései alapján fogalmazta meg, 
melyeket föld körüli útján gyűjtött össze. Ezzel egy 
időben ismertette Pasteur (1859-186l) kifejezetten 
kísérleti alapokon nyugvó vizsgálatainak eredményeit, 
melyekkel bebizonyította, hogy az ősnemzés, azaz az 
„élő anyag” keletkezése élettelenből a jelenben nem 
lehetséges. A Société Chimique de Paris-ban, 186l-ben 
tartott előadásán szó szerint a következőket mondta: 
„Nem tartom magamat illetékesnek, hogy válaszoljak 
arra a kérdésre, létezett e valaha ősnemzés. Ezt akár 
mellette, akár ellene, nem lehet bebizonyítani. Azt 
azonban a leghatározottabban állítom, hogy minden 
olyan kísérletben, amelyekben a legkezdetlegesebb 
élőlények ősnemzésének létezését vélték felfedezni, a 
megfigyelő vagy illúzió vagy hibaforrások áldozatává 
lett, melyet vagy nem ismert fel vagy nem tudott 
megakadályozni.” 
 
Az már ismeretes volt (1838), hogy az élet legkisebb 
egysége mind a növény (Schleiden, 18o4–188l), mind 
az állatvilágban (Schwann, 1810–1882) a sejt. Wirchow 
elvét: „Omnis cellula e cellula” („Minden sejt sejtből 
származik.”) a korabeli tudóstársadalom általában 
elfogadta. De mi volt a sejt előtt? A biológiai evolúció 
és a sejtelmélet ötvözésével logikus volt az élővilág 
keletkezését egy „őssejtből” származtatni. Darwin 
kezdetben maga is hajlott erre a magyarázatra, mert 
úgy érezte, hogy ez a kérdés túlmutat a 
természettudományokon és így, ezen a ponton, nem 
zárta ki az isteni teremtő erő közreműködését 
valamilyen formában. Ezek a korábbi nézetei egy 
protestáns (anglikán) teológus, William Paley Natural 
Theology és Bridgewater Treatises című munkáin 



alapultak. Darwin elképzeléseinek első meg-
fogalmazásakor (Design, 1842, Essays, 1844) elfogadja 
Paley véleményét, aki az élővilág felbukkanásában 
tervezettséget lát. A fajok eredete című munkájának 
még a hatodik kiadásában is azt írja, hogy „töké-
letesség van abban, hogy Isten az életet kezdetben egy 
vagy néhány progenotába (őssejtbe) lehelte bele és 
ebből bontakozott ki az élővilág.” Az élet ke-
letkezésének problémájával azonban, Pasteur kísérleti 
eredményeinek megismerése után, nem szívesen 
foglalkozott. 1863. március 29-én Hooker J. D.-hez 
címzett levelében már ezt írja: „Jelenleg az élet 
eredetével foglalkozni nem egyéb ostoba 
sületlenségnél; ezzel az erővel az anyag eredetéről is 
elmélkedhetnénk.” 
 
Az „élő anyagnak” az élettelenből való 
keletkezésével kapcsolatban komoly 
fenntartásai voltak. 187l-ben így 
ír:„Gyakran mondogatják, hogy 
mindazon feltételek, melyek az élő 
szervezetek első keletkezéséhez ma 
jelen vannak, mindig is jelen voltak. De 
ha („és óh micsoda nagy ha”) 
elfogadnánk egy kis meleg pocsolyát az 
ammónia és foszfor sóféleségeivel fény, 
meleg, elektromosság jelenlétében, 
akkor egy kémiai úton keletkezett 
fehérje azonnal további, bonyolult 
változásoknak lenne alávetve; az ilyen 
anyag a jelen napjaiban tüstént 
elnyelődne vagy adszorbeálódna, ami 
viszont nem lett volna lehetséges az 
élőlények keletkezése előtt”. Darwin 
tehát kénytelen elfogadni, sőt 
sajnálkozását fejezi ki, hogy „élő 
anyag” keletkezésének kimutatása az 
élettelenből a jelenben gyakorlatilag 
lehetetlen, mert a természeti 
környezetben nincsenek „steril” 
viszonyok, s ha keletkeznének is 
szerves anyagok a biogénen, azt a 
mikroorganizmusok azonnal elbonta-
nák. 
 
A korabeli materialista természetfilozófia hívei hamar 
„ráharaptak” a darwinizmusra, és ezzel már a kezdet 
kezdetén túlléptették illetékességének határain. 
Thomas H. Huxley (1825–1895) az élet keletkezését az 
evolucionizmus központi problémájának tekintette, sőt 
„szekularizált vallásnak fogta föl. A darwinizmus, 
mint világnézet másik fő propagálója a zoológus Ernst 
Haeckel (1834–1919). Haeckel a jénai egyetemen az 
invertebráták morfológiáját kutatta. Fő műve a 

Generelle Morphologie der Organismen (1866). A 
kétkedő és tépelődő Darwinnal szemben, ő a 
Welträtsel című könyvében határozottan és egyér-
telműen a világnézeti materializmus (monizmus) 
alapjára helyezkedett. Így ír: „….nem látszik tökéletes 
különbség organikus és anorganikus természetes 
testek között, sem az alak és a szerkezet, sem az anyag 
és az erő tekintetében… és nem létezik áthatolhatatlan 
szakadék organikus és anorganikus természet között”. 
A szélsőséges nézetek, mint arról a későbbiekben is 
lesz szó, néha meglepő módon találkoznak, mint ez 
Haeckel következő deista jellegű kijelentéséből is 
megállapítható: „Ha nem fogadjuk el (az élet) 
önmagából keletkezésének a tényét, akkor a fejlődés 
történetének ezen a pontján vissza kell fordulni egy 
természetfölötti teremtés csodájához… az én 

számomra az az elképzelés, hogy a Teremtő ezen az 
egy ponton önkényesen beleavatkozik az anyag 
fejlődésének szabályszerű menetébe, és amely minden 
más vonatkozásban teljesen az ő közbeavatkozása 
nélkül halad, szerintem éppoly elfogadhatatlan egy 
hívő elme, mint egy tudományos értelem számára.” 
 
Haeckel előző szavai az élővilágnak egy protozoából 
(egysejtűből) történő kifejlődésére (evolúciójára) 
vonatkoznak, választ azonban a fogas kérdésre – 
„hogyan és miből?” – nem adnak. Fontos azonban itt 



megjegyezni, hogy még a 19. század második felében 
is akadtak természetkutatók, akik elfogadták az „élő 
anyag” fogalmát. „Élő anyagnak” azokat az élő 
szervezetek felépítésében fontos szerepet játszó 
fehérjéket tartották, melyek kémiai összetételéről és 
szerkezetéről akkortájt gyakorlatilag semmi sem volt 
ismeretes. Friedrich Engels a Természet dialektikája 
című művében, melyet Darwin halálának évében 
(1882) fejezett be, a következőket írja: „Az élet a 
fehérjék létezési módja; egy alapvető elem, mely 
állandó anyagcserét folytat a rajta kívüli környezettel, 
mely abbamarad az anyagcsere megszűnése után. Ez 
magával hozza a fehérje elbomlását. Ha valaki is 
sikeresen tud majd fehérjetesteket kémiailag 
előállítani, kétségtelenül mutatni fogják az élet 
jelenségeit és az anyagcsere mechanizmusát fogják 
birtokolni, bármilyen gyönge vagy rövidéletű legyen is 
az.” Fehérjék kémiai összetételének kutatásában az 
első jelentős eredmények Emil Fischer német 
kémikustól erednek a 19/20. századforduló idejében 
(Nobel díj, 1911). 
 
Pasteur kísérleti ered-
ményei bizonyos mértékig 
lehűtötték a természet-
tudományos érdeklődést a 
biogenezisszel kapcsolat-
ban. Ugyanakkor azonban 
a 20. század közepéig 
mégis születtek olyan 
kísérleti eredmények, me-
lyek később fontos szerep-
hez jutottak a biogenezisz 
kutatásában. Mindjárt a 
század elején nagy jelen-
tőségűek voltak a szerves 
kémia területén Emil Fi-
scher német vegyésznek a 
fehérjék kémiai össze-
tételére vonatkozó megálla-
pításai. (Nobel díj, 1911). A 
molekulák közti kölcsön-
hatások új formáit derí-
tették fel Kossel W. és Lewis G. F. (1916). Az 1920 és 
1926 közti idő a makromolekulás kémia születésének 
az ideje. A biológia területén, mint ennek segéd-
tudománya, a genetika hozott elvileg is fontos 
eredményeket, noha ezeknek kezdete Gregor Mendel 
úttörő munkássága révén még a 19. század második 
felére nyúlik vissza. A mutációk létezésének és 
szerepének újbóli felismerése (Hugo de Vries, 1901), 
Morgan Th. H. és iskolájának klasszikus kísérleti 
vizsgálatai (1910 körül) megalapozták a tudományág 
robbanásszerű fejlődését a század második felében. 

Fontos és kezdetben rejtélyesnek látszó esemény volt a 
vírusok felfedezése, noha a kutatások kezdete itt is 
még a 19. század eseménylistájához tartozik. Pasteur 
ugyanis a veszettséggel kapcsolatos megfigyeléseinél 
sejtette, az orosz Ivanovszkij pedig fertőzött 
dohánypalántákkal végzett növénykórtani vizsgá-
latokkal bebizonyította (1882), hogy kell valami olyan 
betegséget előidéző tényezőnek léteznie, mely 
méretben kisebb, mint a baktériumsejtek. A fertőző 
anyagot logikusan méregnek tartották, ezért adták neki 
a latin vírus nevet. 
 
A vírushatással kapcsolatos további fontos kísérleti 
eredmények Felix D’Herelle, francia bakteriológustól 
erednek.(1915) Ő a baktériumok betegségeit tanul-
mányozva feltételezte, hogy a baktériumoknak maguk-
nak is vannak parazitái, melyeket fágoknak nevezett 
el. Bebizonyosodott, hogy a fághatást még a 
baktériumoknál is kisebb vírusok idézik elő. Stanley 
W. M. angol biológusnak 1935-ben sikerült a dohány-
mozaik vírust kristályosan is előállítani. Az 

elektronmikroszkóp megal-
kotásával (Ardenne M., 
1940/41) nemcsak a vírusok 
méretét sikerült megálla-
pítani, mely nagyságrendek-
kel kisebb (l0–l00 mμ), mint a 
baktériumoké (átlagosan 1–
10 μm), hanem a víruskris-
tályok finomszerkezetét, sőt 
egyedi vírus részecskéket is 
sikerült láthatóvá tenni. 
 
A fágok a baktériumokat 
elpusztították, miközben e-
zek anyagának felhaszná-
lásával saját maguk elsza-
porodtak. Kiderült azonban a 
vírusoknak egy másik tu-
lajdonsága is. Csak élő 
baktériumok rovására tudtak 
szaporodni. Élettelen, bár 
szerves anyagban, pl. 

előzetesen valamilyen módon elölt baktériumok 
anyagában már szaporodásképtelenek. Felmerült az a 
sejtés, hogy vajon a vírusok nem jelenítik-e az 
átmenetet az élettelen és az élővilág között. A 
kristályosodás illetve a kristályosíthatóság az élettelen 
anyagokra jellemző tulajdonság. Ez annyit jelentene, 
hogy a vírus az általa megtámadott élő sejtben mint 
élőlény, azon kívül viszont élettelen anyagként 
viselkedik. Fennáll azonban itt (és még néhány helyen 
az élet keletkezésének a történetében) a tojás-tyúk 
probléma: 



  
 
Melyik volt előbb? Ha a vírus volt előbb, hogyan élt és 
szaporodott gazdasejt nélkül? Ha a gazdasejt volt 
előbb, akkor pedig nem lehet átmenetről szó, hanem 
valamilyen visszafejlődött vagy félresikeredett 
képződményről. A molekuláris biológia megjelenése 
után az utóbbi nézet vált elfogadottá. 
 
A biogenezisz-kutatás a század közepéig hasonló 
természetfilozófiai síkon stagnált, mint a 19. század 
végén. Néhány tudós nevét mégis meg kell említeni, 
akik ebben az időszakban, legalább elvi síkon 
foglalkoztak az élet keletkezésének a problémájával. 
Időben ezek közül az első a svéd fizikokémikus, Svante 
Arrhenius, aki elsőnek nyerte el a kémiai Nobel díjat 
(1901-ben az ionelméletért). A 20. század elejéig a 
világegyetemet sztatikusnak és ennek megfelelően 
időben örökkévalónak tartották. A fizikus Helmholtz 
és az ő nyomdokain haladó Arrhenius az életet csíra 
formájában lebegő és a világűrben öröktől fogva létező 
részecskék formájában képzelte el. Ezek a részecskék 
az elképzelés szerint, a fénynyomás hatására 

vándorolnak a világűrben. Ha olyan égitestre 
kerülnek, melynek fizikai viszonyai alkalmasak az élet 
keletkezésére, akkor kifejlődnek belőlük az egysejtűek, 
majd ezekből – a darwini elvek alapján – a 
bonyolultabb élőlények. Az elképzelés a maga idejében 
teljesen filozófiai alapokon nyugodott. A 20. század 
első negyedében viszont beigazolódott kísérleti úton, 
hogy a világegyetem dinamikus képződmény, mely az 
idővel, mint fizikai tényezővel együtt jött létre. Sem 
időben nem örökkévaló, sem térben nem végtelen. Úgy 
tűnt, hogy ezek után ez a panspermiának elnevezett 
hipotézis az elavultak sorsára jut. Meglepő módon 
mégsem így történt. Ez azonban már a 21. század 
természetfilozófiájára tartozik. Így a kérdésre, a maga 
helyén, még vissza kell térnünk. 
 
Arrhenius után, ebből az időszakból még három nevet 
kell említenünk a biogenezisszel kapcsolatban. 
Legkevésbé ismeretes ezek közt Jacques Loeb, noha 
másfél évtizeddel korábban hasonló elképzelései 
voltak, mint Oparinnak (lásd később). Két fontosabb 
munkájában 1906-ban és 1924-ben mint 
meggyőződéses mechanisztikus materialista, így 
nyilatkozik: „ Látjuk jól, hogy a növények és állatok 
növekedésüknél élettelen anyagot élővé alakítanak át 
és így a kémiai folyamatok az anyagban elvileg nem 
különböznek az élettelenétől. Nincs ok tehát annak 
kijelentésére, hogy a biogenezisz lehetetlen. Azt 
hiszem, hogy szolgálatára lesz a természet-
tudománynak, ha ifjabb kutatók számba veszik, hogy a 
biogenezisz kísérleti úton célja a biológiának. Másrészt 
viszont tanulmányaink világosan mutatják, hogy a 
biogenezisz problémáját csak akkor tekinthetjük 
megoldottnak, ha a mesterségesen előállított képes 
fejlődésre, növekedésre és reprodukcióra. Erre a célra 
nem elegendő pusztán fehérjéket szintetizálni vagy 
zselatinból vagy egyéb kolloidális anyagból ré-
szecskéket fabrikálni, melyek külső kinézésükre az élő 
cellákhoz hasonlítanak.” 
 
Az 1917-ben megalakult Szovjetunióban A. I. Oparin 
(1894– 1980), Angliában pedig J. B. S. Haldane (1891–
1968) Jacques Loebhöz hasonlóan, kezdetben, 
világnézetileg mechanisztikus materialisták. Oparin 
írásban először 1924-ben fogalmazta meg elképzeléseit 
a Proizchozsdenije Zsizni című munkájában. 1925-ben 
lett ismeretes Engels F. A természet dialektikája című 
művének orosz fordítása. Ez a mű lett a marxizmus és 
a természettudományok kapcsolatának az alapja. 
(Marx Károly maga nem foglalkozott természet-
tudományokkal.) Oparin ennek megismerése után 
lelkes híve lett az engelsi dialektikának, és 1936-ban 
megjelenő munkáját ennek az alapján dolgozta át. 
Természetfilozófiai vonalon egyik fejlesztőjévé vált a 



materializmus új, ún. dialektikus formájának 
(rövidítve dialmat). Oparin nézetei a Szovjetunión 
kívül először angol fordításban jelentek meg 1938-ban 
(McMillan, New-York). Magyarul 1948-ban a Szikra, 
1960-ban a Gondolat Kiadó jelentette meg. 
 
Oparin nézetei szerint az élőlények nagymolekulás 
anyagai (biopolimerek), ezek közt elsősorban a 
fehérjék, az „ősóceánban” kismolekulás vegyületekből, 
(fehérjék esetén aminosavakból) kondenzációs kémiai 
reakciókkal jöttek létre. Ezek egy része a kolloidális 
méretek elérése után koacervátumok formájában 
kicsapódott. A tengervíz mozgási energiájának 
hatására a koacervátumok sejtméretű részecskékre 
aprózódtak fel. Ezeknek belsejében, mint az „őssejtek” 
elődeiben, indultak meg azok a kémiai folyamatok, a 
környezettel kölcsönhatásban, melyek végered-
ményként az élő sejtek megjelenéséhez vezettek. 
 
Haldane témával kapcsolatos elképzelései, amelyek 
1929-ben jelentek meg, inkább filozófiai jellegűek 
voltak. Csak az 1930 év vége felé csatlakozott az angol 
munkáspárt (Labour Party) marxista szárnyához, az 
1950-es évek vége felé azonban szakított a marxista 
pártvonallal. Természettudományos vonalon a mo-
lekuláris biológia megjelenése után a neo-
darwinizmusnak vált egyik úttörőjévé. Haldane 
vezette be, némi humorral az „ősleves” fogalmát, 
mellyel a jelenleginél jóval melegebbnek feltételezett 
ősóceánokat jellemezte, melyekben évmilliók folyamán 
nagy mennyiségű, abiogénen keletkezett, szerves 
vegyület halmozódott fel. Szerinte ezek szolgáltatták a 
nyersanyagot az első primitív egysejtűek ke-
letkezéséhez. Haldane kezdetben a vírusokat tartotta 
átmenetnek az élettelen és „élő” anyag között. Ez a 
tétel ma már nem tartható fenn. 
 
A biogenezis kutatásának kultúrtörténetében 
„vízválasztóként” szerepelnek azok az események, 
melyek a Szovjetunió kultúrpolitikájára nem csak a 
nevezett témával kapcsolatban, hanem a 
természettudományok egyéb területein is, a Sztálin 
halálát megelőző évekre (1947–1953) jellemzőek voltak. 
A Szovjetunióban a dialmatot tették meg hivatalos, sőt 
kötelező világnézetnek, és így az élet keletkezésének 
magyarázatára is. Oparin koacervát teóriáját ugyan 
hivatalosan elfogadták, mégis az élet mikéntjére, a 
molekuláris biológia robbanásszerű megjelenése előtti 
években a szovjet biológusok tekintélyes része, Engels 
tekintélyének hódolva, meglepő módon, annak 
kereken száz évvel korábbi és már saját korában is 
tarthatatlan nézeteit fogadták el. Eszerint a fehérjék 
„élő” anyagnak tekinthetők, melyek keletkezése 
megelőzte a sejtek keletkezését. Engels tételének 

bizonyítására O. B. Lepesinszkája, orosz biológusnő 
végzett kísérleti vizsgálatokat. Tévesen értelmezett és 
kísérletileg sem kellően megalapozott eredmények 
alapján, a fenti tételt bizonyítottnak vélte, és a 
szakirodalomban is nyilvánosságra hozta. 1950 és 1953 
között három belföldi tudományos belföldi 
konferencia is elfogadta nézeteit, noha éppen a honi 
biológusok közt kezdettől fogva súlyos kritikák 
merültek föl ellene, mert a kísérleti eredményeket nem 
lehetett reprodukálni. Ezeknek azonban csak Sztálin 
halála (1953) után tudtak érvényt szerezni. Zsinkin és 
Mihajlov, szovjet biológusok kísérletileg is megcáfolták 
Lepesinszkája megállapításait. Az esettel kapcsolatos 
kultúrbotrányról Törő és munkatársai írtak részletes és 
tárgyilagos ismertetőt. 
 

 
 
A szenvedélyek lecsillapítására a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája 1957-ben nemzetközi 
konferenciát szervezett az élet keletkezésének 
megvitatására, melyen külföldről (USA, Anglia, Német 
Szövetségi Köztársaság stb.) érkező szakemberek is 
részt vehettek. Sztálin halála után a marxista 
kultúrpropaganda nyomása is enyhült, úgy, hogy az 



ötvenes évek második felétől a Szovjetunióban is 
többféle nézet érvényesülhetett a természet-
tudományok területén, de a dialmat, mint kötelező 
világnézet továbbra is megmaradt. 
  
A 20. század közepétől a végéig a biogenezisszel 
kapcsolatos tudományágakban az ismeretanyag 
nagyságrendekkel bővült a korábbihoz képest. Az 
alapvető kérdésekre vonatkozó hipotézisekben 
azonban a segéd-tudományok (biokémia, genetika, 
kozmokémia, stb.) sikerei ellenére nagy a 
bizonytalanság. Mindazonáltal az abiogén 
körülmények között végrehajtott kísérletek 
eredményei újjáélesztették az érdeklődést, nem csak 
természettudományos, hanem filozófiai vonat-
kozásban is. Az elképzeléseket mindkét szempontból 
három csoportra lehet osztani. A biológiai 
redukcionizmus szerint a földi élet keletkezése, 
kismolekulás szerves vegyületektől az „őssejtig”, 
beleértve a genetikai információt is, kémiai 
folyamatokkal levezethető a neodarwinizmus elveiből 
(szelekció, mutáció, alkalmasság, folytonosság). Ebben 
az „erősebb” formában a redukcionizmus materialista 
világnézetet jelent. Az „enyhébb” forma  (módszertani  

redukcionizmus) nem foglalkozik okozati kérdésekkel. 
Csak a hogyan kérdésre vár választ, de a miértre nem. 
A dialmat az élet keletkezésével kapcsolatban 
különleges középutat képvisel. Tagadja nem anyagi 
tényezők szerepét, másrészt állítja, hogy az élet elvileg 
különböző és magasabb rendű létező, mint az élettelen 
(anorganikus) anyag. Az élettelen és az élő között 
szerinte minőségi különbség van. Az anyag „biológiai 
mozgásformája” lényegesen több, mint a „fizikai-
kémiai mozgásforma”. A természet hierarchikus és, 
ámbár a fejlődés folyamán nem jelennek meg új anyagi 
tényezők, de új rendező elvek és a dolgok bonyolódása 
bukkan fel. Ezek az elvek nem értelmezhetőek 
alacsonyabb szinten. A dialmatnak az élet 
keletkezéséről vallott felfogása tehát, meglepő módon, 
kifejezetten antiredukcionista. 
 
A holizmus (to kholon, görög szó; magyarul teljes, 
egész) eredetileg tisztán filozófiai fogalom. Annyit 
jelent, hogy az egész több mint a részeinek összessége. 
Genetikai példát véve alapul, pl. egy génben lévő 
biológiai információnak csak a génomon belül van 
értelme. Rajta kívül a gén csak egy polinukleotid, a 
génom tehát több, mint az őt alkotó gének összessége. 



A holizmus szerint az élet, főleg a biológiai információ, 
nem vezethető le tisztán anyagi folyamatokból. Az 
információ az anyagtól és az energiától független 
valóság, bár megszerzéséhez energia szükséges. Az 
élet egy új kategória, melyre érvényesek az 
anorganikus anyag törvényei, de keletkezése pusztán 
ezekre nem vezethető vissza. A holizmus az élet 
keletkezésének okozati tényezőjeként elfogadhatónak 
tartja a teremtettséget, ezt azonban nem metodikai 
tényezőként, hanem metafizikus vonatkozásban veszi 
figyelembe. 
 
Az „erős” biológiai redukcionizmus az élet 
keletkezéséhez vezető molekuláris evolúciót a 
molekulárdarwinizmus tételeivel magyarázza. Az 
irányzat megalapítója Manfred Eigen Nobel díjas 
(1967) kémikus. Nézeteit 1971-ben a Natur-
wissenschaften című folyóiratban közölte 
Selforganisation of Matter and the Evolution of the 
Biologocal Macromolecules (Az anyag önszerveződése 
és a biológiai makromolekulák evolúciója) címen. 
Eigen az élettelen világra próbálja alkalmazni az 
élővilág fejlődésére vonatkozó neodarwinista tételeket, 
mint az alkalmasság (fitness), szelekció, mutáció, 
folytonossági elv stb. Az irányzat ennek megfelelően 
kapta a nevét (továbbiakban MD). 
 
Az MD szerint a kezdeti kémiai (és fizikai) kaotikus 
állapotok között a folyamatok véletlenszerűek. Eigen 
szerint a természet törvényei irányítják a „véletlent”. 
Ezeknek eredetéről nem nyilvánít véleményt. Szerinte 
a molekuláris evolúcióban is a fő hajtóerő a szelekció. 
Ernst Mayr, vezető darwinista biológus a következőt 
állapítja meg az élővilággal kapcsolatban: „A 
szelekciós folyamatok első lépését az egyes változatok 
létrehozásával valóban a véletlen uralja. A második 
lépésben azonban feltételezhető, hogy a véletlen 
csekélyebb szerepet játszik, mivel itt már belép a 
versengés a fajtaegyedek közt a célból, hogy legjobbak 
legyenek.” A szelekció azonban nem kémiai fogalom, 
melyet itt csak illetéktelenül lehet használni . 
 
Bonyolultabb vegyületek keletkezésénél (evolú-
ciójánál) a MD a mutáció fogalmát veszi segítségül. A 
mutációk azonban szintén véletlenszerű folyamatok. 
Lehetnek jók, semlegesek, sőt károsak is. Egy jó 
mutáció prebiotikus körülmények közt azt jelentené, 
hogy az új vegyület egy jövőben lejátszódó 
folyamatban alkalmasabb lesz, mint eredeti 
formájában, vagyis bizonyos célszerűség jelentkezését 
kellene elfogadni, amit a klasszikus darwinizmus 
tagad, vagy legfeljebb látszatjelenségként (teleonómia) 
ismer el. 
 

Eigen a fenti vonatkozásokban az élet keletkezése és a 
szerencsejátékok közt jelentős analógiát vél felfedezni. 
Ennek alátámasztására számos játékelméleti példát 
sorakoztat fel. Megállapításai azonban az információ 
eredetével kapcsolatban alaposan megkérdő-
jelezhetőek. A MD elképzeléseknek ugyanis ezzel 
kapcsolatban több „hátulütője” van: 1. A 
szerencsejátékokban megnyilvánuló szabályok, melyek 
több-kevesebb valószínűséggel eredményhez (nyere-
séghez) vezethetnek, nem a játékfolyamatok 
„szülöttei”, hanem ezek kitalálóitól erednek. 2. A 
biogenezisszel kapcsolatos információ ezen az alapon 
nem belső (endogén), mint ahogy a MD megköveteli, 
hanem külső (exogén). 3. Az alkalmazott egységek, 
mint a színes körök, két és háromdimenziós hálózatok, 
kockák, kártyák információtartalma elenyészően 
csekély, még egy viszonylag egyszerű kismolekula 
kémiai információtartalmához képest is. 
 
További problémát jelent a darwinizmus folytonossági 
elve. Eszerint a biológiai evolúció apró lépésekben 
történik. Ez az élettelenből az élőbe való átmenet 
nehezen képzelhető el. Meglepő módon ezen a ponton 
a világnézetileg ellentétes pontot elfoglaló nézetek, a 
holista (teista) és a marxista (dialmat) találkoznak. A 
biológiai redukcionizmust egyikük sem fogadja el, de 
természetesen teljesen eltérő okok alapján. Utóbbi 
esetben a folytonossági elv ellentétben áll a marxizmus 
dialektikus ugrásnak nevezett tételével, mely szerint 
kis mennyiségi változások idővel minőségi változásba 
„csapnak át”. Frolov I. T., vezető szovjet biológus így 
írt erről (1980): „Az élő rendszerek úgy vannak 
megszerkesztve, hogy bizonyos tulajdonságaik 
egyszerűen megmagyarázhatatlanok, ha a fizikára és a 
kémiára, a molekuláris kölcsönhatások szférájában 
lejátszódó elemi formákra és jelenségekre akarjuk őket 



visszavezetni. Így pl. még a fehérjék és a nukleinsavak 
alapfunkciói sem a tiszta kémizmus alakjában 
játszódnak le, hanem sejtes szerveződésben.” 
 
A materializmus hívei, ha nyíltan nem is mindig, 
mégis gyakran kénytelenek elismerni, hogy az élet 
keletkezése rendkívüli esemény volt. Ezt számos 
vezető természettudós nyilatkozata bizonyítja: 1. Az 
Istent „jó esetben bizonytalan feltevésnek” minősítő, 
2004-ben elhunyt Crick F. szerint „…minden ismeret 
birtokában, melyek rendelkezésünkre állnak, 
tisztességgel csak az állapítható meg, hogy az élet 
keletkezése bizonyos értelemben csaknem a csodával 
határos, mert létrejöttéhez a feltételek elképzelhetetlen 
sokaságának kellett teljesülnie.” – „Ma csak azt 
mondhatjuk, nem eldönthető, hogy az élet keletkezése 
a Földön szélsőségesen valószínűtlen vagy 
szükségszerű esemény volt-e, illetve, hogy mi az 
igazság a két véglet között.” 
 
2. Cairns-Smith A.D.: „Kétségtelen, hogy kísértés van 
arra, hogy az élet keletkezése, ha valójában nem is 
természetfölötti, de egy egészen rendkívüli esemény 
volt, egy esemény alacsony valószínűséggel, egy 
statisztikus ugrás egy nagy választóvonalon keresztül. 
Egy nyoma a mágiának lehet benne.” 
 
3. Bernal, J. D. marxista biofizikus. Ő és Cairns-Smith 
hívja fel a figyelmet az ásványfelületek fontosságára a 
prebiotikus kémiai reakcióknál; 1953-ban Lenin 
békedíjat kapott, a MTA és az angol Royal Society 
tiszteletbeli tagja: „Még igen távol állunk attól, hogy 
felfogjuk, hát még attól, hogy megválaszoljuk az élet 
eredetére vonatkozó alapvető kérdéseket….melyeket 
lényegében a kémia nyelvén kell megfogalmaznunk. 
Alapvető hibánk az, hogy képtelenek vagyunk 
megadni a választ, amikor azt állítjuk, hogy minden 
természetes. Nem is látjuk, hogy van valami, ami 
válaszra vár.”  
 
4. Kahane E., aki Franciaországban élt, közismerten 
redukcionista biológus. 1964 november 17-én a CERN 
kutatóintézetben a biogeneziszről tartott előadásában a 
következőket jelentette ki: „Abszurd és értelmetlen 
dolog azt hinni, hogy az élő sejt magától keletkezett. 
Mindazonáltal hiszek benne, mert nem tudom 
magamnak a dolgot másképp elképzelni.” 
 
5. A kozmokémia sikerein felbuzdulva egyes kutatók 
újból felvetik az arrheniusi pánspermia gondolatát, 
azzal a céllal, hogy a teremtettséget, mint okozati 
tényezőt ki lehessen iktatni, noha ennek száz éves 
késéssel (1908) történő visszaplántálása a 20. század 
elejére, éppen természettudományos szempontból 

tarthatatlan: l. A javaslat ugyanis nem ad megoldást, 
hanem térben és időben bizonytalan mértékben eltolja, 
ami agnosztikus álláspontot jelent. 2. A pánspermia-
hipotézist az ősrobbanás elméletének megszületése 
előtt fogalmazták meg, amikor a kozmoszt térben 
végtelennek, időben örökkévalónak tartották. 3. 
Felvetődnek ezzel kapcsolatban kifejezetten 
természettudományos problémák is. Kérdés pl., hogy a 
világűr, az életre kifejezetten pusztító hatású 
körülményei között „életcsírák” vagy esetleg élő 
egysejtűek az „űrutazást” hogyan vészelik át. 
 
6. Hoyle F., asztrofizikus, a múlt század 70-es éveiben 
még harcos materialista, és Wickramasinghe Ch., 
indiai biológus szerint az élet keletkezésének 
„természetes” oka van. Mivel azonban élő rendszerek 
véletlenszerű kialakulásának valószínűsége „alig 
észrevehetően” több, mint zérus, ezért az élet 
keletkezéséhez szükséges (biológiai-, genetikai-) 
információ eredetéhez „értelmi tényezőt” kell 
keresnünk. Meglepő ezek után, hogy a nevezett 
szerzők tagadják, hogy a teremtő ok a tradicionális, 
természetfeletti Isten lenne. Állításuk szerint a 
biológiai információ forrása, és így az élet 
keletkezésének oka az „értelemmel rendelkező” 
kozmosz. Hoyle és Wickramasinghe elképzelései 
szerint a földi (és a Világegyetem egyéb alkalmas 
helyein feltételezett) élővilág az „égből hullott gének” 
közreműködésével keletkezik. A „vándorló életcsírák” 
ily módon, szerintük, biokémiailag eleve 
meghatározottak: „feltételezzük – írják -, hogy a 
szénalapú életet nem szénalapú értelem hozta létre, ez 
azonban semmi esetre sem azonos Istennel”. 
 
A baj az, hogy a fenti elképzelésekhez nem szükséges 
molekuláris biológia, de még modern természet-
tudományok sem. A teremtő erővel rendelkező 
kozmoszt Giordano Bruno már a 16. században (l584) 
feltalálta. Munkájának címe „Párbeszédek az okról, 
elvről, egyről és a végtelenről, világegyetemről és 
világokról.” Valójában, hasonló elképzelések már a 
pogány korból (Hérakleitosz, Parmenidész), majd a 
keresztény ókortól (pl. az újplatonista Plótinosz, i. sz. 
203–269) ismertek. 
 
7. A teljesség kedvéért, legalább mint „csodabogarat”, 
említeni érdemes a hipotézisek közt Crick „irányított 
pánspermia hipotézisét”. Crick szerint, amennyiben az 
ősföld atmoszférája nem volt kellően redukáló hatású 
(pl. semleges vagy esetleg gyengén oxidáló), úgy 
szerves vegyületek és élet sem keletkezhetett rajta. 
Felveti azért azt a fantasztikus ötletet, hogy az 
„életcsírákat” négymilliárd évvel ezelőtt „ismeretlen 
asztronauták” hozták magukkal, akár tudatosan, akár 



szennyezés formájában A 2004. június 29-én San 
Diegóban elhunyt Crick F., akit rajongói, nem minden 
alap nélkül, a 20. század Darwinjaként emlegettek, 
maga sem vette komolyan ezt az elképzelést: „Minden 
alkalommal, mikor cikket írok az élet eredetéről, 
megfogadom, hogy soha többé nem írok róla, mert 
túlságosan szegényes a tényanyag és túl sok körülötte 
a spekuláció. Bevallom, hogy ezt a fogadalmamat 
minduntalan megszegem, mert a téma ennek ellenére 
ellenállhatatlanul izgalmas.” Nem volt túl jó 
véleménye a hipotézisről Crick feleségének sem: 
„Hogy lehet egy ilyen maszlagot komolyan venni? Az 
egész elképzelés bűzlik az UFO-któl és az újabb keletű 
űrkaland filmek agytompító gőzétől.” 

 
A holizmus nem vallásfilozófia, de elfogadja a 
teremtettség fogalmát, mint okozati tényezőt 
(kreacionizmus). Csupán ezen az alapon azonban a 
panteista elképzelésekkel (lásd Hoyle és 
Wickramasinghe, Bruno G., stb.) egy kalap alá kerülne. 
A kreacionizmus kifejezést viszont gyakran 
összekeverik a fundamentalizmus fogalmával, ami 
viszont a bibliai teremtéstörténet szó szerinti 
értelmezését jelenti. A keresztény alapokon álló 
természetfilozófiát teizmusnak nevezzük, melyen a 
következők értendők: l. Teremtő erővel csak a 
személyes Isten (monoteizmus) rendelkezik. 2. 
Természettudományos megállapítás nem állhat 
ellentétben Isten létével. 3. Isten a természeti 

folyamatokba közvetlenül nem avatkozik bele. 4. Isten 
teremtői tevékenységében is változatlan. 5. A teremtés 
nem az időben és térben történt, mivel az idő és tér 
maguk is teremtett létezők. 6. Isten a dolgokat akarata 
szerint és nem szükségszerűségből alkotta meg. 
 
Természeti folyamatokból a véletlen a holizmus szerint 
nincs teljesen kikapcsolva, sőt szükséges. A 
determinisztikus (Laplace) illetve a teljesen véletlenen 
alapuló (Monod J.) felfogás két szélsőséget jelent. A 
sztochasztikus fizikai folyamatokban (pl. rádioaktív 
bomlás) a véletlen fontos szerepet játszik, de nem 
„teremtő véletlenről” van szó. Szigorúan deter-
minisztikus fizika és biológia esetén viszont nem 

lehetnének választási le-
hetőségek, sem sokfé-
leség, sem változatosság. 
A holizmus, mint ter-
mészettudományos né-
zet elfogadja az evo-
lúciót, mint jelenséget. 
Az evolúció azonban 
okozat, amely okot kí-
ván. Az ok és cél néküli 
evolúciót, más szóval az 
evolucionizmust a holiz-
mus (teizmus) elutasítja. 
Az evolúció úgy fogható 
fel, mint a teremtés 
időbeli és térbeli ki-
bontakozása. 
A holizmus nem ra-
gaszkodik a folytonos-
sági elvhez, éppen egy 
másik természettudo-
mányos felismerés, a 
kvantumfizika létrejötte 
után, mely szerint az 
elemi energiaváltozások 
nem folytonosak, hanem 

ugrásszerűek. A MD hívei viszont „törést” látnak 
evolucionisztikus elképzeléseikben, ha az élet 
megjelenését egy új létező „felbukkanásának” fognák 
fel. Az élet keletkezésének rendkívül kis 
valószínűségét, nézeteik alapján, ők is kénytelenek 
elismerni. Iris Fry, a tel-avivi Cohn Filozófiai és 
Tudománytörténeti Kutatóintézet munkatársa azokat a 
kutatókat, akik világnézetüktől függetlenül a földi élet 
„felbukkanását” rendkívül kis valószínűségű 
eseménynek tartják szinte a „csodavárók táborának” 
(almost miracle camp) nevezi. Szerinte, és nem minden 
ok nélkül, a gyenge redukcionizmus kreacionizmushoz 
vezet. Stansfield W. szerint: „…a teremtés elvét vallók 
bármilyen jelenséget könnyen megmagyarázhatnak 



azzal – Isten így alkotta. – Bár e közelítésmód abszolút 
értelemben teljesen kifogástalannak bizonyulhat, a 
további vizsgálódások szándékát nem táplálja, így 
intellektuálisan erőtlen.” A jelen viszonyok nem 
táplálják a nevezett szerző aggályait, mivel a témával 
kapcsolatos „információözön” befogadására a meglévő 
szakfolyóiratok gyakran nem elegendők; 3-4 évenként 
kell az utóbbi időben újabbakat megindítani. 

 
A hivő biológusok, világnézeti szempontból, a 
holizmus vagy a gyenge redukcionizmus álláspontját 
fogadják el. Schramm G., német biológus így 
nyilatkozik: „Ha a genetikai információt üzenetnek 
fogjuk fel, akkor Platón idealizmusa megdöbbentő 
módon beigazolódik…” – „A molekuláris biológia 
megtanított bennünket arra, hogy az átmenet, (azaz) 
szellemi alappal bíró dolgok keletkezése, nem az 
ember megjelenésével, hanem már sokkal előbb 
megkezdődött.” Vannak azonban, akik nyíltan is 
elismerik istenhitüket. Vollmert B., a Karlsruhei 
Polimerkutató Intézet igazgatója így nyilatkozik: 
„Hogy egyáltalában milyen Istent ismer el valaki, az 
elhatározás kérdése, mellyel minden ember szemben 
találja magát, s melyet semmiféle tudomány nem vehet 
el tőle. Csak azt tudom megállapítani, és arra 
rámutatni, hogy az evolúció önmegnyilvánulásának a 
sorozata az elemi részecskéktől az emlős állatokig, a 

monomer molekuláknak polimerekké (RNS/DNS, 
fehérjék) való átalakulásánál törést szenved”. Még a 
Szovjetunió fennállásának idején Frolov, marxista 
genetikus így ír: „Nem véletlen, hogy a (holista) 
álláspontot elfogadó mai biológusok nagy része 
„mellékfoglalkozásként” még okleveles teológus is, (pl. 
Haas J. és Dessauer F. Németországban, Blandino 
Olaszországban) vagy pedig közvetlenül, nyílt vallásos 

ideológia, illetve a mindenkori közegükben 
uralkodó idealista filozófia hatása alatt 
állnak, mint Schramm (Német Szöv. Közt.) 
Portmann (Svájc) és Sinnot (USA).” 
 
Összefoglaló: Hruscsov, még mint szovjet 
államfő, a múlt század hatvanas éveinek az 
elején egy ideológiai tanácskozáson azt a 
véleményét fejezte ki, hogy a tudomány a 
növekvő Holdhoz hasonlítható, melynek 
ugyan még vannak sötét felületei, de csak 
idő kérdése, hogy ezek eltűnjenek, mikor is 
a telihold fényében az emberiség nagy 
problémái természettudományos alapokon 
megoldhatóvá válnak. 
 
A fenti ismeretelméleti kérdés részletes 
tárgyalása nem tartozik e tanulmány 
keretébe, annyi azonban már most 
megállapítható, hogy a 20. század második 
felének hatalmas természettudományos 
fejlődése sem váltotta be a materializmus 
filozófiájának a biogenezisszel kapcsolatos 
elvárásait. Hruscsov hasonlatát módosítani 
kell. A világos területek valóban 
növekednek, de a „tudomány holdjának” 
mérete és vele együtt a sötét területeké is 

nő. A világnézeti harc, mely ezt a kérdést mindig 
jellemezte, Démokritosz, Lucretius, Szent Ágoston és a 
manicheusok kora óta eltelt másfél-kétezer éve folyik. 
Legfeljebb az állapítható meg, hogy a materializmus 
„támadókedve” alábbhagyott, mivel jelenleg nem a 
teizmussal van baja, hanem a saját hipotézisein tátongó 
„lyukak betömésével”, melyek a növekvő kísérleti 
ellenőrizhetőség révén váltak ismeretessé, és így nem 
lehet őket hosszú ideig szőnyeg alá söpörve tartogatni. 
A korlátlanul fenntartható fejlődés hipotézisének hívei, 
Madách Imre falanszterbeli tudósához hasonlóan élő 
sejt mesterséges előállítását fogadnák el bizonyíték 
gyanánt. Ma, a 21. század első éveiben már 
szakfolyóiratok is léteznek (pl. az Artificial Life című), 
melyek ezzel a kérdéssel tudományos szinten 
foglalkoznak. „Mi az a legegyszerűbb szerkezet, 
melyet már élőnek lehet tekinteni ?” – teszi fel a 
kérdést Luisi P. L., a svájci ETH egyetem 
polimerkutató intézetének tanára. – „Miért nincs egy 



sejt egyféle fehérjével és egyféle nukleinsavval ? És, ha 
nincs a természetben ebben a pillanatban egy ilyen 
dolog, miért nem szerkesztünk egyet a 
laboratoriumban?” – „Képes lenne egy ilyen sejtmodell 
…teljesíteni egy valódi élősejt olyan működését, mint 
az önmásolódás és esetleg a fejlődés?”. 
 
Fentiekkel kapcsolatban ma már Manfred Eigen, az 
MD fő propagálója is tartózkodóbb: ”Ha valaki le tud 
vezetni egy olyan természeti törvényt, melynek 
működésére élet keletkezett a Földön, miért nem szedi 
össze tüstént a szükséges anyagokat és teremt újra 
életet egy kémcsőben? Mindaz, aki ilyen kísérletekre 
vállalkozna, komoly mértékben alábecsülné a kémiai 
evolúció bonyolultságát.” 
 
A valóság jelenleg az, hogy sem élősejtet, sem 
valamilyen formában élő rendszert, sem folyamatosan 
(külső utánpótlás nélkül működő) önmásoló kémiai 
rendszert nem sikerült eddig előállítani. De, ha 
sikerülne is, ez legfeljebb egy primitív élő rendszer 
abiogénen történt előállíthatóságát, de nem prebiotikus 
keletkezését bizonyítaná.. Kísérletek végzése azonban, 
mint a biopolimerek mesterséges előállítása 
fáradságos, hosszú, sokszor keserves munka, ami 
valóban megérdemli a legmagasabb tudományos 
kitüntetéseket, mégis az itt eddig elért eredmények 
szánalmasan kevesek ahhoz képest, melyek egy élő 
rendszer előállításához mai ismereteink szerint 
szükségesek lennének. 
 
A gordiuszi csomó szétvágásának meggyorsítására 
most két hosszú távú elképzelés van folyamatban. Az 
egyik a közismert Mars-kutatás, mely már évtizedek 
óta folyik. Ettől azt remélik, hogy a Mars bolygón 
egykori életnek a nyomait fogják megtalálni. Ma ezzel 
a részfeladattal kapcsolatban csak annyit érdemes 
megjegyezni, hogy van-e egyáltalában valami értelme 
egy ilyen „kerülőutas” vállalkozásnak, melynek 
sikerszázaléka még csekélyebb, mint a földi élet 
keletkezésének felderítése redukcionista alapokon. Az 
első asztronautákat szállító űrjármű indítását 25–30 év 
multával ígérik. Gánti Tibor, a biogenezisz 
problémájának egyik vezető hazai szakértője, a 
Nemzetközi Űrhajózási Akadémia (IAF) 1978 
novemberében, Dubrovnyikban tartott kongresszusán 
még így foglal állást: „A szerves vegyületek 
legösszetettebb halmaza sem élő rendszer.” -…. „Az 
első élő rendszerekre vonatkozóan …semmiféle 
kísérleti adatunk nincs. Így a hit, hogy az élet 
keletkezése törvényszerűen bekövetkező folyamat, hit 
marad csupán. Hit marad, mind a földi életkeletkezés, 
mind pedig a Földön kívüli élet keletkezése 
vonatkozásában.” Ez a megállapítás, a sok esetben 

hamis beállításokkal dolgozó, népszerűsítő 
természettudományos irodalom és a napisajtó 
szenzációhajhász közleményeitől függetlenül, még ma 
is érvényes, sőt a legújabb asztrofizikai kutatások azt 
jelzik, hogy a kozmosznak az élet keletkezése 
szempontjából megismerhető részében a Földhöz 
hasonló bolygók létezése, melyeken a legfontosabb 
életfeltételek megvannak, elenyészően csekély 
valószínűségű. 
 
A másik próbálkozás kézzelfoghatóbb, de gyors 
sikerre itt sem lehet számítani. Számos kísérlet történt 
az utolsó két évtizedben, melyek alapján az élet 
keletkezését számítógépes szimulációval próbálják 
levezetni. Ez az elképzelés a kémiában valójában nem 
új. A számítógépek (komputerek) alkalmazása 
hatalmas lendületet adott olyan elméleti, pl. 
kvantumkémiai problémák számítási feladatainak 
elvégzéséhez, melyek bonyolultságuk miatt enélkül 
gyakorlatilag megoldhatatlanok voltak. A biogenezisz 
esetében azonban ennél többről van szó. Egy új 
tudományág van keletkezőben, melyet összefoglaló 
névvel „számítógépes kémiának” (computer 
chemistry) lehet nevezni. A szakirodalomban ennek 
egyes ágazatait algoritmikus, sztochasztikus, 
véletlenszerű stb. kémiának nevezik. 
 



Az egyik nagyszabású vállalkozás lényege az, hogy az 
elképzelt prebiotikus kémiai reakciók kibontakozását a 
kezdeti káosz állapotából egy Föld nagyságú és hozzá 
hasonló reakcióteret feltételezve, számítógépes 
programmal utánozzák le. A program propagálói, az 
izraeli Weizmann Kutató Intézet, molekulárgenetikai 
osztályának kutatói bíznak abban, hogy megfelelő 
szoftverek szerkesztésével, kipróbálásával, fejleszté-
sével, a kezdeti viszonyok, viszonylag kis molekulák 
gyenge kémiai kölcsönhatásoktól eredő hálózataként 
leírhatóak lesznek, a belőlük kibontakozó evolúciós 
folyamatokkal együtt. Azzal azonban a vállalkozás 
tervezői maguk is tisztában vannak, hogy a jelen 
pillanatban egy olyan program lefuttatásához, 
melyben esetleg több millió molekula részvételét kell 
figyelembe venni, a ma ismert hardverek (működési 
sebesség, tároló képesség, stb.) még korántsem 
elegendők. A Moore-szabály szerint 18 hónaponként 
kétszereződik a számítógépek szerkesztésének a 
teljesítőképessége. Ennek alapján l5 évre becsülik azt 
az időt, melynek elteltével olyan hardverek fognak 
rendelkezésre állni, melyek segítségével betekintést 
lehet nyerni a prebiotikus kémiai káosz rejtélyeibe. 
Ehhez azonban teljes tervezettséggel rendelkező 
szoftverek szükségesek, megfelelően kiválasztott 
paraméterekkel (változtatható mennyiségekkel). 
 
A vállalkozás jövőjéről ma legfeljebb találgatni lehet. 
Kérdés viszont, hogy az eredmény mennyiben fogja 
tükrözni a modell tulajdonságait és mennyiben a 
valóságot. Kérdéses az is, hogy az ilyen modell 
megfelel-e tervezőik céljainak. A vállalkozás egyik 
tényezője az emberi szellem találékonyságát tükröző 
szoftver, melynek „lefuttatásához” igen nagyszámú 
számítógép összekapcsolásával létrehozott „agytröszt” 
megszerkesztését tervezik. Ehhez, mint anyagi tényező 
járul hozzá a hardver. Az energiát a hardvert 
működtető elektromosság képviseli. Vajon melyik 
tényező itt a legfontosabb ? Mert, ha a szoftver, akkor a 
vállalkozás sikere sokkal inkább a MD cáfolatát, mint 
megerősítését fogja jelenteni. Karl Popper szavaival 
élve: „A materializmus túlmutat önmagán!” 
(Materialismus transcends itself !). 
 
Evva Ferenc 
Illusztráció: Joseba Elorza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Megvalósult 
jóslatok? 

 
 

öbbször fordult már elő, 
hogy jósok élő TV vagy 
rádióadásban előre megjó-

soltak hamarosan bekövetkező 
katasztrófákat vagy terrortáma-
dásokat. Voltak, akik írásaikban 
hívták fel a figyelmet a jövőbeni 
veszélyekre. Persze sok esetben az 
összeesküvés-elméletek gyártói a 
sejtelmes jóslatokat utólag azo-
nosították a bekövetkezett ka-
tasztrófákkal. Természetesen ren-
geteg csaló is felbukkant, akik 
jósnak, médiumnak vallották ma-
gukat. De vajon tényleg léteznek 
olyan különleges képességű em-
berek akik látják a jövőt? Most 
olyan látnokok következnek, akik 
előre megjósoltak borzalmas 
történéseket. 
 
1995-ben a magát tisztánlátónak 
nevező Tana Hoy, élő adásban 
jósolta meg a bombatámadást az 
oklahomai Alfred P. Murrah 
Federal Building ellen. Elképesztő 
módon a támadás másfél órával 
később sajnos valóban bekö-
vetkezett. 
 
Az Amerikát sújtó 
legborzalmasabb terrortámadást 
is előre jelezték. 1999-ben Linda 

és Terry Jamison, az amerikai 
tisztánlátó ikrek arról váltak 
híressé, hogy egy rádióműsorban 
előre megjósolták a 2001. 
szeptember 11-i terrortámadást a 
World Trade Center ellen. 
 
Az egyik legismertebb jós minden 
bizonnyal Nostradamus, akinek a 
szövegei az utólagos magya-
rázatok szerint jóslatokat rejtenek. 
Állítólag ő jósolta meg Napóleon 
és Hitler hatalomra kerülését. 
Egyik jóslata miatt sokan úgy 
gondolják, hogy a legújabb vi-
szályszító felbukkanása pedig 
mostanában várható. 
 
Állítólag Mark Twain amerikai író 
is rendelkezett látnoki képes-
ségekkel. Ő saját halálát látta 
előre. 1835-ben, a Halley üstökös 
felbukkanásának évében született, 
és azt jósolta, a következő fel-
bukkanásakor fog meghalni. Ez 
így is lett, 1910-ben érte a halál, 
amikor a Halley üstökös ismét 
feltűnt. 
 

Edgar Cayce (1877- 1945), az alvó 
próféta többek között állítólag 
megjósolta az első és a második 
világháború kitörését és végét is. 
 
Kennedy elnök halálát többen is 
megjósolták, egyikük Jeane Dixon 
asztrológus volt, akihez Ronald 
Reagan felesége is járt tanácsért. A 
jósnő Martin Luther King halálát 
is előre látta. 
 
Az ausztrál jós, Jeffry R. Palmer a 
2005-ben hatalmas pusztítást 
végző Katrina hurrikánt jósolta 
meg. 

T 



Gyurka guru tanításai 
- a világ egy autista 

szemével – 

 
z ABC az A betűvel kezdődik. No meg az 
autizmus is. Ezért mindenek előtt szeretném 
azzal kezdeni, hogy kicsoda is Gyurka guru 

tulajdonképpen és, hogy a tanításai révén, hogyan 
fogtok megismerkedni az autizmussal. Egyet előre 
megígérhetek: másképp, mint eddig. Remélem, velem 
tartasz az út során. 
 
A Ji-King ötvennyolcadik jósjele a Tui: Másokkal 
megosztott öröm. Legyen ez az útravalónk. 
 
Gyurka huszonöt éves. Autista. Ő a bátyám. 
 
Az első jelek csak három éves korában jelentkeztek 
először. Az óvodában nem játszott a többiekkel, 
mindig félrevonult egy sarokba, nem kezdeményezett, 

de nem is volt elutasító. Szemét mindig lesütötte, 
amikor idegennel találkozott. 
 
Gyurkának igen nehéz kisgyermekkora volt. Születését 
az orvosok siettették. Reggeli szoptatáskor nem hozták 
ki Édesanyámnak, hanem közölték vele, hogy Gyurkát 
elszállították egy másik kórházba tüdőgyulladással. 
Ott kék fénnyel és antibiotikumokkal kezelték. Három 
hetesen került haza. 
 

 
Gyurkának nagyon komoly arca volt, 
sugárzott róla az értelem. Mosolygós 
volt ugyan, de nagyon sokat sírt. 
Gondjai támadtak a szoptatásnál is. 
Négy hónaposan lágyéksérvet 
kapott, amit megoperáltak és 
szerencsésen meggyógyult, azonban 
egy éves korában a gyermekorvos 
észrevette, hogy Gyurka dongalábú. 
Háromszor három hetes gipszre 
kényszerült, ezen időszakok között 
szüleim gyógytornára és 
fizikoterápiára járatták. Gyurkának 
az egész kezelés nagy trauma volt, 
fejlődésében azonban nem szabott 
gátat. Az átlagnál gyorsabban 
rászokott a szobatisztaságra és hamar 
megtanult beszélni. Két évesen el 
tudta mondani nevét, életkorát, 
lakcímét. Verseket és nótákat fújt 
kívülről, amire a nagyszüleim 
tanították meg. Máig nem értjük mi 
okozhatta a változást, bár ennyi 
szenvedés után talán nincs is min 
csodálkozni. 
 

Gyurka a közepesen erős autista vonásokkal 
rendelkezők közé tartozik. Külsőre semmilyen 
furcsaságot nem lehet rajta észrevenni, hacsak azt nem, 
hogy bátyám létére eltörpül mellettem törékeny 
alkatával. Idegenek között egyáltalán nem, itthon is 
csak keveset beszél, de legalább beszél. Kedvenc 
tevékenységei a TV nézés és a Nintendozás, ezen kívül 
imádja az állatos könyveket és filmeket. Betéve tud 
több tucat filmet, a heti műsorújságot egy olvasás után 
vissza tudná mondani. Életében nagy szerepet játszik a 
rend. Minden napnak megvan a formája, a háznak is 
úgy kell kinézni, ahogy az megszokott, minden 
változást nehezen visel. Hobbijain kívül semmi másra 
nem hajlandó, nem jár el sehová, nem tudja önmagát 
eltartani. Gondolatait nem ismerjük, mert még nekünk 
sem nyílt meg. Amikor a szemébe nézek mindig egy 

A 



ismeretlen tekint vissza rám. Kiismerhetetlen, 
kifürkészhetetlen, egy nagy rejtély. 
 
Szüleim rengeteg dologgal próbálkoztak, hogy 
Gyurkát meggyógyítsák: speciális iskolák, 
pszichológus, természetgyógyász, akupunktúra, 
kineziológia, pszichiáter, agykontroll. Mindhiába. 
Gyurka fejlődése hullámzó. Vannak időszakok, amikor 
minden jól alakul és bizakodunk, és vannak kritikus 
szakaszok mindnyájunk életében, amikor úgy érezzük 
megrekedt egy ponton, ahonnan nincs tovább. 
 
Gyurka ma már dolgozik. Egy gyárban végez könnyű 
fizikai munkát és elmondása szerint jobban szereti, 
mint az iskolát. Ha nem is fog meggyógyulni, de talán 
egy napon majd képes lesz nélkülünk is boldogulni. 
 
Fontos azonban megjegyeznem, hogy Gyurka csupán 
egyetlen színárnyalata az autizmus széles 
szivárványának. Egyetlen vonal a széles spektrumból. 
Éppen ezért óva intem a Kedves Olvasót attól, hogy 
általános következtetéseket vonjon le az autizmusról 
az alapján, amiket itt olvas. Minden autista egyedi és 
megismételhetetlen, aki saját, különálló személyiséggel 
bír. Ez közhely, viszont az autisták tüneteikben és 
autizmusuk mértékében is nagy egyéni eltérést 
mutatnak, ezért nehéz objektíven megfogni ezt a 
különleges állapotot. A Gyurkával kapcsolatos 
történetek során, illetve mindezek mellett, szakmai 
jellegű írásokkal is megpróbálok hiteles képet adni az 
autizmusról. Írásaimat egy igen fontos elem fogja 
végigkísérni. Ez pedig: a szemléletmód. 
 
Még valami: Gyurkát gyakran fogom gurunak, vagy 
mesternek emlegetni. Ezzel azt szeretném kifejezni, 
hogy Ő valóban egy olyan személy, akitől nagyon 
sokat lehet tanulni, ha türelemmel és szeretettel 
fordulunk felé. Bár tudom, hogy ő azt szeretné, ha csak 
szimplán Gyurkának szólítanám. 
 
Most pedig, Kedves Olvasó, szeretném megosztani 
veled Gyurka guru első (lejegyzett) tanítását, mely a 
kutya és az ember kapcsolatáról szól. Íme: 
 
Ugyanúgy kezdődött, mint minden szombat reggel. 
Gyurka már reggel hat óra tizenöt perckor fent volt, 
hogy megtegye a szokásos ellenőrző körútját a házban. 
Természetesen előbb megmosakodott, ami inkább 
nevezhető valami szolid cicamosdásnak, mint valódi 
mosakodásnak. A látszat mosdás után lecsekkolta, 
hogy az én szobámban is minden rendben van-e (ez 
egy későbbi történetben kiderül, hogy hogyan szokott 
végbemenni). Szemével végigpásztázta a ház minden 
zugát, nincs-e valami máshol, mint ahol lennie kell, 

benézett a szüleimhez is, majd a hálószobájukon 
keresztül átment a nagyszüleim részlegéhez is (ehhez 
tudni kell azt, hogy a nagyszüleinkkel élünk egy kertes 
házban, ami gyakorlatilag két házból áll, csak egybe 
van nyitva. A bátyám és én a tetőtéren vagyunk, külön 
szobában, a szüleim hálója pedig a gardróbszobában 
lett berendezve, ahonnan közvetlenül egy ajtóval 
nyílik a nagyszüleim háza). Na szóval átment 
körülnézni, észlelte, hogy Mama még alszik, de Papa 
már fönt van és olvassa az újságot. Ergo minden 
rendben van, vissza lehet menni a szobába, hiszen itt 
az ideje a reggelinek. Ez idő tájt már mi is fent 
vagyunk (kivéve én, mert én csak akkor nyitom ki a 
csipás szememet, ha megérzem a frissen főtt kávé 
illatát). Gyurka a szobájában megnézi a szombat 
reggeli rajzfilmeket (Pokemon, Inuyasa rulez!), majd 
betesz egy dvd-t, olyat, amihez éppen kedve szottyan. 
Rögtön itt áll egy kérdőjel vele kapcsolatban, hiszen 
valóban olyat néz, amihez éppen kedve van, de ezt 
mégis úgy teszi, hogy már az összes filmet kívülről 
fújja az utolsó szóig. Nem tudom mi alapján választ 
filmet, de amikor már két hónapja minden reggel azt 
hallgatom, hogy a Dragon Ball Z-ben szereplő egyik 
robot azt mondja, hogy „Tudom már, ez csakis 
Songoku lehet.”, akkor már kezdek kicsit megzakkanni 
(persze nem nagyon, mert már hozzá vagyok szokva, 
és én is vissza tudnám mondani ezeket a filmeket az 
első perctől az utolsóig). Ez is megvolt, jöhet a 
következő ellenőrző túra, hiszen ekkora már Mama is 



felébredt. Átmegy, jönnek a rutinkérdések: 
  
„Mama, hogy vagy? Jól aludtál az éjjel?” 
„Papa, hogy vagy? Mit reggeliztél?” 
  
Majd odaáll az ablakhoz, ami az utcára néz, nagy 
műgonddal kinyitja először a belső, majd a külső 
ablakot is és kihajol, hogy meglesse mi a helyzet a 
Kerekes utcában. Velünk szemben, a 32-ben Frici cica 
ül az ablakban, ezt is kipipálhatjuk, amúgy meg semmi 
különös, egészen addig, amíg meg nem látja, hogy egy 
ismeretlen alak a kutyáját sétáltatja az utca túloldalán. 
Szemei tágra nyílnak, ujjával a kutya-gazda páros felé 
mutat és az izgatottságtól dadogva, azt mondja a 
nagymamámnak: 
  
- M-m-mama! Mama nézd csak! Ott-ott megy egy 
kutya az-z-z emberével! 
  
Kedves tanítványok, úgy vélem belátható, hogy 
kevesen képesek ilyen éles eszű meglátásra, mint a mi 
bölcs mesterünk, Gyurka guru. 
 

 
 

Na de mit is jelent az a szó, hogy autizmus? 
 
Autizmus. 
 
Különös szó. Ízlelgetem, forgatom a számban, 
ismerkedem vele. 
 
Autizmus. Autizmus. Autizmus. Autizmus. 
 

Akárhányszor mondogatom nem lesz barátságosabb. 
Olyan… tudományos. Azt hiszem. Nem árul el sokat 
magáról, csak sejteti, hogy valami komoly dolog lehet. 
Várj csak, most eszembe jutott! Igen, emlékszem 
egyszer azt olvastam valahol: 
 
Autizmus: latin szó, jelentése: önmagára irányult. 
 
 Hát ezzel nem lettem sokkal beljebb. Mi az, hogy 
önmagára irányult? Sokat figyel magára? Netán csak 
magával foglalkozik? Egoista? Ez így nem lesz jó, 
máshol kell keresgélnem. Nézzük meg az értelmező 
szótárat, abban hátha találunk valami okosabbat! 
Lássuk csak… igen megvan. Tehát: 
 
Autizmus: A külvilág elhanyagolásában, az 
érdeklődési kör beszűkülésében, súlyos 
kommunikációs nehézségekben megmutatkozó kóros 
állapot. 
  
Hűha! Ez már kezd bonyolódni, a fene essen belé! Ezek 
az autisták nem lehetnek valami jófej emberek, az 
biztos. Nem elég, hogy elhanyagolják a külvilágot, és 

beszűkült az érdeklődési körük, még 
egoisták is! Ráadásul minden bizonnyal 
valami nincs rendben agyi téren, ha gondjuk 
van a kommunikációval. Kóros állapot. Nem 
szeretem, ha valakinek kóros az állapota. 
Különösen, ha ez az agyával történik. 
  
De hát az Esőember is valami autista izé volt, 
nem? Tudod, amiben az a Hoffmann gyerek 
játszott. A Dustin Hoffmann. Nem sokra 
emlékszem az egész filmből, nem volt valami 
nagy szám, csak azt tudom, hogy nagyon 
gyorsan megszámolta a földre szóródott 
fogpiszkálókat. Akkor ezek az autisták mégis 
csak tudnak valamit. Elvégre nem minden 
ember tudja egy pillanat alatt megszámolni a 
fogpiszkálókat. Ez már zsenialitás. Az 
autisták tutira valami őrült zsenik. Az a 
tipikus magába forduló lángész, akinek 
elviselhetetlen rigolyái  vannak és  nincsenek          

 barátai. Szegény autisták! 
  
Igen, most már rájöttem, miért volt olyan furcsa nekem 
ez a szó, hogy autizmus. Nem annyira tudományos, 
mint inkább misztikus. Igen, ez az! Az autizmus szó 
rendkívül misztikusan hangzik. Rejtélyesen. 
Izgalmasan. Van benne valami megfoghatatlan. Hiszen 
sokat hallani róluk a rádióban, TV-ben, újságban, és ha 
megkérdezel valakit, hogy tudja-e mi az, hogy 
autizmus, akkor minimum hallott már róla. Viszont 
csak nagyon kevesen találkoztak velük. Ők biztos a 



kiváltságosok, vagy nem tudom. Hogy lehet, hogy én 
még soha egyetlen autistával nem találkoztam, amikor 
a média gyakran témázik róluk? Mondjuk az is igaz, 
hogy zseniből kevés van. Hülyéből meg sok. Nagyon 
sok. Nagy az Isten állatkertje! Hány ilyet láttam már, te 
jó ég! Múltkor is megyek a villamoson, ott volt egy 
anya a kölkével, olyan tízéves forma lehetett. 
Repdesett a kezeivel, mint valami madár, aztán 
fogalmam sincs miért, egyszer csak a földre vágta 
magát és toporzékolt, mint valami elkényeztetett, 
hisztis kölyök. Ide-oda gurult a padlón és 
artikulálatlanul üvöltött. Az anyja meg csak nézte és 
nem csinált semmit! Mondtam is neki, hogy nem 
ártana, ha megnevelné a gyerekét. Erre az meg elsírta 
magát. Aztán nagy nehezen sikerült végre valahára 
elhallgattatnia a gyereket. A gyerek meg folytatta a 
repdesést. Így szálltak le a villamosról. Esküszöm az 
ilyennek a diliházban volna a helye. Szörnyű! 
  
Na, de ne kalandozzunk el. Az autistáknál tartottunk. 
Még mindig nem tudok róluk szinte semmit. Ez 
frusztrál. Vannak, élnek, sőt itt élnek közöttünk és én 
mégsem tudok róluk semmit. Autizmus. Autizmus. 
Autizmus. Autizmus. Egyáltalán mi a fenét jelent az a 
szó, hogy autizmus? Egy biztos: semmi kedvem sincs 
találkozni velük. Hagyjanak engem békén! 
 

  
Elnézésedet kell kérnem, Kedves Olvasó, hogy ilyen 
szokatlan módon fogtam bele mondanivalómba, de 
meg volt rá az okom. Ezek a gondolatok egy fiktív 
személytől származnak. Gondolatok, érzések 
összessége, sok emberből összegyúrva, olyanokból, 
akikkel én magam találkoztam, vagy másoktól 
hallottam. Ezek a gondolatok vannak, sőt, - és most 
lehet, hogy ezzel néhány érintettet magamra haragítok 
– én teljesen meg tudom érteni, hogy sokan így 
gondolkodnak. Túl sok a ködös információ az 

autistákkal kapcsolatban, és túl kevés a valódi 
tartalom, ami közelebb vezet a megértésükhöz. Hogy 
ebben ki a hibás, az lényegtelen. Mindenek előtt 
fogadjuk el a tényt, hogy jelen állás szerint ilyen 
állapotok uralkodnak. Majd ha ez megvan, jöhet a 
megértés, végül pedig a megoldás. 
 

 
 
Akkor tehát mit is jelent az a szó, hogy autizmus? 
 
És akkor még ott vannak a bonyolítások, hogy 
autizmus spektrum zavar, vagy autizmus pervazív 
fejlődési zavar. Ja meg az Asperger szindróma, hogy 
nehogy elfelejtsem. 
 
Nézzük át szépen sorban. 
  
Autizmus: 
 
Összetett fejlődési zavar, mely a nehezített 
kommunikációs készségek, az elégtelen szociális 
kapcsolatok, a viselkedésbeli és gondolkodásbeli 
rugalmatlanság, valamint változatos viselkedési 
formákban nyilvánul meg. 
 
Spektrum: 
 
Az autisztikus vonások széles skálája, az autizmus 
megjelenési formáinak igen nagy variációja, mely 
minden egyes autizmussal élő személynél más és más. 
A Down-szindrómával ellentétben, ahol tudjuk az okot 
és a tünet együttest is, úgy egy autistánál ez már nem 
ilyen egyszerű, hiszen nem tudjuk sem az okát, sem a 
konkrét megjelenését. 
 
Pervazív: 
 
Az élet minden területére kiható, az egész 
személyiséget átfogó állapot. 



 
Fejlődési: 
  
Az autizmussal elő személy kommunikációs, szociális 
és mentális fejlődése során fellépő zavar, elmaradás. E 
három területről később sokkal többet fogok beszélni. 
 
Zavar: 
 
A fent említett három terület zavara. Fizikai, anatómiai 
elváltozás az esetek döntő többségében nem fordul elő. 
Az pedig, hogy mennyire játszik szerepet a genetikai, 
vagy hormonális háttér még nem tisztázott. 
 
Asperger szindróma: 
 
Az autizmus egy enyhébb formája. Általában a jó 
képességű autizmussal élő személyekre szokták 
mondani. 
  
Ez volt eddig a lexikális háttér, de most figyelj, Kedves 
Olvasó, mert én mondok valami mást. Én azt mondom, 
hogy: 
 
autizmus = életforma. 
  
Na ehhez mit szólsz? 
 
Furcsa nem? Mindjárt más tartalmat kapott az egész. 
Sarkítva azt is mondhatnám, hogy ez az egész olyan, 
mint egy bohém festőművész. Éli a maga életét, a saját 
egyéniségével, a saját világában, és ha nem kerülsz 
vele egy szintre, soha nem fogod megérteni Őt. Mert 
egy másik világban él. Ez nem jobb, vagy rosszabb 
világ, mint a Tiéd. Csak más. 

 
Ezt az életformát szeretném átadni nektek Gyurka 
guru tanításain keresztül. 
 

Korai gyanújelek az autizmusban 
 
Az orvostudomány még nem találta meg a választ arra 
az égető kérdésre, hogy mi okozza az autizmust. 
 
Csupán sejtések vannak. Genetika, környezeti 
tényezők, a magzati korban fellépő oxigénhiány, 
valamint a már korábban említett extrémebb 
feltételezések (amik persze ugyanúgy lehetnek igazak), 
például védőoltás, kemikáliák, helytelen táplálkozás, 
fertőzés stb. Egyet viszont biztosan tudunk, hogy nem 
helytelen nevelés következménye. 
 
Valamint, azt is tudjuk, hogy az autizmus 
idegrendszeri fejlődési zavar. 
 
Idegrendszeri, tehát az agyban keresendő. Valamilyen 
agyi elváltozás. Azonban ez az elváltozás nem látható, 
nincs anatómiailag meghatározható megjelenése. 
Gyurka guru is átesett már MR (mágneses rezonancia) 
vizsgálaton, de nem találtak nála semmi szembetűnőt. 
Habár a legújabb kutatások szerint, modern MR 
készülékekkel 99%-os pontossággal diagnosztizálható 
az autizmus, de ez azért még eléggé gyerekcipőben jár. 
Minden esetre bíztatóak az eredmények. Egy szó, mint 
száz: valami van. Ez biztos. Az autista agy olyan, mint 
egy könyvtár. Képzeld el, hogy belépsz ebbe a 
könyvtárba. Hatalmas belső tér, irdatlan mennyiségű 
könyvvel. Belül minden szép, tiszta, rendezett. 
Patyolat tisztaságú. Azonban ahogy elkezdesz 
kutakodni a könyvek között, rájössz, hogy össze 



vannak keverve a könyvek. Nincsenek betűrendbe 
szedve, a történelemkönyvek a földrajz helyén vannak, 
a földrajzkönyvek pedig a filozófia helyén. Teljesen 
belezavarodsz a helyzetbe és meg akarod kérdezni a 
könyvtárost, hogy merre találod azt a könyvet, ami 
téged érdekel, erre Ő vagy nem érti, hogy mit akarsz 
tőle, vagy rossz helyre vezet téged és még jobban 
összezavar. A kényszeresen pedáns, tökéletes rendbe 
illesztett abszolút káosz. Veled ellentétben, aki most az 
én kedvemért néztél szét ebben az elvarázsolt 
kastélynak inkább nevezhető könyvtárban, az autista 
ebben a könyvtárban éli le az életét, ebben kénytelen 
funkcionálni. Ő nem csupán látogató, hanem lakó. Ez 
az autizmusnak talán a legnagyobb tragédiája: érti, 
hogy mit kéne tennie, tudja is, hogy miként kellene azt 
megtenni, csak éppen képtelen megvalósítani. És a 
legszörnyűbb, hogy mindezzel még tisztában is van, 
tehát feldolgozza a kudarcélményét. Éppen ezért elemi 
kérdés az autistákhoz való hozzáállás szempontjából 
két habitust elsajátítani: az egyik a birkákat is 
megszégyenítő türelem. A másik a gyakori és őszinte 
dicséret. Ezek nélkül nincs, 
és ne is várjunk eredményt. 
 
Nem erről akartam beszélni, 
de adta magát a téma. 
Amiről beszélni akartam az 
az, hogy ugyan nem tudjuk, 
hogy mitől alakul ki az 
autizmus, mégis vannak 
olyan jelek, amikből lehet rá 
következtetni. Ma már a 
diagnosztika ott tart, hogy 
hozzávetőlegesen másfél é-
ves kor körül már igen nagy 
valószínűséggel meg lehet 
állapítani a gyermekről, hogy 
autista-e vagy sem. Élet-
bevágóan fontos a lehető legkorábbi diagnózis, mert 
annál hamarabb lehet megkezdeni a speciális 
fejlesztést. Az első néhány év felbecsülhetetlen kincs. 
Sajnos Gyurka gyerekkorában (1986-ban született) itt 
Magyarországon még csak nem is hallottak arról a 
szóról, hogy autista. Ismétlem: nem is hallottak róla! 
Ilyen kondíciók mellett nehezen tudtak volna 
bármiféle tanáccsal, vagy segítséggel szolgálni. Húsz 
évesen kapta meg a hivatalos diagnózisát, amire 
másfél évet kellett várni. Behozhatatlan hátrány. 
 
Az autizmus korai gyanújelei: 
 
- joint attention (közösen megosztott figyelem) hiánya 
- a gyermek nem hívja fel a figyelmet az Őt érdeklő 
dolgokra 

 
- „mintha játék” hiánya: az a játék, amikor apu 
eltakarja az arcát, hogy ő elbújt, majd felfedi magát és 
grimaszol hozzá, mire a gyerkőc hangos kacarászásban 
tör ki. És ezt a játékot akárhányszor ismétli meg, nem 
lehet megunni. Egy autista nem partner ebben a 
játékban. 
 
- utánzás hiánya 
 
- empatikus válasz hiánya 
 
További nem specifikus tünetek: 
 
- gagyogás késése 
 
- a környezetben élő személyek iránti közömbösség 
 
- étkezési zavarok 
 
- alvási zavarok 

 
- hallási vagy látási 
sérülésre utaló tünetek: ez 
az ún. szenzoros túl-vagy 
alulérzékenység. Egyesek 
kifejezetten érzékenyek le-
hetnek a napfényre, mások 
a hangokra (azért fogják be 
a fülüket), ugyanakkor a 
többség meglepően érzéket-
len a fizikai fájdalommal 
szemben. 
 
- játékok iránti közöm-
bösség 
 
- korai szociális játékok 

hiánya 
 
- a játékokkal nem funkciójuk szerint játszik: azaz ha 
például van öt játékautója, akkor azokkal nem 
„autóversenyzőset” fog játszani, hanem szép 
geometriai alakzatot formál belőlük. 
 
 
Mindezek tudatában azonban korántsem lehet 
valakiről megállapítani, hogy autista. Emlékezzetek a 
spektrumra: az autizmus megjelenési skálája túl széles 
ahhoz, hogy pusztán ezen néhány tényből kifolyólag 
megbízható eredményre jussunk. A szakszerű 
diagnózis ennél sokkal precízebb és összetettebb. 
 

Az autizmus kialakulása 



 
Az elmúlt néhány cikkben Gyurka gurunak az 
állatokkal való kapcsolatát vettem górcső alá. Volt 
mindenféle: kutya, macska, oroszlán, egér, molylepke. 
Gyurka életében nagy szerepet játszanak az állatok, 
ezért tartottam fontosnak néhány történet keretén belül 
megemlékeznem róluk. Ennyi állatság után azonban 
nehéz szívvel bár (hiszen én is imádom az állatokat), 
de kénytelen vagyok más vizekre evezni. Egész 
pontosan arra a területre szeretnék kitérni, ami az 
autizmus kialakulásával foglalkozik, valamint az első 
néhány évvel, mert ez egy igen rejtélyes terület. Sok a 
kérdőjel és nem is ígérem, hogy minden kérdésre 
választ fogok adni. 
 
Először is a lehető legfontosabb kérdés: 
 
Mi okozza az autizmust? 
 
Szánom-bánom, de kapásból az első kérdésre azt kell, 
hogy feleljem: halvány gőzöm sincs. 
Az azonban biztos, hogy a genetika szerepet játszik 
benne. 
 

 
Ikerterhességnél nagyobb az előfordulás valószí-
nűsége, valamint autistától származó újszülött is 
nagyobb eséllyel lesz autista, mint egészséges szülők 
esetében. Ez tehát szinte biztos, azonban még ez a tézis 
is ködbe vész, mert megbízható, hiteles eredmény még 
nem született ennek igazolására. 
 
Menjünk hát tovább. Mi okozhatja még? 
 
Közkedvelt téma: védőoltások. 
 
Ez a védőoltás dolog újra és újra kiújul bizonyos 
időközönként, majd minduntalan meddő vitába fullad. 
A szülők egy része állítja, hogy gyermekük autizmusát 
a kötelező védőoltás okozta, a gyógyszergyárak pedig 
lobogtatják a kutatási eredményeket, hogy „kérem  
szépen itt áll kerek-perec leírva, hogy a mi 
védőoltásunk száz százalékig megbízható”. Nem 
tisztem eldönteni, hogy kinek van igaza, azt azonban 
hozzá kell tennem, hogy a kötelező védőoltás egy 
viszonylag újkeletű dolog, azonban autisták mindig is 
voltak a világtörténelem folyamán, erről több forrásból 
is beszámoltak. Az autizmus gyakoriságának a 
megfigyelésével pedig az derült ki, hogy napjainkban 
nem több az autista, hanem a fejlődő autizmus 
diagnosztika folyományaként, jobban felismerhetővé 
vált ez az állapot. Bár azt is illik hozzátenni, hogy ezt 
az állítást is rendszeresen támadják azok, akik a 
védőoltások károsító hatása mellett teszik le voksukat. 
 
Környezeti tényezők: 
 
Ez a terület egy igazi csemege, különösen egy bizonyos 
terület miatt, de nem lövöm le rögtön a poént. 
Környezeti tényező lehet a lakóhely, a táplálék, az 
életmód, a szociális környezet, a család. A 
táplálkozással kapcsolatban folyamatosan történnek 
kutatások, igazából érdemi eredmény nélkül. Az igazi 
sláger a glutén-, fehérje-és laktózmentes diéta (külön-
külön és ezek kombinációi), ami csodát tesz az autista 
gyerkőccel. Cinikus vagyok, tudom... Be kell valla-
nom, hogy Gyurka guru például laktóz érzékeny, 
viszont hús nélkül nem tud meglenni és a lisztes 
cuccokat is két pofával tömi magába, mégsem lesz tőle 
semmi baja. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy 
csillapítja a tüneteket, hiszen a dietetikát, mint olyat, 
nem lehet megkérdőjelezni. A helyes táplálkozás elemi 
feltétele az egészséges életvitelnek! Azt viszont senki 
ne várja, hogy egy étrend miatt valaki kigyógyul az 
autizmusból. Maximum jobban érzi magát tőle, és 
akkor az már óriási eredmény! 
 



A lakóhellyel, környezetszennyezéssel és 
egyéb ártalmakkal nem szeretnék 
foglalkozni. Sokan összefüggésbe hozták 
az autizmus kialakulását a csernobili 
katasztrófával (Gyurkánál is). Itt megint 
a fent említett tendencia kérdőjelezi meg 
ezt a feltételezést. 
 
Végül pedig a legfontosabb, szintén 
környezeti tényező: 
 
A család 
 
Nekem ez az egyik vesszőparipám. 
Sokáig az a tévhit keringett, hogy az 
autizmust a rideg, zsarnoki és 
érzelemmentes szülők okozzák, akik 
brutális nevelési taktikájukkal olyan 
szintű lelki traumát okoztak a gyereknek, 
hogy kialakult nála az autimus. Na ez az 
a pont, amire mindig ugrok. Ez egy óriási 
tévedés, ami a mai napig tönkreteszi a 
családok életét. Nagyon kérem, mindenki 
jegyezze meg: az autizmus nem helytelen nevelés 
következménye! Az autista gyermekek szülei 
lelkiismeretes, odaadó, gondoskodó emberek, akik 
mindent megtesznek azért, sokszor átlagon felül, hogy 
gyermekük a lehető legjobb nevelésben részesüljön. 
 

Autizmus és szemléletmód 
 
„A legtöbb ember életét a környezete határozza meg. A 
sors hozta körülményeket nem csak rezignációval 
fogadják, hanem még jóindulattal is. Olyanok ezek, 
mint a villamos, amely elégedetten fut sínjein, és 
megveti a fürge, vacak autót, mely ide-oda cikáz, és 
vidáman szalad végig a nyílt tájakon... Engem azok az 
emberek izgatnak - bizonyára csak kevesen vannak - 
akik kezükbe veszik az életüket, és szinte a maguk 
kedve szerint formálják.” 

W. Somerset Maugham 
 
A múlt alkalommal ott hagytam abba, hogy beszélni 
fogok még egy kicsit az autizmus és a helyes 
szemléletmód kapcsolatáról. 
 
A helyes szemléletmód az egész rovatnak a törzse, 
innen indul ki minden. Azért is fontos erről beszélni, 
mert ezen a téren adódnak azért problémák. Egyfelől 
nehéz az érintetteknek pozitívan hozzáállni a 
feladathoz, hiszen egy autistával nem könnyű együtt 
élni. Másfelől pedig nehéz a külvilág számára is, 
hiszen nem ismerik a tényeket, akik pedig ismerik a 
tényeket, azok sokszor nem tudják azt helyesen átadni.  

 
Gyurka guru és a kirakós játék utolsó darabja 
 
Gyurka guru nem egy nagy koponya, de a magához 
való esze megvan. Tudja, hogy mi a jó neki, tudja azt 
is, hogy mit akar és ravasz, fondorlatos taktikájával 
mindig meg is szerzi magának. Hol keményen, 
kiabálva, hol büszke hallgatással, hol pedig olyan 
megnyerő bájjal, hogy nem lehet rá haragudni. 
  
Osho szerint, ha valaki intellektuális az nem feltétlen 
jelenti azt, hogy intelligens is egyben. És ahhoz, hogy 
valaki intelligens legyen, nem szükséges az, hogy 
intellektuális legyen. Szerinte az intellektus azt jelenti, 
hogy van egy összegyűjtött lexikális tudásunk, amiből 
táplálkozunk, de mivel ez a jellegű tudás a múltból 
szerzett információkra épül eleve bukásra van ítélve. 
Az intelligens ember ezzel szemben nyitott az újra és 
mindig kész arra, hogy tudatosan válaszoljon a jelen 
pillanatban történő eseményekre. 
  
Nem reagál, hanem aktívan cselekszik. Nem csak 
előadja a betanult koreográfiát, hanem valóban részt is 
vesz a táncban. 
 
Gyurka intelligens. Mindig figyel, minden apró 
részletet elraktároz az elméjében és mindig a megfelelő 
pillanatban idézi fel, pontosan akkor, amikor szükség 
van rá. 
Pár évvel ezelőtt a finn barátainktól kaptunk egy ezer 
darabos puzzle-t, amin Helsinki egyik kikötője látható 



a piactérrel. Nem nagyon fűlött hozzá a fogunk, hogy 
nekiessünk, elvégre kinek van türelme egy ezer 
darabos puzzle-t kirakni? Nagy nehezen aztán én 
szántam rá magam, hogy kirakjam, gondolván, hogy 
ha már megkaptuk, akkor csináljuk is meg, mert mi 
lesz, ha eljönnek hozzánk, és azt látják, hogy az 
ajándék ott van bontatlanul? Az jönne le az egészből, 
hogy tojtunk rá arra, amit ők nem kevés pénzért 
megvettek és postán elküldtek nekünk (jó, tudom, itt 
elsősorban nem a pénz számít, de azért no). A 
házakkal és a piactérrel nagyon szépen haladtam, néha 
szüleim is beszálltak és segítettek, de a tengerrel és az 
égbolttal nagyon nehezen boldogultunk. Alig tudtunk 
megbirkózni a sok egyforma darabbal. Miután 
elkészült bekereteztük és kiraktuk a falra. 
 
Gyurka mindig élénk tekintettel figyelte, hogy miként 
halad a munkánk. Mint egy tapasztalt csapatvezető, 
úgy ellenőrizte a projectet, néha még tanácsokkal, 
megjegyzésekkel is hozzájárult a gördülékenységhez, 
de ő maga soha, egyetlen darabot sem illesztett bele. 
Biztos unalmasnak, vagy rangon alulinak ítélte meg, 
hogy Mesterként a pórnéppel együtt dolgozzon. 

Egy hónapnyi szenvedés után elérkezett a történelmi 
pillanat. Az utolsó darab arra várt, hogy a helyére 
kerüljön. Önteltségemnek és hiúságomnak 
megfelelően kellő ünnepélyességet kerítettem a nagy 
esemény köré. Ott ültünk az asztal körül, teljes csendet 
kértem, hogy aztán büszkén belehelyezhessem a 
kirakós játék utolsó elemét és kimondhassam: Kész a 
Nagy Mű! 
  
Ekkor Gyurka nagy elánnal betoppant a szobába, 
megzavarva ezzel a szertartást, körülnézett, meglátta a 
puzzle-t és úgy ítélte meg, hogy hibás, hiszen egy 
darab még hiányzik belőle. Nem sokat teketóriázott, 
fölkapta a puzzle darabkát és beillesztette a hiányzó 
helyre, majd vigyorogva széttárta a kezeit és azt 
mondta: 
  
- Kész! 
  
A Mester most is megtalálta a megfelelő helyet és időt 
a cselekvésre. Kíméletlenül szétrombolta a giccs 
hamisságát és csak a lényeget emelte ki. Tisztán, 
egyszerűen. Nem előbb, nem később, hanem pont 

akkor, amikor kellett. Egy tapasztalt 
harcművész sem csinálhatta volna jobban. 
 
Az őszinteségről 
 
Számomra az egyik legérdekesebb és 
legszórakoztatóbb oldala az autizmusnak a 
határtalan őszinteség. 
 
Köntörfalazás, kerülgetés és szépítés nélkül 
megmondják mindenről és mindenkiről a 
véleményüket. A társadalom által felállított 
íratlan szabályokat mi az életünk során 
ösztönösen és magától értetődően elsajátítjuk és 
alkalmazzuk. Mindannyian jól ismerjük ezeket. 
Ezen szabályok által vagyunk képesek 
kapcsolatot teremteni másokkal és megfelelően 
működni a mindennapi életben. Az autisták 
azonban nem ismerik ezeket a szabályokat. 
Nem értik, hogy miért kell betartani az 
illemszabályokat, hogy miért kell valakitől 
elnézést kérni, ha rálépett a lábára, nem tudja 
azt sem, hogy miért baj az, ha egy másik embert 
szembesíti a nyilvánvaló igazsággal. Mint az az 
autista fiú, aki az édesanyjával liftezett. A liftbe 
beszállt egy idős úr, mire a fiú megállapította: 
„Ez a bácsi csúnya!” 
 
Vagy az a huszonéves autista fiatalember, aki 
kénytelen-kelletlen belecsöppent egy autista 
gyerekcsoportba. A gyerekek játszottak, 



hangoskodtak, veszekedtek, mire a nagy zsivaj 
közepette a fiatalember egyszer csak kifakadt: 
„Hülyékkel vagyok körülvéve!” 
 
„Nem akarom tudni, hogy mi az, amit elfogadtok, 
 
nem akarom ismerni az etikettet, nem szeretném 
 
a látásomat a ti fantáziátokhoz igazítani, 
 
ti biztosan jártok-keltek a világban, ahol 
érdekességeket, 
 
meglepetést csak a csőd, vagy valami gáláns 
 
ügyecskéből adódó affér jelent” 
 

(Dosztojevszkij) 
 
Lehet, hogy Dosztojevszkij is autista volt? 
 
Imádom ezeket az „őszinteség rohamokat”. Az embert 
fogékonnyá teszi az öniróniára, melyre igen nagy 
szükség van, különben még a végén túl komolyan 
vennénk saját magunkat. A mi Mesterünk nap mint 
nap erre tanít minket. Gyurka guru mindig 
kíméletlenül rávilágít a lényegre. Elhagyja a 
lényegtelent, félreteszi, ami nem odavaló. Azonban 
mindezt kicsit másképp teszi. Fogadok, hogy most 
ebben a pillanatban is az ágyamat rendezgeti. A takaró 
nincs jól összehajtva, a lepedő nem elég sima, a párna 
két centiméterrel odébb van csúszva, mint ahol a 
szokott helye van. Ha most ránéznétek az ágyamra 
nem biztos, hogy Ti szépnek és rendezettnek 
látnátok, pedig az. Csak az ő számára. Ugyanígy van 
az emberekkel is. 
 
Egyik nap a nagyszüleimnél voltam, beszélgettünk. 
Egyszer csak Gyurka hirtelen betoppant és azon 
nyomban „rátámadt” nagypapámra egy-két 
rutinkérdéssel, nyilván azzal a szándékkal, hogy 
ellenőrizze éberségét. Ezek a partizánakciók 
általában így zajlanak: 
 
- Szia Papa, hogy vagy? 
 
Amire a válasz: 
 
- Hát, Gyurcsikám, én már egy vén marha vagyok! 
 
- Aha - konstatálja (azaz minden rendben), esetleg 
még számon kéri rajta, hogy megvette-e a 
„Blikkújságot”, vagy megkérdezi, hogy mit evett 
reggelire és kiviharzik a szobából. 

 
Egyik alkalommal azonban homokszem került a 
gépezetbe. A párbeszéd így alakult: 
 
- Szia Papa, hogy vagy? 
 
- Hát, Gyurcsikám, mostanság kicsit nehezen tudok 
menni, mert fáj a lábam. 
 
Ismeretlen adat feldolgozása. Ehhez azért kell egy pár 
másodperc, valljuk be. Csóválta is a fejét, összehúzott 
szemöldökkel nézett maga elé, majd kisvártatva 
megvonta a vállát, széttárta a karját, enyhén jobbra 
billentette a fejét, és mintha ez lenne a világ 
legtermészetesebb dolga így szólt: 
 
- Hát Papa, te már egy vén marha vagy. 
 

A hazugságról 
 
Lorna Wing 1988-ban maradandót alkotott: 
 
Lefektette az autisztikus sérülés három fő területét, 
amelyet azelőtt soha senki nem tudott meghatározni. 
Ezzel stabil alapot adott a helyes diagnózisok 
felállításában. 
Az autisztikus sérülés három fő területe: 
 
1. A mentális képességek minőségi sérülése 
 
2. A szociális interakciók minőségi sérülése 
 
3. A kommunikációs képességek minőségi sérülése 



 
Autizmus és kommunikáció: 

 
Egy autistánál a kommunikáció egésze sérült. Tehát 
nem csak maga a szóbeli rész, hanem a nonverbális 
kommunikáció, a szavakkal való játék, a gesztikulálás, 
a hangsúlyozás is hiányos. Ezeket a hiányosságokat 
azonban nem kompenzálják, nem alkalmaznak olyan 
eszközt, amivel fejleszthetnék, kipótolhatnák ezen 
képességüket. 
 
Ennek egy, a hétköznapi ember számára elég bizarr 
oka van: nem tudják, hogy az emberek tudnak 
gondolatokat cserélni. Gondoltátok volna? Hiszen ez 
számunkra annyira természetes! És ők ezzel mégsem 
vannak tisztában. Ennek hátterében az úgynevezett 
„tudat-elmélet” áll: az autista nincs tisztában azzal, 
hogy a másik ember tudattartalma más, mint az övé. 
Azaz szentül hiszi, hogy amit Ő tud, azt mindenki más 
is tudja. Ezért nem látja szükségét annak, hogy azt az 
információt, amivel ő rendelkezik, megossza másokkal 
is. Minek? Hiszen ő úgy gondolja, hogy mások fejében 
ugyanaz a tudattartam van, mint az övében. 
Megdöbbentő, nem? 
 
Még egy gondolat az információ átadásról: én magam 
nagyon sokáig a kommunikációt úgy fogtam fel, mint 
gondolatok adás-vétele egymás közt. Azonban 
felvilágosítottak, hogy a kommunikációnak van egy 

másik oldala is, ami legalább olyan 
fontos, mint az élmények megosztása. 
Eszerint a kommunikáció másik 
elmélete: kommunikálni annyi, mint 
úgy manipulálni a környezetünket, 
hogy a magunk javára idézzünk elő 
változást. Ez is egy elképesztő 
megállapítás! És mennyire igaz! 
Vegyünk egy egyszerű példát: azt 
mondod a barátodnak, hogy „Szomjas 
vagyok. Kérek egy pohár vizet!”. Erre a 
barátod felállt és hozott neked egy 
pohár vizet. Mi történt? Te tettél egy 
szóbeli közlést (de akár el is 
mutogathattad, vagy le is írhattad 
volna), eljuttattad a barátod számára az 
információt (lekommunikáltad), mire 
beállt a számodra áhított változás, azaz 
hozott neked egy pohár vizet. Tehát 
manipuláltad a környezetedet. És itt 
van a döntő különbség: egy olyan 
autista, aki nincs tisztában a 
kommunikáció lényegével, ugyanezt 
nem fogja megtenni. Mert nem tudja 
megtenni. 
 

De mik tartoznak bele abba szóba, hogy manipulálni? 
Kérés, közlés, véleményalkotás, tanácsadás, utasítás, 
érzelmi kifejezés, állásfoglalás, döntéshozatal, 
humorizálás, hazugság stb. Ezekre nagyrészt 
szükségünk van, hogy az életben jól tudjunk 
funkcionálni, hiszen a mai társadalmi rendszer 
elsősorban a kommunikációra épül. Tehát a mai 
világban az autista igen nagy hendikeppel indul a 
többi emberrel szemben. Szerencsére azonban az 
autizmusnak ez az oldala is fejleszthető. 
 
Az autisták kommunikációs fejlesztése során van egy 
pont, ahol a szakemberek mindig felvillanyozódnak: 
 
Amikor a gyerek először hazudik. Amikor először 
próbálja átverni a gyógypedagógust a napirenddel, 
amikor először próbál meg csalni a társasjátékban. 
Ekkorra ugyanis óriási eredményt értek el, mégpedig 
azt, hogy az autista gyerek kezd ráérezni arra, hogy 
képes a saját akaratánál fogva manipulálni a 
környezetét, kezdi pedzegetni, hogy valójában mi is az 
a kommunikáció. (Magam is megtapasztaltam, hogy ez 
mekkora katartikus élmény - bár nem a hazugság 
területén. Egy nem beszélő, három éves autista fél órás 
foglalkozás után megszólalt. Annyit mondott: drazsé. 
És én büszkén átadtam neki élete első lekommunikált 
drazséját.) Tehát egy autistánál a hazugság nem csak 
hogy jó dolog, hanem a fejlődésében mérföldkőnek 



számít. Azért azt hozzá kell tenni, hogy lehet neki 
örülni, de aztán természetesen a megfelelő kontroll 
alatt kell tartani. 
 
Szerencsére Gyurka életében nem okoz gondot az 
alapvető kommunikáció. Már az csoda, hogy beszél, 
mindemellett a maga egyszerű módján el tudja 
mondani, hogy mit szeretne, mit kér, hogy érzi magát, 
megosztja velünk azokat az élményeit, amiket 
szavakba tud foglalni. Ismeri a lényeget. És használja is 
(néha minket is meglep mennyire jól!). 
 
Erről szól a következő történet: 
 
Szombat. Este tizennyolc óra, negyvenöt perc. Ez egyet 
jelent a szokásos szombati kádfürdővel. Ez is egy 
szertartás. Gyurka bejelenti, hogy fürödjünk, erre 
Apum megnyitja a vizet a kádban, Gyurka pedig 
lehozza a tetőtéri fürdőszobából a pizsamáját, meg 
mindenkinek a saját kis törülközőjét és elhelyezi 
azokat a lenti fürdőszobában lévő ős öreg mosógép 
tetején. Ez mindig így megy. Ha már elég víz került a 
kádba és a hőfok is megfelelő, akkor eljött a Mester 
ideje, hogy végre megáztassa fáradt tagjait és kipihenje 
a hét fáradalmait. Belemártja testét a habok közé és 
aléltan fődögél, míg olyan vörös nem lesz, mint egy 
homár. Általában 20-25 perc a főzési idő, ekkor kukta 
módjára, füttyszóval jelzi, hogy elkészült. Ez 
Apumnak szól, hogy menjen és segítsen neki 
megborotválkozni. A sorban következő én szoktam 
lenni. Habár igaz az, hogy a tigrist leszámítva a 
nagymacskák nem szeretik a vizet, én a szabályerősítő 
kivételhez tartozom, és nem vetem meg a kellemes 
forró fürdőt. Én sem habozok habozni, belevetem 
magam az élvezetekbe. Vagyis, akkor, azon a napon 
nem tudtam annyira ellazulni, mert észrevettem, hogy 
Gyurka már megint nem söpörte le a lábáról a 
zoknijának a lehullott szövetdarabkáit, amik így most 
ott úszkáltak ázottan a kád vizében. Különösebben 
nem csináltam belőle ügyet, mert ettől még ugyanúgy 
csobbantam egyet, de azért nem volt egy esztétikus 
látvány. Elkészültem, megtörölköztem, felöltöztem, 
kimentem és szóltam Anyumnak, hogy mehet. Anyum 
bement és kisvártatva a zárt ajtó mögül kiszűrődött a 
hangja, ahogy kiabál: 
 
- Ki nem söpörte le már megint a lábáról a zokni 
darabokat?! 
 
Mire Gyurka visszakiabált neki: 
 
- A Krisztiánka volt! 
 

- Na majd a Krisztiánt jól szétaprítom! - kiabálta 
Anyum dühösen. 
 
Kedves Tanítványok, remélem, hogy a Mester bölcs 
szavai megvilágosodást hozott elmétekben, a 
tekintetben, hogy hogyan kell a környezeteteket úgy 
manipulálni, hogy a magatok javára hozzatok létre 
változást. És persze, hogy a jövőben megússzatok 
mindenféle szétaprítást. 
 
„Annak hazudnak, aki kérdez és fenyeget.” - Popper 
Péter 
 

 
 

A Lopakodó Hold 
 
Néha előfordul, hogy egy autistának valamilyen 
különleges képessége van, hogy valamiben 
kiemelkedően tehetséges. 
 
Az Esőember c. filmből emlékezhettek arra a különös 
esetre, amikor a film főhőse egy szemvillanás alatt 
megszámolta a földön szétszóródott fogpiszkálókat. 
Nos, az autisták egy csekély része valóban rendelkezik 
„különleges képességekkel”. Nagyfokú intelligencia, 
bámulatos rajzkészség, zenei tehetség, fejlett 
matematikai gondolkodás, tökéletes memória. Persze a 
média és filmipar szereti kiemelni az autisták ezen 



oldalát, így elterjedt az az általános közhiedelem, hogy 
minden autista egy istenáldotta tehetség. A gond csak 
ott van, hogy ha valóban rendelkezik valamilyen 
adottsággal, akkor azt nem tudja kiaknázni a 
hétköznapi életben, kivéve, ha az illető jó képességű 
autista (Asperger-szindrómás), illetve a képessége 
olyan, hogy átültethető például a munkájába. 
Gondoljunk bele: a szétszóródott fogpiszkálók 
megszámolásának mennyi haszna van az életben, 
mennyiben könnyíti meg az autista megélhetését? 
Ezért nevezik ezeket ún. szigetszerű képességeknek. 
Mert egy elszigetelt jelenségről van szó. 
 
Itt szeretném leszögezni, hogy az autisták - abban az 
esetben, ha nem párosul szellemi fogyatékossággal - 
intellektuálisan teljesen épek. Sokan közülük tisztában 
vannak saját helyzetükkel, és gondolkodásmódjuk 
messze meghaladja a miénket, csak nem tudják 
kifejezni. Tehát az autisták nem gyengeelméjűek, vagy 
skizofrének, mint ahogy azt sokáig hitték. Azonban ez 
a téves megállapítás még ma is szedi áldozatait. 
Belegondolni is szörnyű, hogy hány tévesen 
diagnosztizált autista volt, és van még ma is, akikre 
ráakasztották a skizofrén, gyengeelméjű, beszámít-
hatatlan jelzőket és agyongyógyszerezve tengődnek 
egy zárt osztályon, ahol végül maguk is őrültekké 
válnak. 
 
Eddig a tények, és most térjünk át Gyurka gurura. 

Bizony a Mesterünknek is vannak különleges 
képességei. Azon túl, hogy bölcs és szeret minket (ez 
már két hatalmas csoda!), kitűnő memóriája van! 
Betéve tudja az összes filmet, az első jelenettől az 
utolsóig, a házban lévő legapróbb tárgynak is tudja a 
milliméter pontosságú helyét és egyetlen olvasás után 
vissza tudná mondani a teljes heti TV műsort. Minden 
apró kis információ morzsát elraktároz, amiről úgy 
véli, hogy fontos. Van azonban még egy talentuma, 
ami inkább vicces, mint ámulatba ejtő: 
 
Langyos, nyári este volt. A sötétség már teljesen ellepte 
a várost, csupán a sarló alakú Hold és a pislákoló 
csillagok világították meg a sötét utcákat. Már tíz óra 
elmúlt, szüleim és Gyurka már nyugovóra tértek, én 
azonban még fejemen a headsettel ültem a gép előtt és 
játszottam. Szobámban csak a monitor fénylett, 
beterítve arcomat, azon kívül minden fekete volt 
körülöttem. Hang sem hallatszódott, csupán az egér 
ütemes kattogása törte meg minduntalan a csendet. 
Teljes mértékig belemerültem a játékba, szemem ide-
oda kapkodott, ahogy áttértem a főhőssel egyik 
harcból a másikba. Egyik pillanatban azt érzékeltem, 
mintha kinyílt volna az ajtó. Odanéztem, de nem 
láttam semmit a sötétben. Furcsa érzés kerített 
hatalmába, de mivel nem tűnt fel semmiféle változás, 
vállat vontam és folytattam a virtuális küzdelmet. 
Karakterem épp a kegyetlen főellenség ellen 
hadakozott, amikor minden kétséget kizáróan éreztem, 

hogy valami nincs rendjén. 
Testem megmerevedett, keze-
im megálltak és lassan, nagyon 
lassan elkezdtem balra 
fordítani a fejemet az ajtó 
irányába. Félelmetesen lassan 
teltek így a másodpercek, 
éreztem a szívem zakatolását, 
az idegeim már pattanásig 
feszültek, amikor végül meg-
pillantottam Gyurka arcát, 
amint tágra nyílt szemekkel 
bámul engem egy centiméterre 
az arcomtól. Úgy össze-
rándultam az ijedtségtől és a 
meglepetéstől, hogy majdnem 
kiestem a székből. Lekaptam a 
fejemről a headsetet és a 
kisebbfajta sokktól lihegve 
megszólaltam: 
 
- Húhh, de megijesztettél! Mi 
az, mi a baj? 
 



- Holnap te eteted meg a halakat? 
 
- Bakker, mit tudom én. Asszem igen, én. 
 
- Jó, akkor utána meg én fogom. 
 
Azzal megfordult és pillekönnyű, nesztelen léptekkel 
kiosont a szobámból és ugyanilyen finom mozdulattal 
becsukta maga mögött az ajtót. 
 

A hurrikán szíve 
 
- Mester, van a kutyának Buddha tudata? 
 
- Van. 
 
- Mi a különbség az állat és az ember Buddha tudata 
között? 
 
- Az állat Buddha tudata álmodik. Az emberé ébren 
van. 
 
Mása kutya nálunk egy külön jelenség. 
 
Ez a Szilasligetről származó szerelemgyerek, akinek az 
anyja törzskönyvezett husky volt, apja pedig 
ismeretlen, nem tartozik a gyenge egyéniségek közé. 
Külsejét tekintve sötétebb zsemleszínű, hátán hámot 
formáló fekete csíkokkal, lábai fehér zoknik, pofája 
őszbe forduló, fülei salátaszerűen fittyednek le (olykor 
a megszólalásig hasonlít Yoda mesterre), farka 
kunkori, fehér szőrszálakban végződő (mintha vajba 
mártotta volna), egyik szeme kék, a másik barna. 
Konok, önfejű, akarnok, agresszív, domináns, szelektív 
a hallása, hisztis, öntörvényű, szabad, betörhetetlen és 
határtalanul tud szeretni. Bizonyosan van Buddha 
tudata, csak álmodik. 
 
Gyurka nálunk egy külön jelenség. 
 
Ez a tősgyökeres angyalföldi autista, akinek az anyja 
titkárnő, az apja pedig autóvillamossági műszerész, 
nem tartozik a gyenge egyéniségek közé. Külsejét 
tekintve kb 170 cm magas, sovány, napot még nem 
látott fehér bőre, kefeszerű, sűrű fekete haja, 
mélybarna szeme és kifejezetten értelmes tekintete van. 
Konok, önfejű, akarnok, agresszív, domináns, szelektív 
a hallása, öntörvényű, rendmániás és határtalanul tud 
szeretni. Bizonyosan van Buddha tudata, csak 
álmodik. 
 
Gyurka ember, Mása kutya. Ezen alapvető különbség 
ellenére igencsak hasonlítanak egymásra. Már nem 
külalakra, meg a mosdóhasználatot illetően, hanem 

jellemben. És amikor két ilyen meghatározó 
személyiség találkozik, akkor akarva akaratlanul 
történnek ütközések. Hiszen itt dominancia-háború 
zajlik, a cél pedig a család kegyeinek a megszerzése, 
aminek alapvető mozgatórugója a féltékenység. 
 
Gyurka imádja az állatokat, csak nem tud velük bánni. 
Ez Mására ugyanúgy érvényes. Mindketten szeretik 
egymást, de azért van köztük egy ki nem mondott 
megállapodás az erőviszonyokat illetően. Ennek 
ellenére olykor szeretik feszegetni a határokat. Gyurka 
előszeretettel piszkálja Mása orrát, fülét, tisztelete 
jeléül pedig meg is szokta paskolni a fejét, aminek 
Mása aztán marhára örül. Hiába mondtuk neki már 
ezerszer, hogy egy kutyát nem így kell simogatni, mert 
azt nem kedveli, nem számít. Lehet, hogy csak én 
vagyok rossz emberismerő, de mintha Másából 
sokszor ki akarná provokálni a morgást és ebben még 
örömét is leli. Talán ezzel azt akarja megmutatni, hogy 
Ő megteheti. Persze Gyurkára ugyanúgy rászólunk, 
hogy ne szívassa már azt a kutyát, hogyha Mása akár 
egyszer is elveszítené a türelmét és megharapná 
Gyurkát, akkor Apámtól egy akkora istentelen tockost 
kapna, hogy a fal adná neki a másikat. Ez Gyurka 
előnye. 
 

 
 
Másáé pedig, hogy mint minden kutyának, van 
bundája. Az emberi kéz pedig nem tud ellenállni a 
bunda puha érintésének. Lehet, hogy csak én vagyok 
rossz kutyaismerő, de mintha Gyurkából sokszor ki 
akarná provokálni a dühöt és a féltékenységet, úgy 
tudja magát illegetni nekünk, simogattatja magát, 
macska módjára dorombol és ebben még örömét is leli. 
Mondtuk már Gyurkának, hogy mindez azért van, 
mert Mása nálunk családtag és ugyanúgy szeretjük, 
mint a család többi tagját, ez nem számít. Főleg amikor 
rossz napja van. Olyankor megtekeri a fülét, meghúzza 



a farkát, kizavarja onnan, ahol éppen van, belecsíp, 
olykor még bele is rúg. 
 
Egyik reggel pedig azt láttam, hogy mint a 
szerelmesek, úgy bújtak egymáshoz. Gyurka finoman 
simogatta Mása fejét, hátát és oldalát, Mása pedig 
lelkesen osztotta a nyálas puszikákat. 
 
Rejtélyes kapcsolat az Övék. 
 
Rejtélyes, mélységes, álomszerű, megmagyaráz-
hatatlan, kibékíthetetlen, szeretetteljes. 
 
Bonyolult személyiségük hozta létre ezt a hurrikánt 
kettejük közt, lelkük mélyén azonban - mint a hurrikán 
szívében - ott van a mozdulatlan középpont, a békés 
Buddha tudat. 
 
Csak álmodik. 
 

Bors Krisztián 
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Az olvasás 
hatalma 

 
z agykutatás legújabb ered-
ményei szerint egyetlen 
dolgot kell tennünk, ha 

meg akarjuk változtatni az éle-
tünket. Olvasni. Agyunk ugyanis 
nem tesz különbséget aközött, 
amikor megtapasztalunk valamit, 
és aközött, amikor csak olvasunk a 
tapasztalatról, ezért ha esti 
olvasmányunk főszereplője gumi-
csónakkal szeli át az Amazonast, 
azt úgy érzékeli, mintha mi 
fognánk az evezőt. Kell-e jobb 
indok az olvasáshoz a tudo-
mányos bizonyítéknál? 
 
 

 
 
 
 
 

 
Joan Slonczewsky írónő zseniális 
regényében (Agypestis) intelligens 
mikrobák faja kolonizálja az 
emberi agyakat szerte az ismert 
világegyetemben, szimbiózisra 
lépve a gazdatesttel. A mikrobák 
sajátos társadalmat alkotnak, s az 
embert fantasztikus tettekre, 
kimagasló művészeti alkotások, 
regények és tudományos ered-
mények elérésére sarkallják. 
Sajnos azonban mellékhatásként 
sokaknál halálos függőséget 
alakítanak ki. Szerencsére nem kell 
sok ezer évet várnunk egy távoli 
galaxisban ahhoz, hogy agyunkat  
 

 
 
 
 

 az intelligens, ám veszélyes 
mikrobákkal benépesítsük, u-
gyanis az agykutatás legújabb 
eredményei szerint elegendő 
sokat olvasnunk ahhoz, hogy 
az életünk gyökeres válto-
záson menjen keresztül, mi-
által nem csupán műveltebb, 
de társadalmilag is érzéke-
nyebb, jobb emberekké vál-
hatunk. 
 
Az agyat vizsgáló készülékek 
ugyanis felfedték, mi történik 
a fejünkben, amikor részletes 
leírást, érzékletes metaforát 
olvasunk, vagy a szereplők ér-
zelmi reakciót követjük nyo-
mon. A történetek stimulálják 
az agyat, és még azt is 
megváltoztatják, hogyan cse-
lekszünk saját életünkben. 
 
A kutatók régóta tudják, hogy 
az agy nyelvet feldolgozó 
területei, a Broca és a 
Wernicke felelősek azért, 
hogyan értelmezi az agy a 
leírt szöveget. A tudósok 
azonban azt is megfigyelték, 
hogy az olvasás az agyunk 
számos más pontját is aktivál-
ja, ami magyarázatot adhat 

arra, miért érezzük annyira 
valóságosnak azt, amit elolvasunk. 
Az olyan szavak, mint a le-
vendula, a fahéj, vagy a szappan 
nem csupán az agy nyelv fel-
dolgozó központját ingerlik, ha-
nem a szaglásért felelős területeket 
is. 
 
2006-ban a NeuroImage nevű 
tudományos folyóiratban jelent 
meg egy spanyol kutatócsoport 
írása. A kutatók megkérték a 
kísérlet résztvevőit, hogy olyan 
szavakat olvassanak fel, melyek 
vagy valamilyen intenzív illathoz 

A 



köthetők, vagy teljesen sem-
legesek, miközben mágneses re-
zonancia vizsgálatot (fMRI) 
végeztek rajtuk. Amikor a kísérleti 
alanyok olyan szavakkal talál-
koztak, mint „parfüm”, és „kávé”, 
az elsődleges szagló kéreg fénye-
sedett ki az agyukban; amikor 
pedig olyan szavakat olvastak el, 
mint például „szék” vagy „kulcs”, 
ez a terület sötét maradt. A 
metaforákat is sokan vizsgálták 
ebből a szempontból. Bizonyos 
metaforák, mint például „kemény 
munka” semmiféle extra reakciót 
nem váltottak ki az agyban, 
annyira a hétköznapi szóhasz-
nálatunk részévé váltak, hogy az 
agy is egyszerű szavakként kezelte 
őket. Ugyanakkor az Emory E-
gyetem kutatói azt tapasztalták, 
hogy azon metaforák esetében, 
melyek valamilyen anyagszer-
kezetre, textúrára utalnak a szen-
zoros kéreg tapintást feldolgozó 
területe aktiválódott. Az olyan 
metaforák, mint például „Az 
énekesnek bársonyos hangja van” 
és „A munkásnak durva keze van” 
aktiválták a szenzoros kérget, míg 
ha csupán azt olvasták az alanyok, 
hogy „Az énekesnek kellemes 
hangja van”, és „A munkásnak 
erős kezei vannak” semmilyen 
reakciót nem váltott ki. 
 
A kutatók azt is észrevették, hogy 
a mozgást leíró szavak szintén 
nem csupán a nyelvi feldol-
gozásért felelős területeket 
aktiválják az agyban. Vé-
ronique Boulenger, a fran-
ciaországi Nyelv Dinamikai 
Labor kutatója egy kísér-
letben olyan mondatokat ol-
vastatott az alanyokkal, mint 
„John megragadta a tárgyat” 
vagy „Pablo elrúgta a 
labdát”. A gép a motoros 
kéregben is mutatott aktivi-
tást, ami a test tényleges 
mozgását koordinálja.  Ráa-
dásul más része aktiválódott 
a motoros kéregnek akkor, 

amikor a kéz mozgásáról volt szó, 
és más, amikor a láb végezte a 
mozgást. 
 
Úgy tűnik, az agy nem igazán tesz 
különbséget aközött, hogy 
olvasunk egy tapasztalatról, vagy 
a valóságban is megtörtént velünk, 
hiszen mindkét esetben ugyan-
azok az idegi területek stimu-
lálódnak. 
 
A regények – a részletes leírások, 
érzékletes metaforák, valamint a 
szereplők és cselekedeteik bemu-
tatása – nagyon gazdag válasz-
reakciót vált ki az agyban. Va-
lójában bizonyos szempontból a 
regények túl is tesznek a valóság 
lemodellezésén az elménkben, 
hiszen a való életben nem tudunk 
olyan közel kerülni más emberek 
gondolataihoz és érzéseihez, mint 
egy-egy regényben. Az ember 
társadalmi és érzelmi életének 
megértéséhez egyedülálló médi-
um a regény. Az agy azonban nem 
csupán a szaglást, a tapintást és a 
mozgást leíró szövegekre reagál, 
mint ha azok valóságosak volná-
nak, hasonlóképpen valóságként 
kezeli a szereplők regénybeli 
interakcióit is. 
 
Elménk azon tulajdonságát, hogy 
képesek vagyunk megérteni má-
sok érzéseit, gondolatait, vagyis 
képesek vagyunk feltérképezni 

embertársaink szándékait „elme 
teóriának” hívják. Az elbeszélések 
egyedülálló lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy ezt a képességünket 
fejlesszük, amikor kitaláljuk a 
szereplők rejtett indítékait, nyo-
mon követjük vágyaikat, csaló-
dásaikat, beszélgetéseiket bará-
taikkal, ellenségeikkel, szomszé-
daikkal és szerelmeikkel. 
 
Számos kutatás kimutatta már, 
hogy azok az egyének, akik gyak-
rabban olvasnak regényeket, job-
ban képesek másokat megérteni, 
együtt érezni velük, és az ő 
szempontjukból nézni a világot. 
Egy 2010-es kísérlet, melyben 
óvodás gyermekeket vizsgáltak, 
hasonló eredményt hozott: minél 
több mesét olvastak a gyer-
mekeknek, annál inkább képesek 
voltak mások szempontjaiba be-
lehelyezkedni. 
 
Digitális korszakunkban a szép-
irodalom olvasására buzdítás 
talán hóbortos ötletnek tűnhet. 
Régóta tudjuk, ha nagyszerű 
regényeket olvasunk, okosabb és 
jobb emberré válhatunk. Az 
agykutatás legújabb eredményei 
azonban most azt mutatják, hogy 
ez az állítás igazabb, mint hittük. 
 

Dr. Mund Katalin szociológus. 
 



„Ha minden tilos, akkor 
semmi nem tilos” – 

interjú Vekerdy Tamás 
pszichológussal 

 

 
ekerdy Tamás szerint a mai magyar iskolát az 
épülettől az írástanításig gyerek nélkül találták 
ki. Ha a diák túl jól alkalmazkodik 

elvárásaihoz, megbetegedhet. Nincs értelme a 
rohanásnak, a tananyag bebiflázásának, mert annak 
jórészét úgyis elfelejtjük. Persze vannak azért jó 
példák, gyermekközpontú iskolák is Magyarországon. 
 
Az ismert pszichológus, oktatáskutató szerint a mai 
magyar iskola számos dolgot nem tud a gyerekekről, s 
nem is kíváncsi rájuk. Vekerdy Tamás úgy véli, amit 
régebben a tanítónők ösztönösen tudtak a kis-
diákokról, már elfelejtettük, amit pedig a tudomány 
ma már egzaktan tud a gyerekről, még nem jutott el az 
iskolákba. Így egy sor olyan dolog történik a nevelés-
oktatás során, amely nem veszi figyelembe a gyerekek 
testi-lelki fejlettségét. A Pedagógiai Alternatívák 
Központjának vezetője egyik könyvének azt a címet 
adta: „Az iskola betegít”. 

 
Hogyan betegít az iskola? Mondana erre példákat? 
 

 Kedvenc példám az írástanítás. Amikor a 
régi tanító néni írni tanította a gyerekeket, 

azt mondta: „Kisfiam menj haza, kérj édesanyádtól 
újságpapírt, terítsd ki a konyhakőre, és a legvastagabb 
postairónnal kerekíts rajta!” Így kezdődött az 
írástanítás. Mára elfelejtettük a nagy papírokat, a 
palatáblát, és még az elemi iskolások füzeteinek 

sorközét is összenyomtuk és belehúztunk még 
két sort, mint a gyorsírófüzetbe. A gyerekek 
kezébe tűhegyes HB-s ceruzát adtunk, ezzel kell 
beraknia a kis kampóit arra a hihetetlenül pici 
helyre. (Vigyázva arra, hogy meg ne nőjön az a 
kampó a sor vége felé!) Évekkel ezelőtt a kéz 
funkcionális anatómiájával foglalkozó 
szakemberek megállapították, hogy a régi tanító 
néninek volt igaza. A kisgyerek kézfeje nincs 
kész a háromujjas ceruzafogásra. (Egy friss 
magyar vizsgálat szerint a hatodik életévét 
betöltött gyerekek 93 százalékának, a hétévesek 
83 százalékának nincs kész a keze erre.) Mégis 
sok helyen az iskola kiadja a jelszót: 
„Karácsonyra ír-olvas a gyerek!” Márpedig, ha 
ezt erőltetjük, görcsös lesz az írásuk, és 
megnehezíti a biztos íráskészségük kialakulását. 
 
Vagy egy másik példa. A gyereknek azért „nagy 
a feje”, mert kifejlett felnőtt agyveleje van. 
Tüdőlebenyeinek felszíne viszont ötöde a 
felnőttének. Tehát a gyerekszervezetnek 
egyötödnyi tüdővel kell ellátnia a felnőttével 
egyező méretű agyat. Ez csak akkor lehetséges, 
ha az a kisdiák négy-öt órát rohangál és 

üvöltözik a szabad levegőn. Az iskolában viszont 
rendesen kell ülni, netalán még a szünetben sem lehet 
kimenni az udvarra, mert ott sár van. Csak csendben, 
párosával lehet sétálni a példátlanul szűk folyosón. A 
gyerek folyamatos oxigénhiányos állapotban van az 
iskolában. 
 
Miért a kisfiúkat szokták „rosszabbnak”, ele-
venebbnek mondani a tanítók? A lányok jobban 
alkalmazkodnak az iskolához? 
 

Valóban mondják, hogy a kislányok 
aranyosak, kedvesek, jók, öröm velük 

dolgozni. A fiúk ostobák, agresszívek, gonoszak, 
kínszenvedés velük együtt lenni. Nemes Lívia és 
munkatársai ugyanakkor kimutatták, hogy a lányok 
között nagyobb arányban fordul elő iskoláskorban 
pszichoszomatikus - fejfájással, szédüléssel, szem-
káprázással, hányingerrel, gyomorfájással, has-
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menéssel járó - megbetegedés. (Pedig tudjuk, hogy az 
iskola hatásai nélkül a fiúk mindig betegebbek, mint a 
lányok. Már születéskor kicsit több fiú hal meg, aztán 
is mindig többen vannak az orvosnál, kórházban, 
pszichológusnál, a nők tovább is élnek.) 
 
Ha jobban alkalmazkodnak az iskolához, felveszik 
annak „ritmusát”, akkor mi az oka ennek? 
 

A lányok látszólag valóban jobban 
alkalmazkodnak az iskolához. Jók, 

szorgalmasak. A baj épp az, hogy túl jól 
teljesítenek. Egy olyan iskolához 
alkalmazkodnak, amely, ha alkalmazkodnak 
hozzá, megbetegíti őket. Nem gyerekre szabott 
az egész iskola sem módszerében, sem 
felépítésében, sem időbeosztásában. Mi az 
például, hogy 45 perces óra? Ilyen nincs. A 
kisgyerek 6-12 percig tud figyelni, és ez az idő 
lassan nő. (A zseniális tanító esetleg váltogatja 
az órai foglalkozásokat.) Ha viszont mesélek 
nekik, és utána esetleg el is játszhatjuk közösen 
a mesét, akkor már bent vagyunk 75 perce a 
teremben, és még pisilni sem ment ki senki. S 
ezeket lehetne sorolni a végtelenségig. A 
magyar iskola az épülettől az írástanításig 
gyerek nélkül van kitalálva. 
 
Ez az oka Ön szerint a nemzetközi mérésekben 
a magyar diákok aggasztó teljesítményének is?  
 

A svéd érettségizettek sokkal jobbak értő 
olvasásban, mint a magyar diplomások. 

Hogy lehet ez? Egy viszonylag friss vizsgálat szerint 
Norvégiában és Svédországban a negyedikes gyerekek 
a nemzetközi átlag alatt vannak ebben, a magyarok és 
a csehek felette. Eltelik néhány év, és 15 évesen a 
norvégok és a svédek már magasan az átlag felett 
teljesítenek, a magyarok és csehek pedig mélyen alatta. 
Az előbbi országokban ugyanis tudják, hogy az 
olvasás kulturális alapkészség. Készséget pedig nem 
lehet gyorsan kifejleszteni, csak lassan, visszatérően, 
sokszor, de egyszerre csak keveset gyakorolva. 
Ráadásul ezekben az államokban nem hagyják abba az 
olvasástanítást. Hatodikban, nyolcadikban történelem 
és biológia és más órán is gyakoroltatják a tanárok, ha 
kell, az olvasást. Ott nem az adott tananyag felejtésre 
történő pillanatnyi bebiflázása a lényeg, hanem a 
készségek kialakítása és stabilizálása. 
 
Erre azt mondják a tanárok, hogy nincs idő olvasást 
gyakoroltatni az órákon, mert le kell adni a 
tananyagot, különben nem fejezik be év végéig ... 
 

Nem kell haladni a tananyaggal! Vizsgálatok 
bizonyítják, hogy a tanult anyag 75 szá-

zalékát az eminens is garantáltan elfelejti. Sőt, újabb 
vizsgálatokból tudjuk, hogy a 20-30 éves felnőttek a 
gimnáziumban megtanult anyag 9 százalékára 
emlékeznek úgy, hogy azt használni is tudják a 
mindennapi életben. 91 százalékot tehát feleslegesen 
tanultak meg! Ki tudja megmondani pontosan – ha 
nem használja a mindennapjaiban – hogy mi az a 
kovalens kötés, kotangens függvény vagy 
citromsavciklus? 
 

 
Az iskola a pedagógusoktól változhatna meg, a 
korszerűbb ismeretekkel rendelkező tanárokat 
viszont a felsőoktatásnak kellene „szolgáltatnia”. 
Felkészült a tanárképzés erre? 
 

A pedagógusképzésnek a gyerekről kéne 
szólnia. A gyerekek folyton változó testi-

lelki igényeit és a velük való kommunikációt kellene 
megtanítani a leendő tanároknak. Ez utóbbit mindig 
elfelejtik. Pedig Magyarországon már a hetvenes évek 
elején folyt egy olyan vizsgálat, ami arra volt kíváncsi, 
hogy egy egyetemen nagyszerűen kiképzett 
biológiatanár, vagy a tanító néni tud-e jobban a 
kilencéveseknek biológiát tanítani. A vizsgálat 
egyértelműen bebizonyította, hogy a tanító néni. Pedig 
neki eredetileg fogalma sincs a tananyagról, de 
megnézi, és utána közvetíti a gyerekeknek. Nem a 
szaktárgyban kell tehát szakembernek lenni, hanem a 
gyerekben. A mai magyar iskola intézményközpontú, 
más szóval tantervközpontú, ahelyett, hogy 
gyerekközpontú (személyközpontú) lenne. Vannak 
azért kivételek. 
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Önök, a Pedagógiai Alternatívák Központjában évek 
óta gyűjtenek információkat azokról az iskolákról, 
amelyek gyerekközpontú szemlélettel dolgoznak. 
Hány százalék ma Magyarországon az úgynevezett 
alternatív iskolák aránya? 
 

Valahol három százalék körül lehet ez az 
arány. A szabad oktatási rendszerek szerint, 

ha egy oktatási rendszerben csak három százalék körül 
van képviselve az alternatíva, az már elég lehet arra, 
hogy fermentálja a közoktatást. Akkor már felfigyelnek 
arra például, hogy egy személyközpontú iskolába 
jobban szeretnek járni a gyerekek. Mert ez nem utolsó 
szempont… 
 
Lehet, hogy jobban szeretnek alternatív iskolába 
járni a gyerekek, de az eredmények is igazolják 
ezeket? 
 

Külföldön már bebizonyították, hogy 
azokban az iskolákban, ahova a gyerekek 

szeretnek járni, az eredményeik is jobbak. Az 
agyfiziológiai vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a 
pozitív érzelmi hangoltság nélkülözhetetlen az 
előrehaladáshoz valamely területen. Öröm nélkül 
nincs tanulás, nincs fejlődés. Márai azt mondja: csak a 
nyárspolgár hiszi azt, hogy a művészet művelődési 
anyag. A többé-kevésbé normális ember tudja, hogy 
élmény, ami felveri az életörömöt. Az iskola is adhatna 
olyan élményeket, amivel a gyermek ember- és 
világismerethez jut. Ehelyett inkább szorongást kelt, 
például a jegyre feleléssel. A szorongás pedig 
visszafogja a teljesítményt. Ez a magyar iskola egyik 
paradoxona: úgy akar teljesítményt, hogy visszafogja 
azt. A szegedi egyetem kutatói lemérték, hogy a 
gyerekek érdeklődése az iskolába való belépéskor 
magas. Eltelik néhány hét vagy hónap, és az 
érdeklődésük csökken, zuhan, majd eltűnik. 

Ha Ön lenne az oktatási miniszter, milyen 
intézkedéseket hozna a magyar iskola javítása 
érdekében? 
 

Fontosnak tartanám, hogy azt a jó néhány 
iskolát Magyarországon, amelyek most már 

15-20-30 éve (bizonyítottan!) jó praxist csinálnak 
(kooperatív -, projekt -, epochális tanítást használnak, 
témaheteket tartanak satöbbi), beemelném a példát adó 
referenciaiskolák közé. Próbálnám ezek módszereit 
terjeszteni, pénzt adnék továbbképzések szervezésére. 
Pénzt kapnának ezek az intézmények arra, hogy 
felszereljék önmagukat, bemutató termet, szertárakat 
alakítsanak ki. Ezen iskolák jelentős része ugyanis 
jelenleg nagyon nehéz anyagi helyzetben dolgozik. Az 
alapítványi, egyesületi rendszerben működő iskolák 
ugyanis nem kapják meg a kiegészítő normatívát. 
Egyszóval a meglevő jó praxist kellene pártolni, 
elterjeszteni. Rengeteg nagyszerű tanár, iskola áll 
készen arra, hogy megkapja ezeket az ismereteket, 
módszereket és élni tudjon vele. 
 
A nemrég megjelent „VAN más megoldás is - Alternatív 
módszerek a középiskolában” című kötetünkben 
összegyűjtöttünk jó néhány kiváló iskolát, és leírattuk 
velük azokat a módszereket, amelyeket már évek óta 
sikerrel használnak. Kiderül, hogy a középiskola is 
lehet érdekes és emberszabású. Bemutatunk olyan 
iskolákat is, amelyek a látszólag esélytelenné vált 
gyerekeket is fel tudják készíteni az érettségire, a 
szakmaszerzésre vagy a művészettel való 
megismerkedésre. 
 
Most adtuk ki Lányi Marietta „Könyv az integrációról” 
című kötetét, amelyből nagyon sok „szakmai trükköt” 
elleshetnek az érdeklődő pedagógusok, szülők. 
Például hogy mi az a kooperatív tanulás, amikor nem 
az „ülj a helyeden, én leadom az anyagot” elv 

érvényesül, hanem kis csoportokban 
beszélgetve, tevékenykedve dolgoznak 
együtt a gyerekek az adott feladaton. Vagy 
mi az a differenciálás, amikor nem a 
tananyaghoz szabom a gyerek értékelését, 
hanem önmagához és az adott tárgyban 
mutatott képességeihez és előrehala-
dásához. És persze: mi is az az integrálás, 
amikor együttnevelek különböző képes-
ségű, származású, fejlettségű gyereket. 
 
Az integráció, kooperatív tanulás most 
oktatáspolitikai szinten is előtérben van. 
Elég sok ellenérzést váltanak ki ezek a 
szavak a pedagógusokból, szülőkből… 
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Ezeket időnként az oktatáspolitika ugyan a 
zászlajára tűzi, de jelszószerűen mit sem 

érnek, sőt jogos ellenérzést keltenek. Ha nem tudjuk, 
hogyan kell csinálni, nem fogjuk tudni csinálni. Ezért 
mondtam, hogy a már bevált, jó gyakorlatokat kellene 
elterjeszteni. Ezzel szemben nemrégiben egy olyan 
szisztéma jött létre, hogy ezek az iskolák nem kellettek. 
Csak azok, akik majd most fogják kitalálni a semmiből 
a modern módszereket! Erre nagy pénzeket költöttek, 
több-kevesebb hatékonysággal. Soha nem a levegőből, 
felülről kell elkezdeni a reformot, mert az úgy soha 
nem megy... 
 
Belőttek minket „bolygó hollandiknak”, akik azt sem 
tudják már, honnan hová tartanak. Ha a rengeteg, 
túlhajszolt stresszes munkával teli (már akinek van) 
életvitelünkbe keveredik egy pillanat, mikor csak úgy 
„vagyunk”, és engednénk magunkat elgondolkodni, 
már rögtön tennünk kell a következő lépést, agyalni 
megoldatlan problémákon, szorongani, rettegni a 
holnaptól... vagy éppen bekapcsolni a TV-t, internetet, 
rádiót, mert néha rájövünk, hogy ez így nem élet - 
zúgjon, szóljon valami. Addig sem tisztul ki 
gondolatvilágunk.  
 
Ez egy tudatos „agymosás” fentről, mert így könnyen 
irányítható embereket, vásárlókat, engedelmes „robot” 
rabszolgákat kapnak a hatalmasok - akik a tengernyi 
pénzen felül „korlátlan” hatalmat szereznek a 
világban. 
 
Egyik könyvének Irigy című fejezetében arról ír, 
hogy egy gyerek, ha nem hagyják kicsiként a 
korának megfelelően irigynek lenni, később önzővé 
válik, a Verés című fejezetben pedig leírja, hogy a 
náci vezetőket és a terroristákat kéjesen verték 
szüleik. A megalomán diktátorokat tehát a szüleik 
rontják el? 
 

Minden eset egyedi, de vannak kutatások, 
melyek mutatnak összefüggést, Alice Miller 

gondosan tanulmányozta a náci vezérek gyerekkorát, 
és valóban kiderült, hogy ezek vert gyerekek voltak, 
akiket erkölcsi megfontolásból ütöttek, azzal a 
magyarázattal, hogy szeretetből teszik, és jót akarnak. 
Közben meg lehúzatták velük a nadrágot, hogy a 
csupasz feneküket ütlegeljék; ez már olyan „szexuális” 
adalék, a verő lelki állapotához, ami nem csupán 
fizikai lenyomatot hagy egy gyerekben. Az irigység 
miatt leszidni a gyereket? Azt gondolni, hogy azért 
mert a homokozóban a két és fél éves fiunk nem adja 
oda a vödröt a másik kisfiúnak, akkor felnőttként irigy 
lesz? Tévedés! Ő most a kialakuló énhatárait védi, 

amibe most még a vödör is beletartozik. Akkor lesz 
felnőttként irigy, ha erre ilyenkor nem volt lehetősége. 
 

 
 
Felnőttként mit kezdhetünk magunkkal, ha 
rádöbbenünk, hogy a gyerekkori defektek miatt 
torzult a személyiségünk? 
 

Az énerő csodákra képes. De kell persze „a 
másik ember” is ahhoz, hogy magunkkal 

tudjunk mit kezdeni. Legyen az barát, szerelem, tanár, 
vagy munkatárs. Annál inkább tud működni a 
segítség, minél objektívebb. Ezért jó egy pszichológus, 
aki csupán vetítővászon. A páciens gyógyítja önmagát, 
a gyerekeknél ez különösen jól látható. Angliában egy 
terápia során ötször mennek hetente a gyerekek, és 
másfél év alatt rendeződnek a dolgok. Magyar-
országon a heti egy foglalkozás terjedt el, de még így is 
eredményes. A gyerek segít önmagán, a pszichológus 
sokszor nem is tudja, hogy miért történik a változás. 
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Szülőként vizsgálni kell azt, hogy egy gye-
rekpszichológusnak mennyire van rendben a saját 
családi élete? Vagyis hatékony segítő tud lenni az, 
aki maga is problémákkal küzd? 
 

Egyértelműen igen. Remek magyar gyerek-
pszichiáterek vannak, akiknek nincs 

gyerekük. György Júlia kitűnő gyerekpszichiáter-
pszichológus volt, sokak mestere, annak ellenére, hogy 
nem szült, és magányosan élt. Az antiszociális 
személyiség című Kossuth-díjat jelentő könyve alapmű 
ebben a témában. Tőle tudjuk, hogy nem szabad 
azonosítani a gyereket a cselekedeteivel, mert akkor 
belekalapáljuk, hogy rossz, és elkezd azonosulni vele. 
Szövetségre lépünk az individualitásával, hogy a 
körülmények okozta negatív sodródásból kimentsük. 
 
Nehezebb a gyereket szabadabban nevelni, és úgy 
szeretni, ahogy van? 
 

Igen is, meg nem is. Könnyű nem változni, 
könnyű nem alkalmazkodni a helyzethez, és 

nem figyelni a gyerek igényeire. Viszont azt is könnyű 
mondani, hogy azt csinál, amit akar. Egy amerikai 
kutatás kimutatta, hogy ugyanannyi deviáns kerül ki a 
két végletes nevelési módszer elszenvedőitől. Ha 
mindent megszabunk, vagy ha mindent meg-
engedünk, egyformán könnyen lesz antiszociális, 
neurotikus. Középről kerülnek ki a harmonikus, többé-
kevésbé egészséges emberek. De ez valóban fárasztó, 
ugyanis folyamatosan új döntéseket kell hozni. Oda 
kell figyelni, hogy az adott szituációban mi lenne a 
leghelyesebb. Például, megszabom, hogy este fél 10-re 
otthon kell lenni, és ebből nem engedek? „De apa értsd 
meg az egész osztály ott lesz….” Akkor is kötni kell az 
ebet a karóhoz? Vagy inkább 
mindig újra dönteni, odafigyelve? 
Ez fárasztóbb, de mégis egy ilyen 
viszonyban sokkal több öröme 
van a szülőnek is, és a gyerekek is 
jobban működnek. A lényeg, hogy 
legyünk jelen a gyerek életében, 
de a sajátunkban is. 
 
Tehát a konzekvens nevelés 
tévedés? 
 

Nem, de ez nem azt 
jelenti, hogy hülyesé-

gekért büntetek. Nem állok le 
vitatkozni dackorszakban, vagy 
csak azért, mert félek a többiek 
véleményétől. Miért ne húzhatná 
fel a kinyúlt pulóverét az új 

helyett, ha ahhoz van kedve. Viszont mínusz 20-ban 
nem engedhetem ki saruban. Vannak dolgok, amiben 
igenis konzekvensnek kell lenni. Kiskorban a nap 
ritmusához érdemes ragaszkodni, a közös étke-
zésekhez például. Legyenek határok, korlátok, de csak 
kevés: mert ha minden tilos, akkor semmi nem tilos. 
Egy normális kisgyerek a nap végére mocskos és 
szakadt. Ha a gyerek új csizmát kapott, és nem keresi a 
legnagyobb pocsolyát, hogy átgázoljon rajta, akkor 
talán nem is normális, mondják a svédek. 
 
Mit csináljon a szülő, ha mégis elveszíti a türelmét 
egy szituációban? 
 

Például leguggolok a gyerekhez, megfogom 
a karját, és határozottan azt mondom: Nem, 

ezt nem! És nézek rá. Prédikálni nincs értelme. Ha jó az 
érzelmi kapcsolatunk a gyerekünkkel, akkor ez hat, a 
gyerek mindent ért. 
 
És hogy kezelje a szülő a környezet rosszallását, ha a 
gyerekét olyan szabadságokkal neveli, ami 
másoknak visszatetsző? 
 

Kompromisszumokat javasolok. Tipikus 
esete ennek, amikor beszállunk a kis-

gyerekkel együtt a liftbe, ott van a szomszéd néni, és a 
három és fél éves gyerek nem köszön, merthogy a 
gyerekek ilyenkor nem szoktak köszönni. Én persze 
sietve köszönök, de Joli néni rosszallóan néz ránk. 
Kompromisszum kész vagyok, és minden érzelmi 
nyomaték nélkül megkérem a gyerekemet, hogy 
köszönj Ágikám! Ágika pontosan érti, hogy én nem 
haragszom rá, és ezt a néni miatt mondom. De a néni is 
megnyugszik, a család legalább „jól nevelt”.  
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Kisgyerekként öleljük melegen, aztán, ha kamaszodik, 
akkor engedjük szabadon a gyereket, és az addigi 
ölelés fogja megvédeni a veszélyektől, mert érzelmileg 
biztonságban érzi magát, és érzelmileg igényes lesz. 
Nem kamaszkorban kell elkezdeni a prevenciót a 
drogozás, a bandázás és a kisiklás ellen, hanem kilenc 
hónappal a születés előtt. Mint mondják: az első 3-6 
évben dől el minden. 
 

 
 
Mintha mégis mindent fordítva csinálnánk mi 
szülők, de a poroszos oktatási rendszer sem 
feltétlenül az életkori sajátosságokat veszi 
figyelembe. Miért alakult ez így? 
 

150-250 évvel ezelőttig a világon még 
„mindenki” tudta, hogy mit kell csinálni a 

gyerekekkel. Az indiai dada, az angol nurse és a 
magyar parasztasszony is. Testi érintések, ritmikus 
mondókás játékok. Vagy: 1904-ben például tudták a 
magyar iskolákban, hogy a 14 éves kor a kamaszkor 
kulminációs pontja, akkor szabad a legkevesebbet 
elvárni egy gyerektől, mert belefárad a növésbe. Most, 
hiába mutatják ki az endokrinológia, neurobiológiai 
stb. vizsgálatok, hogy tényleg így van, a 7-8. 
osztályban „hozd fiam a maximumot, mert ezen múlik 
a továbbtanulásod”. De az ösztönös tudás eltűnt, és 
még nem lépett a helyébe tudományos tudás. 
 
Miért tűnt el az ösztönös tudás? 
 

Régen nagycsaládok éltek együtt, 
hagyományozódott minden. Kisgyerek-

kortól látták, mi történik a világban, és hogyan 
működik a természet: hogy elvetjük a sárga magot, 
zöld kalász lesz belőle, azt aratják, csépelik, malomba 
visszük, a sárga magból fehér liszt lesz, anyám gyúrja, 
dagasztja, keleszti, beveti a kemencébe, és kiveszi a 
megsült kenyeret és lángost. Most, ha azt kérdezik a 
gyerektől, hogy honnan van a tej, azt válaszolja, hogy a 
zacskóból. Egy kicsit tájékozottabb gyerek látta a 

tévében, ezért azt, hogy a csöveken át folyik a 
zacskóba. 
 
Régen ott volt a hatalmas udvar, a nagy kert, a széles 
falusi utca, a patakpart, billegő palló, megmászható fa. 
Egész nap rohangáltak a gyerekek. Nemrég göttingeni 
kutatók megállapították, hogy a kevesebb mozgás 
révén egyes agyi pályák sorvadtan fejlődnek ki, ezért 
például: rosszabbul beszélnek a mai gyerekek, a 
beszéd ugyanis mozgás, izmok tucatjai vesznek részt 
benne. Tiszta beszéd nélkül nincs tiszta gondolkodás! 
Az intenzív, szuverén gondolkodásnak ugyanis a 
beszéd az alapja. 
 
Tehát tudomány nélkül már nem is tudunk jól 
nevelni? 
 

Azért az anyai megérzés nem 
elhanyagolandó. Inkább ösztönösen 

tévedjünk, mint izgatottan kapkodjunk a könyvekhez. 
A viszonylag magabiztos környezet nagyon fontos a 
gyerek fejlődése szempontjából. Ez meghatározza a 
későbbi stressztűrő képességét. Ez az úgy nevezett 
reziliencia, ami alatt azt a rugalmasságot értik, ami egy 
feszült állapot után engedi, hogy az eredeti állapotba 
térjen vissza az ember. Ez az erő egy szoros 
kapcsolatot feltételez legalább egy személlyel, továbbá 
jól tagolt időélményeket, jól utánozható mintákat. A 
kisgyerek utánzással tanul! 

 
 
És az iskolában mi a teendő? 
 

Az intézményeknek a kétezres évekbeli 
reziliencia-kutatások szerint az önérzetet és 

az öntudatot kellene erősíteniük. Valamiben minden 
gyerek kompetens. 8-9 féle intelligencia van, ebből az 
iskola csak egyetlenegyet osztályoz, annak is a tízből 
mindössze két faktorát: az értelmi intelligencia 
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verbális, szóbeli részét (miközben a gyerekek eleve a 
performációban, a cselekvésben erősebb). 
 
Ez rongálja a gyerek kompetenciaérzését. „Hülyének 
néznek?” A magyar iskolában a tananyag a döntő, 
pedig még az eminensek is elfelejtik a bemagolt leckék 
minimum 70 százalékát. Azt pedig egyáltalán nem 
veszik figyelembe, hogy jelenlegi tudásunk szerint 8 
féle intelligencia van. Lehet, hogy a matekhoz nem ért 
a gyerek, de gyönyörűen farag. De ez nálunk nem 
egyenértékű. Arra kíváncsi a tanár, amit a gyerek nem 
tud, boldogabb országokban ez pont fordítva van. Már 
Karácsony Sándor is megállapította, hogy mennyire 
abnormális szituáció az iskolákban, hogy „az kérdez, 
aki tudja, és annak kell válaszolnia, aki nem tudja”. 

 
A nagyszerű Bálint Mihálynak volt az a mondása, aki 
külföldön lett világhírű orvos és pszichoanalitikus, 
mert itthonról elüldözték, hogy a gyerek neurózisa 
mindig a család neurózisa. Amikor elkezdtem 
ambulánsan dolgozni a hetvenes évek 
Magyarországán, rájöttem arra, hogy ez egyrészt 
nagyon igaz, másrészt viszont a gyermek neurózisa az 
iskola tünete is. Az iskola is neurotizál, ugyanis 
elfelejtkezett arról, milyen egy kisgyerek, különösen 
arról, milyen egy kisfiú. Hogy kezdetben hatalmas 
betűket kell kerekíteni vastag ceruzával, mert még 
alkalmatlan a hat-hét évesek keze a háromujjas 
ceruzafogásra. Az iskola már nem tudja, mire képes és 
mire nem egy ekkora diák, hogyan kellene hozzá 
igazodni és nem tudja, milyen egy kamasz. Ezért vált 
az iskola neurotizálóvá, és ezért vált az én mániámmá 
az, hogy mindig elmondjam, vigyázat, szülők, ne 
higgyetek mindig az iskolának, ne higgyétek el a 
novemberi értesítés alapján, hogy okos kisfiatok, 
kislányotok 63 százalékos! Jó lenne, ha a szülők 

tudnák, mi a legfontosabb. Az, hogy a gyerek azt 
érezze, a szülő ott áll mögötte, hogy a családja minden 
körülmények között megvédi a külvilággal szemben. 
Ugyanakkor az iskolának is igaza van, amikor azt 
mondja, hogy egyre több az ideges nebuló, aki otthon 
rengeteget tévézik, számítógépezik, miközben nincs 
igazi szülői kontroll és nincs igazi családba 
ágyazottság. Mert a szülők nem tudják, hogy amit 
adhatnak, azok közül a legfontosabb az érzelmi 
biztonság. Hogy a haszontalan dolgoknak van ér-
telmük, a csiklandozásnak, a dögönyözésnek, a reggeli 
együtt lustálkodásnak, a közös étkezéseknek. Közben a 
hasznos dolgok, a számonkérés, hogy mi volt az 
iskolában, a „rakj rendet”, „pakolj el” felszólításoknak 
nincs hasznuk. 

 
Ön azért végezte el a jogi e-
gyetemet, hogy az édesapja ked-
vében járjon. Mikor, hogyan lehet a 
szülői hatást „letenni”? 

 
Nálunk anyánk volt a 
szigorúbb és a követelőbb 

szülő. Apám pedig az, aki jobban 
értett a kisgyerekekhez, nagyszerűen 
tudott játszani velünk és nagyfokú 
érzelmi biztonságot adott. Közismert 
volt arról, hogy amikor nyaralt a 
család, és a felnőttek kártyáztak, 
tarokkoztak, apám velünk jött 
játszani. Ilyen értelemben az apám 
kívánságainak engedni sokkal 
könnyebb volt, mert ő volt velünk 
intenzívebb kapcsolatban. De mégis, 

igaza van, mert nagyon hosszú időn keresztül apám 
bűvöletében éltem. A halála után a ruháiból 
csináltattam új ruhákat, és ez jólesett nekem. Olyan 
ügyvéd volt, aki szenvedélyesen szerette a szakmáját. 
Mondogatta is, hogy ha tudnák a kliensek, hogy ő 
mennyire élvezi az ügyeket, akkor azt akarnák, hogy ő 
fizessen nekik. Talán nehéz elhinni, de etikus is volt. A 
háború után egy nyilas gróf családja jelentkezett nála 
és felkínált vagy másfél kiló tört aranyat a védelemért, 
de apám ezt nem vállalta el; úgy gondolta, ilyen 
háborús bűnösökön nem etikus keresni. A halálakor 
mégsem tudtam sírni. Egy évtized is eltelt, amikor 
egyszer csak arra ébredtem, hogy zokogok, és már 
egészen átázott a párnám. Apámmal álmodtam, ott 
volt egy vadászaton a bricsesznadrágjában és 
beszélgetett velem. Amikor meghalt, huszonhét éves 
voltam, és egy egész évtizednek kellett eltelnie, hogy el 
tudjam siratni. Apám atmoszférájától, értékrendjétől 
akkoriban tudtam csak megszabadulni és ez azt 
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jelentette, hogy már önálló vagyok és nem követem 
mindenben az ő nézeteit. 
 
Amikor a pályáját kezdte, pszichológiát tanulni is 
egy kicsit gyanús volt. Egyáltalán hogyan lehetett 
elsajátítani a mesterséget? 
 

Ez így van, a hatvanas években kezdték el az 
egyetemeken igazán tanítani a pszichológiát, 

mint szakmát. Abban az időben még fel lehetett 
jelenteni egy tanárt azért, mert a freudizmust és a 
mélylélektant tanítja, és „túlzott bőséggel” ismerteti. 
Volt olyan hallgató kolléganőm, aki ezt meg is tette. A 
nagyokhoz, akiktől érdemes volt tanulni, külön, 
maszek úton lehetett eljutni. Mérei Ferenc például ez 
idő tájt jött ki a börtönből, és személyes kapcsolatokon 
át kapott egy kis laboratóriumot a Lipóton. Özönlöttek 
hozzá az egyetemisták, de azért őt nem hívták meg az 
egyetemre, hogy tanítson. Én is nála jelentkeztem. A 
szemináriumán végigcsináltatták velünk az összes 
pszichológiai tesztet, mert az volt az alapelv, hogy 
senki nem csinálhat úgy tesztet, hogy ne ült volna 
előbb „a másik oldalon”. Így kerültünk lassan a 
diagnosztikai tudás közelébe és elindultunk a terápia 
kitanulása felé. Élveztem Mérei éles szarkazmusát, bár 
én is voltam áldozata. A depresszióm egyik hul-
lámában úgy éreztem, nem bírok felkelni sem, így nem 
mentem el hozzá. Nagyon felháborodott. 
 
Ezek szerint ebben az időben küzdött a dep-
resszióval? 
 

1956 után azok számára, akik akkor 
valamilyen értelemben részt vettek a 

forradalomban, ez nem volt ismeretlen érzés. Az 
ember áll a buszmegállóban, 
és elhúz előtte egy kis 
Trabant, és azt gondolja, neki 
még Trabantja sincs, vonszolja 
magát, otthon csak fekszik az 
ágyban és könyörög a csa-
ládjának, hogy olvassanak fel 
neki, mint egy kisgyereknek; 
Krúdyt, Mikszáthot, Rejtő 
Jenőt. Talán azért népbetegség 
a depresszió, mert nagyon 
kevés az aktivitás az éle-
tünkben – a paraszti életben 
ez másképp volt, mindig volt 
valami tennivaló –, a tevé-
kenység kihúzza az embert. A 
depresszióban az aktivitásunk 
nem tud kifelé megnyil-
vánulni, ezért bennünk ma-

rad, duzzad, agresszív feszültséggé változik, és vagy 
kifelé csattan el veszekedés formájában, vagy befelé 
fordul. Ennek a csúcspontja az öngyilkosság. 
 
Hogyan sikerült ebből kilábalni? 
 

A körülmények sokszor segítenek, ha az 
ember már nem szabadúszó, hanem olykor 

nagyon terhessé váló állásba megy, használj engem 
uramisten-alapon. Ez azért lehet jótékony, mert 
munkába muszáj menni, jönnek hozzá, számítanak rá, 
és ha nem túl súlyos az állapota, akkor ez húz rajta 
egyet. Ahogy az is, ha családja lesz és kénytelen 
valamennyi pénzt keresni. Nekem ezek a dolgok 
segítettek. Másrészt én is jártam úgynevezett 
tanulóanalízisbe hét éven keresztül. Tényleg átéltem, 
hogy belezsibbad az ember lába a katartikus fel-
ismerésbe. De nagyon nehéz megmondani, hogy végül 
mi segített. A kor előrehaladása, a munka vagy az 
analízis. De talán nem csak pusztán a kor. Azok a 
felismerések, amelyekhez az ember hozzájut, oldanak 
a feszültségeken. 
 
Ön nem csak pszichológus, hanem író is. Mi volt 
előbb? 
 

Annak idején volt egy csodálatos 
gyerekorvosunk, Steiner Béla. Amikor lázas 

voltam, kanyarós, jött Béla bácsi, kezet mosott, 
fantasztikusan puha angol szövetöltönyében leült az 
ágyamra, és frissen mosott hűvös kezével megfogta a 
pulzusomat, és már pusztán ettől jobban lettem. 
Varázsló volt. Beszélgetett velem, sztetoszkóppal 
hallgatott és kopogtatott, és minden jobb lett még a 
gyógyszerek bevétele előtt. Akkoriban azt gondoltam, 
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én is ilyen varázsló szeretnék lenni. Tíz-tizenegy 
évesen azonban már költő akartam lenni, és kilépve a 
fürdőkádból koncipiáltam első költeményemet: 
„Szabadság, te zászló, melyet már annyi nemzet 
kibontni vélt, de nem tehette, mert kegyetlen zsarnoka 
szinte fojtón vasmarkában tartotta.” Ehhez képest 
ugyan nem gyerekorvos, de gyerek-pszichológus 
lettem, és nem költő, de író. Írói pályám nehézkesen 
haladó pálya. Nem mondhatom, hogy teljesen a 
semmibe pottyant, amit írtam. A Széchenyiről szóló 
könyvemet például nevezték már a legjobb 2000 után 
született regénynek. De a családom csak kacag, amikor 
megjön évente a fogyási jelentés. Mert rendszerint egy 
darab kél el. Most jól állunk, mert 
tizenhármat is eladtak. 
 
Említett verse a szabadságról szól – ez 
fontos szó az ön számára? 
 

Elég tudatosan éltem át kilenc-
tíz évesen a rettenetes 1943-44-

45-ös éveket és nagyon tudatosan, az 
1945-46-47-es, a kommunisták által mind-
végig fenyegetett, polgári demokráciát. A 
szabadság attól kezdve vezérlő motívum 
számomra. Vannak olyan erők, amelyek 
szerint a rend a legfontosabb. De nem! 
Mély meggyőződésem, a legfontosabb a 
szabadság. Az élő dolog mindig 
rendetlen, a fa rendetlen. Halott dolog az, 
ami rendes. 
 
A párkapcsolatainkban is vergődünk a 
szabadság és a rend kettőssége között. 
Hogy sikerülhet ebben rendet tenni? 
 

A férfiak és a nők ebben a 
korban egyre individuálisabbak 

lesznek, ami igen, azt is jelenti, hogy 
egyre önzőbbek leszünk. Nem úgy van, 
hogy csak nemesedünk. Ezen az úton 
zűrzavarok jönnek, önzés, deviancia, és ez 
mind fenyeget bennünket. A kérdés az, 
hogy ezeken át kell-e menni és vár-e 
valami jó ennek az egésznek a végén. 
Szerintem igen! Stendhal kristályosításról 
beszél, azt mondja, ha egy sűrű 
timsóoldatba berakok egy faágat, akkor 
azon lerakódnak a timsókristályok – és 
ilyen a szerelem. Igazából én, a szerelmes 
kristályosítom rá a másikra magamból 
azt, amit látni szeretnék belőle. Aztán 
természetesen csalódok, mert a másik 
nem timsó, hanem faág. Jung is azt 

mondja, az éretlen szerelemben a férfi a saját női részét 
vetíti ki a másikra. A saját animáját, és narcisztikusan 
önmagába szerelmes, ezért törvényszerűen csalódik. 
Az érett szerelem igenis a másik személyiségét élvezi. 
Azt hogy ő más, eltérő, ő individuum, akinek saját 
élete, saját útja van, és ez egy sokkal magasabb rendű 
és intenzívebb kapcsolat, ami egymás tiszteletén és 
tolerancián alapszik. Új korszak felé tartunk, amelyben 
újfajta kapcsolati formák fognak létrejönni. 
 
 

– NL – 
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A 
személyiségzavarokról 

II. 

 
Hisztrionikus személyiségzavar 
 
Ő az, aki mindig a társaság és a figyelem 
középpontjában akar lenni. Viselkedését, megnyil-
vánulásait nem lehet nem észrevenni, megjelenése 
csábító, attraktív. Tetszeni akar, feltűnni mindig 
mindenhol, életében ez a legfontosabb, az elismerésért 
mindent megtesz, így egész élete színház, szerepjáték, 
soha nem adja önmagát. Állandó szüksége van a külső 
megerősítésre, dicséretre. Figyelme mások iránt csak 
felszínes, manipulatív, a tetszeni vágyásból 
táplálkozik, s ha ez nem vezet eredményre, a kedves 
 

 
 
 
 
álarc, a hamis báj hamar leomlik, dührohamokat, 
szélsőséges érzelmi kitöréseket produkál, 
öngyilkossági gondolatokat hangoztat, s hogy 

felfigyeljenek rá, demonstratív, teátrális 
öngyilkossági kísérletet visz véghez. 
Magatartásában flörtölő, szexuálisan provokatív, 
ezen elemek mögött rideg, érzelmeiben felszínes, 
tartós kapcsolatra, kielégülésre képtelen ember 
lakozik. 
 
Nárcisztikus (önimádó) személyiségzavar 
 
Mértéktelenül énközpontú, önszerető, képtelen a 
másik érzéseit, gondolatait észrevenni, kizárólag 
magával törődik, magát felsőbbrendűnek gon-
dolja, olyan embernek, akire más szabályok 
érvényesek, akinek különleges jogai vannak. 
Kapcsolatai felszínesek, társai önszeretete 
fenntartásában eszközök, arra kellenek, hogy 
kiszolgálják, dolgozzanak helyette, felnézzenek 
rá, elismerjék. Hogy mindenki csak őt istenítse 
ezért rövid ideig még megnyerő, elbűvölő is tud 
lenni. Hosszú távú kapcsolatot alig tud létesíteni, 
mert ennek során (legalább részben) háttérbe 
kellene szorítania önimádását. Nem is vágyik 
komoly, bensőséges kapcsolatra. Viselkedése 
gyakran irigy, mohó, követelődző, mert mindent 
a magáénak akar tudni. A nácisztikus ember nem 
adja fel könnyen, az istenítés vágyától hajtva 
gyakran találjuk a tudomány, politika, művészet 
csúcsain őt. Céljának elérése miatt akár az 
önfeláldozás, alázat álarcát is magára veszi, de e 
mögött is felsőbbrendűségi, önimádó gondolat, 
késztetés lakozik. 
 
Kudarc esetén visszahúzódik, de ezt is saját 
nagysága jeleként mutatja. Saját jelentőségét, a 

világban való szerepét hatványozottan többnek éli 
meg, sikeresnek, tökéletesnek, hatalmasnak érzi magát, 
gondolatai állandóan e körül járnak. Az ilyen ember 
rendkívül sérülékeny, a légvárait ért enyhe kritika is 
indulatot, feszültséget, dühöt vált ki benne, ezért az 
ilyen helyzeteket próbálja kerülni. Látszatvilágban él, 
mindenkivel el akarja hitetni a magával való 
elégedettség hamis képét. Kedvességet, melegséget 
vár, de viszonozni képtelen. (A modern világ nagyban 
kedvez ezen személyiségzavar megjelenésének, hiszen 
az ember születésétől fogva olyan közegben él, ahol 
minden szükségletéről hatalmas ipari-szolgáltatói 



szervezetek gondoskodnak, így könnyen kialakulhat a 
minden énértem van gondolkodásmód.) 
 
A nárcisztikus zavarban szenvedőknek nincs 
szükségük külső megerősítésre, saját magukban lelik 
fel a gratifikációt, azaz nem bízzák másokra magukat, 
amikor biztonságot és önbecsülést keresnek. A 
gyengeséget és függőséget fenyegetően élik meg. A 
nárcisztikus személy meg akar felelni, ezért a hatalom 
és presztízs foglalkoztatja, státuszra és felsőbb-
rendűségre törekszik. Fél az öndetermináció el-
vesztésétől, büszkén hivatkozik eredményeire, 
karrierista: hatalmasabb, szebb, gazdagabb és 
fontosabb akar lenni a többieknél. Lényegében nem az 
számít neki, hogy mások mit gondolnak vagy 
mondanak, hogyan vélekednek róla, mert biztonsága 
talpköve az, amit ő gondol magáról. Figyelmen kívül 
hagyja mások véleményét és standardjait, és 
elsősorban önmagában találja meg a kielégülést. 
 
A nárcisztikus jelző 
többet jelent az 
egocentrikusságnál, va-
gyis az ilyen szemé-
lyekre jellemző vágy- és 
szorongáshajtott viselke-
désnél. Azt is jelöli, hogy 
túlértékelik magukat, ér-
zelmeiket inkább önma-
guk felé irányítják, má-
soktól viszont nemcsak 
elismerést, hanem ön-
becsülésük folyamatos 
„táplálását” várják el. A 
nárcisztikus személy ar-
rogáns, társadalmi cso-
portja tagjait és a 
konvenciókat fölényesen 
kezeli, lenézi. Kevély-
sége, gőgössége együtt 
jár mások kihasz-
nálásával, mert kiválasz-
tottsági, felsőbbrendűségi 
érzése ürügyén úgy érzi, 
természetes, amit mások-
tól követel, s ezért semmi 
hála nem jár. Tehát a 
nárcisztikus elemi fel-
sőbbrendűségi és „mege-
melt” önértékelési illúziója azt a hitét táplálja, hogy 
elidegeníthetetlen és megfellebbezhetetlen joga van a 
„különleges bánásmódhoz”. Jellemzője a a viselkedést 
és /vagy fantáziát átható nagyzásosság, az empátia 

hiánya és túlérzékenység mások velük kapcsolatos 
értékeléseivel szemben. 
 
A nárcisztikus személyiség főbb jellemzői: 
 
1., kritikára, bírálatra dühvel, szégyen- és meg-
alázottság-érzésekkel reagál (még ha ezt nem is juttatja 
kifejezésre) 
2., interperszonálisan kizsákmányoló: céljai elérése 
érdekében a többieket kihasználja 
3., saját fontosságát nagyzásosan éli meg, azaz sikereit 
és tehetségét eltúlozza, vagy megfelelő eredmények 
hiányában is azt várja, hogy mint „különleges 
képességűre” figyeljenek rá. 
4., azt hiszi, hogy nehézségei csakis rá jellemzőek, 
unikálisak, és őt csak egészen különleges emberek 
érthetik meg, 
5., képzeletüket kitölti a korlátlan sikerességgel, 
hatalommal, csillogással, szépséggel vagy ideális 
szerelemmel való foglalatoskodás 

6., kiválasztottsági érzésük 
van: elvárják, hogy egészen 
különleges bánásmódban 
részesüljenek, például, hogy 
nekik ne kelljen egy sort 
végigvárniuk, ha másoknak ezt 
kell tenniük 
7., hiányzik belőlük az 
empátia, képtelenek felismerni 
és átélni, mit éreznek mások, és 
például csalódottak lesznek, 
meghökkennek, ha egy komo-
lyan beteg barátjuk lemond 
egy találkozót 
8., az irigység érzése szinte 
eluralkodik rajtuk 
 
Viselkedésük jellemzői:  
 
Nyugodtak, hűvösek és 
magabiztosak, elégedettnek és 
kiegyensúlyozottnak tűnnek, 
többségük azonban szerény-
telen, hivalkodó, önhitt, sznob 
és arrogáns másokkal. Hi-
ányzik belőlük az alázat, be-
vallottan önzőek és kicsi-
nyesek, kizsákmányolóak. Gő-
gös, kevély önteltségük alap-

talannak látszik. 
 
Különleges bánásmódot és kiváltságos státuszt várnak 
el, s nem látják ennek irracionális és teljesíthetetlen  



voltát. Aki (elő)jogaikat megkérdőjelezi, arra dühösek 
lesznek. Gondolkodásukat nem korlátozzák, expan-
zívan fantáziálnak vagy racionalizálnak, hogy ne 
kelljen a valósággal és a mások véleményével 
szembenézniük. Kudarcaikat sikernek könyvelik el, 
önigazolóan okoskodnak, és leszólják azokat, akik nem 
fogadják el őket nagyszerűnek és értékesnek. 
 
Élénk képzeletük is besegít abba, hogy általában jól 
érzik magukat, optimisták, jó a hangulatuk. A 
valóságot nagyzolva eltorzítják, és többnyire gond-
talannak tűnnek, azonban igen gyorsan el tudnak 
kedvetlenedni, ingerlékenyek és bosszankodók, ha 
ismételt visszautasításban részesülnek. Ilyenkor 
megalázottnak és üresnek érzik magukat. 
 
Nincs sok konfliktusuk, múltjuk talán túlságosan is 
kegyes volt hozzájuk: sokat vártak tőlük és meg is 
kapták ehhez a kellő bátorítást. Általában bíznak az 
emberekben és hisznek abban, hogy „jól mennek majd 
a dolgok”. A valóság azonban időnként rettenetes, de 
még a hétköznapok realitásai is sokszor felbosszantják 
a nárcisztikust, ezért nem nagyon lelkesednek, ha 
„hozzájuk nem méltó dolgokkal” kell foglalkozniuk, s 
ilyenkor racionalizálnak vagy arrogánsan kivonják 
magukat. Ha sikertelenséggel, megalázó helyzetekkel 
találkoznak, vagyis ha a valóság nem kíméli őket, 
eleinte szégyen- és ürességérzéseik elől fantáziáikba 
menekülnek. Ha nem érik el céljaikat, megpróbálnak 
saját magukban örömet találni, de mivel nem tanulták 
meg az önkontrollt és a tárgyilagos valóságvizsgálatot, 
képzeletük hihetetlenül elragadja őket. 
 
Amit nem képesek a fantáziájukban feldolgozni, azt 
egyszerűen elfojtják, helytállónak látszó kifogásokat és 
„bizonyítékokat” keresnek, hogy meggyőzzék 
magukat az igazukról. Gyenge lábakon álló 
racionalizációik azonban könnyen támadhatók és 
kritizálhatók mások által, és ilyenkor kerül 
alkalmazásra a projekció mint védekező mechanizmus. 
Mivel hazugságaikról és következetlenségeikről nem 
képesek lemondani, és meg akarják tartani 
felsőbbrendűségi illúzióikat, könnyen mások ellen 
fordulnak, és saját önzésüket, irracionalitásukat 
azoknak tulajdonítják. Ezek azok a többnyire csak 
rövidebb epizódok, amikor a nárcisztikus patológia és 
sebezhetőség világosan megnyilvánul. Ez a védekező 
struktúra azonban nem szokott „összeomlani”, inkább 
az a jellemző, hogy a másokat kihasználó magatartás 
és az intrapszichés manőverek adaptív értékűnek 
bizonyulnak, és elkerülhető velük a hosszabban tartó 
dekompenzáció. 
 

Önmagukat folytonosan megerősítve, saját tehet-
ségükben, „felsőbbrendűségükben” és „különleges-
ségükben” bízva kísérlik meg elérni azt, amiért mások 
kemény erőfeszítéseket tesznek. A nárcisztikus nem 
függ másoktól. „Elég baj aztán neki” amikor rájön, 
hogy a világ nem egyedül belőle áll, és bizony 
kénytelen a valóságos emberközi kapcsolatok 
bonyodalmaival és kudarcaival szembenézni. Ezen 
kívül akármennyire is működik az önimádat, szüksége 
volna azért időnként a többiek „tapsára” is. Ezt persze 
a nárcisztikus minél kevesebb erőfeszítés és áldozat 
nélkül szeretné megkapni. A nárcisztikus nem erőlteti 
meg magát, sőt úgy érzi, hogy a „többieknek 
megtiszteltetés” a vele való kapcsolat, mert legalább 
annyi hasznot és örömet húznak ebből, mint ő. 
Gyakori, hogy dependens társat választ, aki nem vár 
tőle mást csak erőt és hűségnyilatkozatot. Sorsuk 
általában napfényesen alakul, de ebből a jóból 
másoknak nemigen jut. Mivel kiválasztottnak és 
sikeresnek érzik magukat, úgy gondolják, hogy 
rászolgáltak erre, és a többieknek az a dolguk, hogy 
kiszolgálják az ő igényeiket. 
 

Elkerülő személyiségzavar 
 



Túlérzékeny, mindentől, mindenkitől tart. A 
feszültség, az aggodalmaskodás rabja. Fél, hogy 
megszólják ruhája miatt, hogy étkezésnél leeszi magát, 
hogy kritika illeti véleményét. Könnyen zavarba jön, 
nevetségesnek, megalázottnak érzi magát, s az ilyen 
veszéllyel járó helyzetektől mind jobban visz-
szahúzódik. Állandó kisebbségi komplexusok gyötrik, 
kerüli a felelősségvállalást. Szinte mindenre al-
kalmatlannak érzi magát, s noha vágyik a 
kapcsolatokra, az esetleges elutasításra túl érzékeny, 
fél, s így ördögi körbe kerül. Mindenkitől totális 
szeretetet vár el, csak olyan kapcsolatban bír élni, ahol 
feltétel nélküli elfogadást érez. 

 
Az Elkerülő személyiségzavar fő jellemzője a 
többiekkel szembeni távolságtartás, elkerülés, 
„kívülállóvá” válás. Ők azok, akik aktívan fordulnak el 
a társkapcsolatoktól, kerülik azt. Az elkerülő 
személyiség „kívülállóvá” válásának oka: túl 
érzékenyen reagál a társas tér ingereire és mások 

érzéseire, hangulatjelzéseire, főként, ha ezekből 
visszautasításra vagy megalázó utalásokra következtet. 
Szorongás tölti ki gondolataikat és zavarja meg 
viselkedésüket, s azért tartanak távolságot, hogy 
kivédjék az előre elképzelt lelki fájdalmat. Szemben 
például a passzív szkizoid személyiséggel aki azért 
kerül a margóra, a közösség peremére, mivel nincs 
meg a kellő érzelmi képessége, ami sikeres 
társkapcsolatokat tenne lehetővé, s így állandósult 
reaktív tompaság, kietlen érzelmi élet, pontatlan-
homályos gondolkodás jellemzi, addig az aktív 
elkerülő személyiség azért kerül a társadalmi élet 
szélére, mert ő tartósan és rendszeresen túlreagál, 

feszülten éber, kapcsolataiban bizalmatlan, affektív 
élete diszharmonikus és ez gondolkodását is 
megzavarja. 
 
Az ilyen személyiségzavarban szenvedők számára 
tűrhetetlen feszültséget okoz mások társasága. Elemi 
belső szükségletük a mások és önmaguk közötti 
távolságtartás. Valamilyen mágikus kört vonnak 
maguk köré, amelyen belülre senki sem léphet. Nem 
akarnak kapcsolatba bonyolódni, nem kell nekik 
senki, nem engedik, hogy mások hassanak rájuk. 
Általában hajlanak mindenféle érzelem elfojtására, 
sőt már azok létét is tagadják. Kibúvót keres, 
óvatoskodó, halogató. Az elutasítással szemben 
túlérzékeny, kapcsolatokba akkor hajlandó csak 
lépni, ha jó garanciák vannak a kritika nélküli 
elfogadásra, s jellemző rájuk még az önbizalomhiány 
is. Már a korai felnőttkorban megjelenik. 
 
Elkerülő személyiségzavar létéről akkor 
beszélhetünk, ha az alábbiak közül legalább négy 
megvalósul: 
 
1., kritikára, egyet nem értésre könnyen megsértődik 
2., nincsenek közeli barátai vagy bizalmasai (vagy 
csak egy ilyen van), s azok is a legszorosabb 
rokonság tagjai közül kerülnek ki 
3., addig nem enged közel magához senkit, amíg 
nem biztos abban, hogy szeretik 
4., kerüli az olyan társadalmi, hivatás- és 
foglalkozásbeli tevékenységeket, amelyek érdemi 
interperszonális kapcsolatokkal járnak, és például 
még az előrelépést is visszautasítja, ha az 
fokozottabb társadalmi szerepléssel jár 

5., társas helyzetekben félénk és szűkszavú, mert attól 
fél, hogy valami nem megfelelőt vagy bolondságot 
mond, vagy képtelen például egy kérdésre válaszolni 
6., fél attól is, hogy mások jelenlétében zavarba jön, s 
ezt elpirulással, sírással vagy a szorongás jeleinek 
kimutatásával elárulja 



7., lehetséges nehézségeket, fizikai veszélyeket vagy 
kockázatokat eltúlozza, amelyek valamilyen egyébként 
megszokott, de az ő szokásos rutinján kívül eső 
tennivalójával járhatnak; például lemondja társasági 
terveit, mert elővételezi, hogy már az odajutás olyan 
erőfeszítésbe kerül, hogy ki fog benne merülni. 
 

 
 
A személyiségzavar klinikai képe: 
 
Különösen érzékenyek a lekicsinyléssel és a meg-
alázással szemben. Magányukat és elszigeteltségüket 
mélyen átélik, és erős, bár sokszor elfojtott vágyat 
éreznek az elfogadás iránt. Azzal együtt, hogy 
kapcsolatokra és tevékeny társas létre áhítoznak, 
félnek mások kezébe tenni a sorsukat. A többi embertől 
való elkülönülés tehát nem késztetéshiányból vagy 
érdektelenségből fakad, hanem aktív és énvédő 
visszafogottságból. Mivel érzelmeiket nem tudják 
nyíltan kifejezni, ezek összetorlódnak, és a 
fantáziájukat táplálják. A tehetségesebbek intellek-
tuális vagy művészi tevékenységben szublimálják 
szeretet és közelség iránti vágyaikat. Sajnos az 
elszigetelődés és a védekezéses visszahúzódás tovább 
növeli problémáikat. Feltűnően feszült és félénk 
viselkedésük miatt sokszor válnak nevetség vagy gúny 
tárgyává, s ez nemcsak azt erősíti meg, hogy nem 
bízhatnak másokban, hanem felszakítja a múlt sebeit 
is. 
 
Viselkedés: 
 

Félénkség, szorongásos viselkedés jellemzi, s nemcsak 
sután és kényelmetlenül érzi magát a társas térben, 
hanem igyekszik aktívan kimaradni a személyközi 
kapcsolatokból. Eléggé terhes vele az érintkezés, mert 
diszkomfortja és bizalmatlansága miatt olyan 
„ellenőrző” manővereket hajt végre, amelyek azt 
hivatottak bizonyítani, hogy az, aki kapcsolatokba 
kerül vele, valóban barátságos érzetű-e, vagy netán a 
biztonságát fenyegeti. Futó érintkezésben félénkek, 
visszahúzódnak, néha talán hűvösen visszafogottnak 
és különcnek tűnik. Alaposabb ismeretség után 
azonban már kiderül túlérzékenysége, sértő-
dékenysége, örökös kibúvókeresése és bizal-
matlansága. 
 
Beszédük általában lassú és visszafogott. Sűrűn 
tétováznak, mondataikat félbehagyják, vagy eleve 
töredékesen fogalmaznak. Gondolkodásuk homályos 
és körülményes lehet, gyakran időzik zsákutcában. 
Mozgásosságuk erősen ellenőrzött vagy visszafogott, 
bár néha periodikus kitörések jelennek meg, gyors, 
szaggatottan „ideges” és heves mozgásokkal. 
Érzéseiket nem teregetik ki, s főként a szorongás és a 
düh visszatartása jelent számukra komoly erőfeszítést. 
 
Énkép, panaszok:  
 

 
 
Mások érzéseinek és szándékainak a legapróbb jeleit is 
érzékenyen „fogják”. A védekezés miatt azonban 
annyi ingert kell feldolgozniuk, hogy az igazán 



lényeges környezeti történésekre sokszor nem tudnak 
kellő figyelmet fordítani. Mindezen információtömeg 
nemcsak a gondolkodást zavarja meg, hanem az 
érzelmi diszharmóniát is fokozza, és így még 
nehezebben lesznek megoldhatók a hétköznapi 
élethelyzetek és feladatok. Ez a leghangsúlyosabban 
éppen a társas térben érvényesül, mert ott éleződik ki 
leginkább az elkerülő perceptív érzékenysége és 
érzelmi zűrzavara. 
 
Rendszerint szorongónak, rosszkedvűnek, nehéz-
kesnek, ellenszenvesnek, magányosnak és elszi-
geteltnek jellemzik és tartják magukat, és félelemmel, 
bizalmatlanul nézik a többi embert, mert azok 
„kritikusak, hamisak és megalázóan viselkednek 
velük”. 
 
Különösen lényeges üresség- és deperszonalizációs 
érzésük, s mivel befelé fordulók és önvizsgálatra 
hajlók, többnyire bizonytalanok identitásukban és 
értékeikben. Emiatt aztán nemcsak másokkal, hanem 

önmagukkal szemben is átélhetik az elidegenedést. Az 
élet nem valószerű, énképük az önmaguknak tett 
szemrehányások miatt kisebbségi érzésekkel terhelt. 
 
Az a legfontosabb céljuk, hogy a valódi vagy képzelt 
lelki fájdalmakkal szemben megvédjék magukat, ezért 
kerülik azokat a helyzeteket amelyek megalázóak 
lehetnek, melyek elutasítást hozhatnak. Hasonló 
fenyegetést képviselnek saját agresszív és affektíve 
töltött késztetéseik, mert ezek kinyilvánítása is 
elutasítást válthat ki. Emiatt belső késztetéseiket 
tagadniuk és fékezniük kell. 
 
Belső konfliktusuk a bizalmatlanság és szeretetvágy 
közötti küzdelem: áhítják a közelséget, tudnak 
szeretetet és melegséget mutatni, de nem képesek 
szabadulni a gyanútól, hogy ez majd csalódáshoz és 
fájdalomhoz vezet. Önbizalomhiányuk miatt kima-
radnak a versengésből, mert úgy gondolják, hogy az 
autonómia és függetlenség erőltetése csak kudarchoz 
és megszégyenüléshez vezethet. Minden út számukra 
el van torlaszolva konfliktusokkal: önállóak azért nem 
tudnak lenni, mert nincs elég önbizalmuk, másokba 
pedig azért nem kapaszkodnak, mert nem bíznak 
bennük. Tehát sem önmaguktól sem a többi embertől 
nem tudnak biztonságot, vigaszt és örömöt szerezni. 
 
Két szélsőség csapdájában vergődnek: el akarják 
kerülni a külső kényelmetlenségeket és a belső 
ürességet. A külvilágtól való elfordulás azonban 
nemigen hoz békét és nyugalmat, mert az önvádlás, 
lelkiismeret-furdalás, az önmaguknak tett szem-
rehányások miatt a szégyen-, értéktelenség- és 
megalázottság-érzéseik csak erősödnek. 
 
Fő foglalatosságuk, hogy megtörjék, megszüntessék 
vagy elfojtsák a fájdalmas gondolatokat és érzéseket. A 
szorongások, vágyak és késztetések megfékezése, 
tagadása, átalakítása és eltorzítása miatt affektív életük 
még inkább diszharmonikussá és zaklatottá válik, és 
minden erőfeszítésük ellenére időnként be-betörnek 
lelkükbe a fájdalmas érzések és fenyegető gondolatok. 
Egyetlen megoldásul az érzések elfojtása kínálkozik, s 
ez felelős az elkerülő személyiségre jellemző 
„látszólagos érzelemmentességért”, színtelenségért, 
érdektelenségért, ami mögött valójában azonban belső 
nyugtalanság és heves indulatok lakoznak. 
 
Bizalmatlanságuk oka, hogy azt tanulták korábbi 
élményeikből és tapasztalataikból, hogy a világ idegen, 
hideg és megalázó, az ő képességeik pedig elégtelenek 
ahhoz, hogy reményük legyen az életben az örömre és 
békére. Akármerre fordulnak, megalázást és sértést 
várnak. Éberségük fokozásával akarják elérni, hogy ne 



váljanak nevetség tárgyává, ne tudják megalázni őket. 
Persze talán az a legkínosabb számukra, ha magukba 
néznek, mert ott sem találnak megnyugvást, mert 
nincs semmi, amiért csodálhatnák magukat. 
Emiatt kerülik a megmérettetést és szenvedést, „nincs 
szükségük semmire”, „nem függnek senkitől”, és 
tagadják a vágyaikat, de önmagukat sem tudják 
szeretni. Az élet tehát negatív élmény számukra, 
mindegy, hogy kifelé pillantanak: a világra, vagy 
befelé: önmagukba. 
 
Az interperszonális közegben emiatt tevőlegesen 
elkülönülnek, szükségét érzik a távolságtartásnak, a 
másokkal minél kevésbé odaadó kapcsolatnak. 
Lehetőség szerint kerülik a másokkal való személyes 
kapcsolatot, hacsak nem egyértelműen garantált, hogy 
semmi sem fenyegeti törékeny biztonságukat. 
Amennyire még összetartott a személyiségük, azt arra 
használják, hogy visszahúzódjanak és éberen fi-
gyeljenek minden olyan a magányukba való 
betolakodásra, ami szégyent, kiábrándulást, 
veszteséget hozhat. 
 

Dependens (függő, alárendelő) 
személyiségzavar 

 
Ő az, aki megpróbál mindig másokra 
támaszkodni, másoknak alárendelni magát. 
Magával kapcsolatban döntéseket nehezen hoz, 
a felelősségvállalástól szorong. Nehezen viseli 
az egyedüllétet, saját vágyait, érdekeit alig 
nyilvánítja ki. 
 
A másik ember kívánságaira kifejezett szol-
gálatkészséget mutat, akaratereje gyenge, 
folyamatosan az erősnek gondolt másik alá 
rendelődik, túlzott ragaszkodása teher a kör-
nyezetének. Tulajdonságai időnként önfel-
áldozó viselkedésben jelennek meg. Erősen 
szorong, hogy a másiktól eltávolodjon, folya-
matos önbizalomhiány jellemzi. A mindenkinek 
megfelelés az elsődleges számára: senkit nem 
akar zavarni, bocsánatot kér, hogy létezik, 
amivel környezetét mind jobban felidegesíti. Ha 
a másikat, az erős partnert elveszíti, élete 
lehetetlenné válhat. 
 
A dependens személy számára elemi módon 
fontos a többiek egyetértése és szeretete, és 
annak az érvényesítése, hogy mások kedvében 
járjon. A személyiség gravitációs központja nem 
önmagukban, hanem másokban van. Ma-
gatartásukat azokéhoz igyekeznek illeszteni, 
akiktől függenek, és szeretetkeresésük arra 

készteti őket, hogy a másokat zavaró gondolataikat és 
érzéseiket tagadják. Semmiképpen sem szeretnének 
agresszívnak tűnni. Magukra maradva szinte 
megbénulnak, s folytonosan garantálva akarják érezni, 
hogy nem hagyták őket magukra. Különösen 
érzékenyek az egyet nem értésre, s a kritikát 
rombolónak érzik. 
 
Hajlanak önmaguk és teljesítményük lekicsinylésére. 
Önbecsülésüket nagyjából a többiek egyetértése és 
támogatása határozza meg. Mivel nem képesek 
önmagukat a biztonság és a gratifikáció fő forrásaként 
kezelni, úgy kell berendezniük az életüket, hogy 
környezetüktől folytonos megerősítést és támogatást 
kapjanak. Emiatt aztán ki vannak téve mások 
kényének-kedvének, és ha úgy érzik, hogy el-
veszítették azok szeretetét, akiktől függenek, szo-
rongva élik át az öndetermináció igényének súlyát. Az 
önvédelem érdekében egyhamar alárendelik magukat 
mások akaratának, vagy megpróbálnak annyira 



kedvesnek mutatkozni, hogy lehetetlen legyen 
elutasítani őket. Túlzottan megalázkodóak, udva-
riasak, egyetértők, szelídek. Csüngő gyámoltalanság és 
támogatás-megerősítés utáni sóvárgás jellemzi őket. 
 
Amellett hogy elvárják a szeretet és elfogadás jeleit, 
folyamatosan ilyen igényeket támasztanak másokkal 
szemben. Tagadják egyéniségüket, lemondanak vá-
gyaikról. Nemritkán még visszaélésnek és meg-
félemlítésnek is alávetik magukat, csakhogy az 
izolációt, egyedüllétet és az elutasítottság rémét 
elkerüljék. Üresnek és bénának érzik magukat, ha 
elutasítják őket, és egészen egyszerű feladatok vagy 
rutindöntések esetén is mások irányítását igénylik. 
Sokan közülük egy mindenható „mágikus segítőt” 
keresnek, olyan partnert, akiben feltétlenül 
megbízhatnak, aki megvédi őket a felelősség 
vállalástól és az élettel való magányos szem-
benézéstől. Ha találnak ilyen társat, egészen jól 
képesek működni; szociábilisak, melegséget, szeretetet 
és nagyvonalúságot mutatnak. Azonban ha ez a 
támogató kapcsolat megszűnik, visszavonulnak és 
feszültté, kétségbeesetté válnak, elveszettnek érzik 
magukat. 
 
Ugyanakkor a dependens személyiségzavar jól 

kezelhető, gyógyítható. 
 
Dependens személyiségzavart akkor lehet meg-
állapítani, ha a tünetek közül legalább öt jelen van: 
1., a mindennapi döntéseket képtelen mások buzdítása 
vagy részletekig menő tanácsai nélkül meghozni. 
2.,a legtöbb fontos döntést átengedi másoknak, például 
azt, hogy hol éljen, milyen állást vállaljon, stb. 
3., akkor is egyetért másokkal, ha azt hiszi, hogy 
tulajdonképpen nincs igazuk, mert fél az elutasítástól 
4., nehezen képes kezdeményezni, „saját szakállára” 
megtenni dolgokat 
5., hogy mások szeretetét elnyerje, olyan dolgokra is 
vállalkozik, amelyek kellemetlenek vagy megalázóak 
számára 
6., egyedül kényelmetlenül és kiszolgáltatottan érzi 
magát vagy „nagyon messzire megy” hogy elkerülje az 
egyedüllétet 
7., kifosztottnak és kiszolgáltatottnak érzi magát, ha 
szoros kapcsolatai véget érnek 
8., kritikától és elutasítástól könnyen megsértődik 
 
Viselkedési jellemzőik: 
 
Karakterisztikusak, már a testtartásuk, a 
hanghordozásuk, a modoruk is. Együttműködők és 

egyetértők, nem asszertívek, kerülik a zajos és 
mozgalmas helyzeteket, és nem szeretnek a figyelem 
középpontjába kerülni. Mentegetőznek, alázatosko-
dók, szívélyesek és gyengédek. E mögött az 
elfogadás és egyetértés utáni vágyuk sejthető, ami 
aztán stresszhelyzetben meg is jelenik. Olyankor 
gyámoltalanok és kapaszkodók. Nemritkán enyhén 
depressziós a hangulatuk, és kapcsolataikban 
sokszor önfeláldozók. 
 
Énkép, panaszok: 
 
A körülöttük lévő problémákat nem akarják 
észrevenni. Naivak, a dolgok jó oldalát szeretik csak 
látni. Nem igazán tudják élvezni az életet és gyakran 
elbizonytalanodnak, elcsendesülnek, s némán szen-
vednek. Önmagukat belátónak, kooperatívnak 
tartják, törekvéseiket szerénynek érzik. Azonban 
alkalmatlansági és bizonytalansági érzéseik nagyon 
kifejezettek. Hibáikat felnagyítják, önmagukat le-
becsülik. Ez gyakran mint stratégia azt szolgálja, 
hogy biztosítsák őket az ellenkezőjéről, vagyis hogy 
nem értéktelenek és szerethetőek. 
 
A dependenciát három egymással szoros kap-
csolatban álló dimenzió jellemzi a legjobban: 
 



1., szoros kötődés és erős érzelmi kiszolgáltatottság 
másokhoz, így gyakran olyan kapcsolatokban is 
bennmaradnak, amelyben nem bánnak jól velük 
2., a társas helyzetekben megnyilatkozó ön-
bizalomhiány, melyhez gyakran szubmisszív 
viselkedés társul. 
3., az autonómia utáni vagy az autonómia elkerülésére 
irányuló vágy. Akik elkerülik az autonómiát, azt 
szeretik, ha mások döntenek helyettük, mert egyébként 
határozatlanok és saját felelősségükre nehezen 
kezdeményeznek vagy visznek végbe dolgokat. 
Gyakran kérnek tanácsot, útbaigazítást, ezáltal 
választási-döntési szabadságukat mások akaratának 
alárendelik. 
 
Gyengeségükre hivatkozva felmentik magukat a 
felelősség alól. Önmaguk lekicsinylésével és túlzott 
szerénységgel próbálják mások figyelmét és 
együttérzését elnyerni. Szociabilitásuk és jó 
természetük sokszor azt eredményezi, hogy a többiek 
lenézik őket. Nagy problémájuk, hogy önmagukból 
kevés erőt képesek meríteni, tehetetlennek és 
bátortalannak érzik magukat. 
 
Kényszeres személyiségzavar 
 

 
 
Magatartásában, gondolkodásában merev rend-
szabályok érvényesülnek. Végletesen mindenben a 
tökéletességet, a precizitást (perfekcionista), a 
hasznosságot keresi. 
 
Gondos, de elveszhet a részletekben, esetenként 
munkamániássá válhat, pihenés helyett is dolgozik. 
Rendkívül mereven betartja a társadalmi és erkölcsi 
normákat, nála nincs lazaság, szobájában mérnöki 
rendet tart. Viselkedése száraz, unalmas, humorérzéke 
alig van. 
 
Döntési helyzetben tétova, halogató, másoktól kér 
tanácsot, megerősítést, de később mégis attól fél, hogy 

rosszul választott. Lassú, körülményes, igen magas az 
ellenőrzés iránti igénye. Mindent megtart, semmit nem 
dob ki, hátha szükség lesz még rá. Sérülékeny, 
érzékeny a kritikára, de ezt nem mutatja. Olyan, mint 
egy mérnöki tökéletességgel megtervezett robot. 
 
Az obeszesszív-kompulzív személyiségzavar 
 
Az ambivalens érzések és konfliktusok valamennyiünk 
életének elkerülhetetlen velejárói, és mindannyian 
szembekerülünk eleve vesztett helyzetekkel, 
hiábavalónak tűnő küzdelmekkel, de bizonyos 
személyiségű emberek folyamatos ambivalenciával 
kínlódnak, mert ez jellemük építőeleme. Az 
ambivalens személyiség egyik nehezen kezelhető 
konfliktusa, hogy ha biztonságot és vigaszt akar 
találni, vajon önmagához vagy máshoz forduljon-e. A 
legtöbb egészséges ember önmagával és másokkal is 
képes jól érezni magát, s mindkét forrásból tud jót és 
megelégedettséget nyerni. A kóros személyiségek egy 
része vagy hangsúlyozottan előnyben részesíti 
valamelyik orientációt, vagy „sehová sem tud 
fordulni”. 
 
Az e személyiségzavarban szenvedők tekintetében 
látszólag a konfliktusok megoldására az „enge-
delmességet” használja, de mélyebb szinten erősen 
küzdenie kell az „engedetlensége” megfékezésével. 
Látszólag rendkívül összefogott, emiatt már rigidnek is 
tűnik, ez azonban csak álarc, ami mögött heves 
csalódottság és düh rejtőzik. 
 
E személyiségzavarban szenvedők nemcsak hogy 
ragaszkodnak a társadalmi játékszabályokhoz és 
szokásokhoz, hanem hangoztatják és védik azokat. 
Emiatt sokszor tűnnek erénycsősznek, öntudatosnak, 
az „igazság bajnokának”. A rendszerességhez és a 
szabályossághoz való ragaszkodásuk sokszor már 
karikatúrává válik, elvesznek a részletekben, a 
formákban, és nem tudnak az élet lényegével törődni. 
Azért ragaszkodnak szigorúan a szabályokhoz, mert 
ezek visszatartják őket, és megvédik önnön 
késztetéseiktől. Az előírásoktól nem szabad egy 
tapodtat sem eltérniük, mert akkor kiteszik magukat és 
másokat is annak a keserű indulatnak és csalódott 
dühnek, amit valójában éreznek. Ennek a zavarnak a 
lényege, hogy általában beszűkül a meleg és gyengéd 
érzelmek kifejezésre juttatásának képessége. 
Prefekcionizmusuk megakadályozza, hogy az életről a 
„teljes képet” meg tudnák ragadni, s ragaszkodnak 
ahhoz, hogy mások is úgy intézzék a dolgaikat, és úgy 
gondolkodjanak, ahogy ők. Túlhajtottan igyekeznek a 
munkában teljesíteni, anélkül, hogy ebből igazi 
örömük lenne, és csak látszólag határozottak. 



A kompulzív személyiségzavar a kényszeres sze-
mélyiségvonások maladaptív és szélsőséges meg-
nyilvánulását jelenti, amely különböző mértékben 
okozhat szorongást és működésbeli zavarokat a társas 
élet és/vagy a foglalkozás területén. A kompulzív 
jelleg pedig megnyilvánulhat gondolkodásban, 
érzelmekben, eszmékben és viselkedési készteté-
sekben, amelyeket az érintett személy nem képes 
megváltoztatni vagy kiiktatni, még akkor sem, ha 
egyébként igen erősen akarná. Az aktivitás parancsoló, 
akarattól függetlenedő, akár gondolatok, akár 
cselekedetek formájában képezi a dolog lényegét. Az 
obszesszió egy folyamatosan meglévő, ritualizált 
gondolkodási mintázat, gondolatok, képek szavak, 
vágyak tudatba tolulása, az érintett személy szándéka 
ellenére, aminek a tudatos és szándékos eltávolítására 
nem képes. Emiatt kétkedés, a teendők halogatása, 
tétovázás és határozatlanság jellemzi általában, s a 
beteg nem tudja önszántából befejezni a gondolatsort. 
 
A személyiségzavar fő jellemzői: 
 

 
1., perfekcionizmus, mely a feladatmegoldással már 
ütközik, azt zavarja. Például nem képes a dolgát 

befejezni, mert annyira nyilvánvalóan magasra emelte 
önmagával szemben a követelményeket 
2., hajlamos elveszni a részletekben, szabályokban, 
sorrendben, szervezésben, listákban, s közben a 
lényeges dolgot képtelen intézni. 
3., ésszerűtlenül ragaszkodik ahhoz, hogy mások 
hozzá hasonlóan csinálják a dolgokat, vagy alaptalanul 
kizár másokat a tevékenységéből, mert azok 
meggyőződése szerint úgysem fogják helyesen csinálni 
a dolgot. 
4., excesszív módon feláldozza magát a munkának és 
produktivitásnak, s közben kizárja a pihenést, 
szabadidős tevékenységet és barátkozást, emberi 
kapcsolatokat az életéből, s nem anyagi-gazdasági okai 
vannak ennek. 
5., határozatlanság: elkerüli, halogatja vagy elnyújtja a 
döntéshozatalt: például valaki nem köt meg, vagy nem 
ír alá egy szerződést időben, mert felesleges 
részleteken kérődzik, de nem arról van szó, hogy 
valóban olyan a helyzet, hogy indokolt lenne 
meghallgatni mások tanácsát vagy valóban szükség 
lenne mások bátorítására. 
6., túlságosan lelkiismeretes, aggályos és rugalmatlan 
erkölcsi, etikai és értékrendi kérdésekben, amiért 
azonban nem kultúrális vagy vallási indentifikációja 
felelős. 
7., nem tud nagyvonalúan időt, pénzt, vagy ajándékot 
áldozni, hacsak nem származik ebből személyes 
nyeresége. 
8., használt vagy értékét vesztett tárgyakat képtelen 
kihajigálni, még akkor sem, ha azoknak nincs 
semmilyen szentimentális jelentőségük. 
 
Fő jellemzői a rendszeresség, nyakasság, fösvénység, a 
perfekcionizmus, a pontosság, az aprólékosság, 
intellektualizálásra való hajlam, lemondásra való 
készség. Kényszeres személyiség, mely merev, 
hajthatatlan, aki nem eléggé alkalmazkodó, feltűnően 
lelkiismeretes és szokatlanul komoly akadályokkal is 
megküzd. Általában tisztelik a rendet és szorgalmat, 
megbízhatók, és magas etikai és teljesítményi mércét 
állítanak maguk elé. Eléggé gyakorlatiasak, precízek, 
morális kérdésekben túlzottan merevek, lelki-
ismeretesek, a szorongást nagyon rosszul tűrik. 
Gyakori elképzelésük, hogy gondolati úton, mágikus 
gondolkodási képességek igénybevételével képesek 
ellenőrizni és befolyásolni másokat. Stressz vagy 
szélsőséges követelmények által jellemzett 
helyzetekben e tulajdonságok tüneti viselkedéssé 
állhatnak össze, amely rituális jelleget ölthet. 
Szerencsére ritkán van jelen egy-egy betegben az 
összes tünet. 
 



A kompulzió tartósan fennálló, ritualizált-szertartásos 
viselkedés, néha bizarr és irracionális, és a beteg 
tudatosan sem választani, sem elhagyni nem képes. A 
bizarr viselkedés nagyon szembetűnő lehet, de 
gyakrabban  inkább  csak  az  aprólékossággal,  merev- 
séggel, túlszervezettséggel és jól ellenőrzöttséggel 
jellemzett, enyhébb kényszeres ceremóniákkal talál-
kozunk. A kényszeres az érzelmei felett komoly 
ellenőrzést tart fenn, és „lapos” érzelmi képet sugároz. 
Viselkedése rugalmatlan, aspontán, mozdíthatatlan, 
nyakas önfejű és a szükségesnél szertartásosabb. 
Szükségét érzi a biztonságnak, garanciának és a teljes 
tökéletességnek, ez viselkedésének rögzült vonása. 
 
Viselkedésük jellemzői:  
 
A kényszeresek komor és szigorú viselkedése eléggé 
szembetűnő. Ez nem azt jelenti, hogy tényleg 
rosszkedvűek vagy levertek, inkább a rájuk jellemző 
szigorúságot és komolyságot hivatott közvetíteni. 
Testtartásuk és mozgásuk is feszességet és az érzelmek 
szoros kontrollját tükrözik. 
 
A kényszereseket mások szorgalmasnak és 
hatékonynak, ugyanakkor rugalmatlannak és nem 
kezdeményezőnek látják. Sokan egyenesen úgy vélik, 
hogy önfejűek, fukarak, bírvágyók, s nem kreatívak, 
„nincs képzelőerejük”. Jellemző rájuk, hogy hajlanak a 
kérődzésre, határozatlannak tűnnek, könnyen 
felbolygatja őket ami szokatlan, s eltér a megszokott 
rutintól. Tudnak kitartóan és szorgalmasan dolgozni, 
munkájukban alaposak, aprólékosan gondosak. Néha 
tényleg módszeresek és alaposnak látszanak, de mások 
ezt nemritkán kicsinyességnek és haszontalannak 
vélik. A szervezettség és hatékonyság igen fontos a 
számukra, de rigidek és állandóan a szabályokat 
hangoztatják. Emiatt a többi ember perfekcionistának 
és fontoskodónak tartja őket. Társas viselkedésüket 
udvariasság és formalitás jellemzi. Nagyon 
„odafigyelnek” mások rangjára, státuszára, és őrzik a 
tekintélyüket, „nem ereszkednek le”. Nagyon 
jellemzően másként viselkednek „feljebbvalóikkal” és 
„alárendeltjeikkel”. A felettük állókat mindenáron meg 
akarják győzni alaposságukról és hatékonyságukról, 
igen jólesik nekik a tekintélyfiguráktól kapott 
elismerés és biztatás, mert keményen szoronganak. 
Alárendeltjeikkel szemben viszont autokratikusak és 
számonkérők, sokszor gyerekesen fölényeskedők és 
öntudatosak. Lekicsinylő és lehengerlő modorukat 
rendszerint szabályokba és előírásokba „öltöztetik”. 
Nem szokatlan, ha agresszív szándékaikat a szabályok 
vagy náluk komolyabb autoritásuk mögé rejtik. 
 

 
 
Önjellemzés és panaszok:  
 
Az önvizsgálatot egyáltalán nem tartják fontosnak, az 
szerintük az éretlenség és határozatlanság jele. Saját 
magukat lelkiismeretesnek, lojálisnak, önzetlennek, 
szerénynek, felelősség- és kötelességtudónak látják. 
Nemcsak elfogadják intézményi feletteseik 
véleményét, hanem azt hiszik, hogy azok követelései 
és elvárásai „korrektek”. Azonosulnak a megszorító-
kényszerítő elvárásokkal, és úgy internalizálják őket 
mint saját elfojtott impulzusaik ellenőrzésének 
eszközeit,és mások viselkedésének befolyásolásában 
ezekből indulnak ki. A feletteseik, hivatali-munkahelyi 
elöljáróik kiszolgálása okán sokszor kapnak ők is 
viszont-támogatást azoktól, s ez megerősíti nyil-
vánvalónak látszó engedelmességüket és öntuda-
tosságukat. 
 
Jellemző rájuk, hogy egyformán szigorúak és 
kritikusak mások és önmaguk megítélésében. Szeretik 
fennen hangoztatni a kötelességtudatot, és még inkább 
azt, hogy ne okozzunk másoknak kellemetlen 
érzéseket. Igaz ugyan, hogy bizonytalanságot és 
bűntudatot éreznek, ha nem sikerül elérniük eszményi 
céljaikat, mégsem tudják, hogy éppen a saját 



ambivalenciájuk, a tudattalan engedetlenségi vágyuk 
gátolja meg őket a célkitűzéseik megvalósításában. 
Határozatlanságukat racionalizálják: „bölcs dolog 
előbb gondolkodni, s csak azután cselekedni”, vagy 
„várni kell a cselekvéssel, amíg az ember nem biztos 
annak helyénvalóságában”, vagy „igen nagy céljaim 
vannak, nem kapkodhatom el a dolgot”. Ezek a 
gondolati klisék pusztán arra a tudattalan vágyra 
utalnak, hogy szeretnének megszabadulni azoktól a 
feszes kötelékektől, amik az életüket megbéklyózzák. 
 

 
A kényszeresek nagyon szemrehányóak tudnak lenni 
azokkal akik „frivolak és ösztöneik után mennek”. Az 
érzelmi megnyilvánulásokat éretlenség és felelőtlenség 
jeleinek tekintik. Szerintük objektív és időtállóan 
korrekt standardokkal kell mérni az embereket, és a 
másokhoz való viszonyulást „kialakult” értékeknek és 
szokásoknak kell meghatározniuk, nem pedig 
személyes elfogultságoknak. Soha nem képes 
felismerni, hogy másokat is ugyanazon szabályok 
alapján akar megítélni, mint önmagát, vagyis azért ítél 
meg másokat szigorúan és keményen, hogy önmagát 
meggyőzze: igenis ezeket a szabályokat be lehet és be 
is kell tartani. Azt hiszi, ha mások rebellis indulatait 

sikerült megfékezni, akkor talán bízhat abban, hogy a 
sajátjaival is sikerrel elbánhat. 
 
Látszólag meggondoltak és kiegyensúlyozottak, a 
mélyben azonban tele vannak ambivalenciákkal és 
konfliktusokkal. Ez pedig veszélyezteti a gondosan 
őrzött látszategyensúlyt. Ezt pedig meg kell védeniük. 
Biztonságukat és vigaszukat a „hatalmasoktól” várják, 
ezért mindenáron meg kell akadályozniuk, hogy ezek 
kegyeit és oltalmát elveszítsék. Ezért nem vállalják a 
legkisebb kockázatot sem, és a legnagyobb biztonságra 
törekszenek, nehogy valamilyen váratlan esemény 
megzavarja az egyensúlyukat. 
 
Nehéz féken tartaniuk a belülről jövő impulzusaikat. 
Ezért ezeket átalakítják vagy „bezárják”. E negatív 
késztetések átalakításának két eszköze: az identifikáció 
és szublimáció. Ha a kényszeres személyiség talál egy 
„büntető” attitűdű tekintélyszemélyt, akit felülmúlhat, 
akivel versenghet, akkor a mások iránti hosztilis 
késztetéseit „igazolhatja”, és még elismerést is kaphat. 
Például egy idősebb testvér, szüleivel azonosulva, 
„beszáll” öccse fegyelmezésébe, „megrendszabá-
lyozásába”. A kényszeres személy öntudatos 
moralitása is ugyanerre a folyamatra utal. 
 
A kényszeresek számára a tudatosan tűrhetetlen 
ellenszenv és agresszív érzések sokszor társadalmilag 
elfogadott módon, például foglalkozás/hivatás (bíró, 
ügyész, katona, pap, sebész) keretén belül juthatnak 
kifejezésre. A kegyetlenül moralista pap, vagy a 
„szerető” de túlkontrolláló anya szerepei is általánosan 
ismert módozatai a rejtett hosztilitás „átöl-
töztetésének”. 
 
Sok kényszeres viselkedik úgy túlságosan udvariasan 
és már-már behízelgően, még olyan helyzetekben is, 
amik a legtöbb emberben frusztrációt és haragot 
keltenek. Mivel nem merik megmutatni igazi 
érzéseiket mások dühének vagy elutasításának, 
olyannyira le kell ezeket kötniük, hogy éppen az 
ellentettjeik jönnek a felszínre. Elzárják érzelmi 
reakcióikat és érzéseiket, megpróbálják biztosítani, 
hogy ne reagáljanak úgy, ami meghökkenést vagy 
csalódást okoz másokban. Ha a tekintélyszemélyek 
által velük szemben állított elvárásokat megszegték 
vagy nem tudták teljesíteni, nemritkán bizonyos 
ritualisztikus cselekvéssorokkal „teszik meg nem 
történtté” a rossz vagy „gonosz” viselkedésüket, 
cselekedetüket. Ilyen módon keresnek feloldozást 
„bűneikre”, és próbálják visszanyerni mások 
jóindulatát, kegyét, amit olyan félelmetes 
nélkülözniük. 



Viselkedésüknek legfőbb hajtóereje a rosszallástól való 
félelem és az aggodalom, hogy tettek miatt elítélik és 
megbüntetik őket. Azt hihetnénk, hogy annak, aki 
„betartotta a szabályokat” és „rendesen viselkedett” 
nem kellene félnie a szemrehányástól, és ellazulhat. Ez 
azonban azért nem sikerülhet, mert konformitásuk és 
alkalmazkodásuk csak álarc, amely mögött a lázadás 
és önérvényesítés mélyen elfojtott késztetései 
rejtőznek, és attól félnek, hogy ha ezek felszínre 
kerülnek, akkor heves nemtetszéssel találkoznak. 
Bizonyos szinten átélik viselkedési megnyilvánulásaik 
„megjátszottságát” és hamisságát, ezrét képzeletük 
folyton emlékezteti őket a felszínes magatartásuk és a 
mögötte lévő hosztilitás ellentmondásának 
„elképzelhető következményeire”. Akármennyire 
„tökéletes” is a viselkedésük, belső kétségeik, 
ambivalenciáik megmaradnak. 
 

Hisztorikus személyiségzavar: 
 
Csakúgy, mint a dependens személyiségzavarban 
szenvedő, ők is másoktól várják az életben a védelmet, 
a segítséget, a „jót”. Szociális simulékonyságuk mögött 
heves vágy él bennük, a figyelem és szeretet iránt. 
Folytonosan igénylik is az egyetértés és elfogadás 
bizonyítékait, és nagyon érzékenyek azok hangulatára, 
viselkedésére, akiktől függenek. Ha a mások 
érdektelenségével vagy a magára hagyottság 
fenyegetésével találkoznak, kiszolgáltatottnak érzik 
magukat. A hisztorikus nem függ kevésbé a mások 
figyelmétől és szeretetétől, mint a dependens, de 
szemben azzal, kezdeményező a megerősítések 
bebiztosításában. Ahelyett, hogy sorsát mások kezébe 
tenné, s így állandóan kockáztatná biztonságát, 
tevékenyen és kacéran igyekszik azok érdeklődését 
felkelteni, és az áhított csodálatot és megbecsülést 
megszerezni. Általában gyorsan felméri, milyen 
manőverekkel érhet célba, és nagyon érzékenyen 
„fogja” mások hangulatát. Mivel állandóan „résen 
van”, viselkedése és érzelmei szeszélyesen változnak. 
Nem csak egyetlen fontos kötődése van, mint a 
dependensnek, s rendszerint hiányzik belőle a hűség, a 
lojalitás. Interperszonális kapcsolatait kacérság, 
dramatikuks elemek és szeszélyesség jellemzi. 
 
Jellemzi őket: az újdonság iránti vágy, lelkesedés, élénk 
képzelőerő, hangulati labilitás, romantikus 
hajlandóság, szeszélyesség és impulzivitás. 
Követelőzően sóvár és önző viselkedés is jellemzi őket. 
Többnek akarnak látszani, mint amilyenek valójában. 
Ahogy egyre jobban becsapják saját magukat, úgy 
kerülnek egyre messzebb a valódi érzésektől, és végül 
semmi más nem marad, csak az üres megjátszottság. 
Érzelmeik, mások iránti lelkesedésük gyorsan elillan, 

előnyben részesítik a harsány és élénk dolgokat, 
teátrálisan lelkesednek, szeretnek csillogni és nagy 
életcélokról álmodozni, játszadoznak az 
öngyilkossággal, a lelkes önfeláldozás és lemondás és a 
naiv, görcsös, gyerekes önzés ellentmondásai, s 
mindenekelőtt a bohóckodó komolytalanság és 
tragikum sajátos keveredése az életmódjukban jellemzi 
viselkedésüket. 
 
A hisztériás viselkedését kormányzó erők közül „a 
szeretet elvesztésétől való rettegés” a legfontosabb, így 
különösképpen függnek azoktól, akik képesek 
megvonni tőlük a szeretetet. Az irracionális 
érzelemkitörések, a kaotikus viselkedés, a 
dramatizáció, valamit a fantázia és valóság 
összekeverése jellemzi őket. Jelen van a hiúság, a 
labilitás, és dependencia, de főként szerepjátszó és 
tünetimitáló, a gyorsan váltakozó, rövid ideig tartó 
feszült üres boldogtalanság, az ehhez társuló 
inaktivitás, visszahúzódás, depresszió, irritabilitás és 
makacsság, valamint az ezt felváltani képes 
impulzivitás, alacsony frusztrációs tolerancia, 
könnyelműség, a szabályok felrúgása és rövidlátó 
hedonizmus jellemző. 
 
A hisztorikus személyiségek sokszor szinte 
karikatúraszerűen éppen azt reprezentálják, amit a 
modern társadalom elvár és csodál tagjaiban: legyünk 
szeretetre méltóak, elbűvölőek, sikeresek, népszerűek, 
vonzóak és szociábilisak. A zavart éppen a túlzottan 
dramatikus, reaktív és hevesen kifejezésre juttatott 
magatartás és az interperszonális kapcsolatok bizonyos 
jellegzetes zavarainak jelenléte adja. 
 
A figyelemfelkeltési vággyal átitatott viselkedés 
nagyon sokféle összefüggésben mutatkozik meg. 
 
A hisztorikus személyiség fő ismérvei: 
 
1., folyamatos megerősítést, egyetértést és dicséretet 
kíván vagy követel 
2., küllemében vagy viselkedésében a helyzethez nem 
illően szexuálisan kacér, és csábító 
3., túlzottan törődik testi-fizikális vonzerejével, 
küllemével 
4., érzelmeit inadekvát módon felnagyítva juttatja 
kifejezésre, például alkalmi ismerősöket eltúlzott 
lelkesedéssel és hévvel ölel át; megállíthatatlanul tud 
zokogni apróbb szentimentális történések kapcsán, és 
szeszélyes hangulatváltásai vannak 
5., kényelmetlenül érzi magát olyan helyzetekben, ahol 
nincs a figyelem középpontjában 
6., érzelemnyilvánításai gyakran változnak és 
sekélyesek 



7., egocentrikus, cselekedetei azonnali kielégü-
lésszerzésre irányulnak, nem tolerálja jól a frusztrációt 
vagy a késlekedő gratifikációt 
8., beszédstílusát excesszív impresszionizmus és a 
részletek elnagyolása vagy hiánya jellemzi, például ha 
azt kérjük, hogy jellemezze az édesanyját, akkor nem 
mond mást: „Hát ő egy csodaszép asszony volt” 
 
Zavar azonban csak akkor állapítható meg, ha a 
tünetek következtében jelentékeny kínlódás-szenvedés 
vagy maladaptív szociális és/vagy foglalkozásbéli 
működést lehet megállapítani. 
 
A hisztérikus személyiségzavarban szenvedők 
bombasztikusan nyilvánítanak érzelmeket, valóságos 
és harsány érzelmi viharok formájában, ugyanakkor 
mégis felületesen. Jellemző rájuk a folytonos feltűnési 
viszketegség, figyelemfelkeltési vágy. A szexuálisan 
csábító, kacér viselkedés is központi tulajdonságuk, 
bár ez is felszínes, és nem mindig jár együtt megfelelő 
intenzív erotikus válasszal. Állandóan „színpadon” 
vannak, és „folyik az előadás”, mégpedig olyan fokon, 
hogy néha képtelenek a fantáziát és a valóságot 
elkülöníteni. Hiányzik belőlük valamilyen „központi 
lényeg”, így szinte kaméleonként képes változtatni az 
exteriőrjét. Egy egy fedőréteg, csak arra jó, hogy 
eltakarja az alatta lévő más érzelmi színezetű réteget. 
Mindig azt az arcát mutatja, ami szerinte összhangban 
van az interperszonális környezettel: vagyis azt, ami a 
körülötte lévőknek „legjobban megfelel”, vagy amit 
„azok megérdemelnek”. Egyrészt túlzott 
engedékenység, megfelelni vágyás jellemezheti őket, 
másrészt viszont könyörtelen akarnokok tudnak lenni, 
ami nagyon kiábrándító tud lenni. 
Stílusát pontatlanság, felületesség és túlzásokra való 
hajlam jellemzi. Figyelmüket nehezebben 
összpontosítják, percepciójuk és információ 
feldolgozási módjuk inkább globális és diffúz, 
semmint részletezően alapos és következetes. Nem 
őszintén és mélyen kíváncsiak, nehezen koncentrálnak, 
és nem gondolkodnak logikusan. Tevékenységeikben 
nem mélyülnek el eléggé, többnyire dilettánsok 
maradnak. Általában kerülik azokat az embereket és 
tevékenységeket, melyek miatt felületességükre fény 
derülne, és azt fel kellene adniuk. Ténybeli kérdésekre 
rendszerint „nem tudom”-mal válaszolnak. 
 
A hisztorikus személyiségzavar igen széles klinikai 
kontinuumban változik, az egészen súlyos zavartól a 
viszonylag egészséges kontinuumig. 
 
Énkép, panaszok:  
 

A hisztorikus gyakran jó benyomást kelt, hisz látszólag 
könnyen fejezi ki gondolatait és érzelmeit, és 
dramatikus viselkedésével képes mások figyelmét 
felkelteni. Magakellető és önkifejező tehetségük 
azonban változó erejű és felületes. Szeszélyesek, 
könnyen felizgatódnak, nem tűrik a frusztrációt, 
várakozást és csalódást. Szavaik és érzéseik felületesek, 
megjátszottak. Kapcsolataikban nem őszintén barátiak, 
aktívan követelik az elismerést, szexuálisan 
provokatívak, manővereznek, kokettálnak. Hol 
gondtalannak és rafináltnak, hol gátoltnak és naivnak 
tűnnek. Amíg csak játékról van szó, például a 
szexualitásban, addig „nincs velük baj”, de ha a dolog 
komolyra fordul, akkor zavartan, éretlenül vagy 
szorongva viselkednek. 
 
Önmagukat szociábilisnak, barátságosnak és szeretetre 
méltónak tekintik. Legtöbbször nincs belátásuk, emiatt 
nem ismerik el (vagy fel) a gyengeségeiket, 
depressziójukat, hosztilitásukat, belső zavaraikat. 
Nagyon érzékenyek azoknak a véleményével szemben, 
akiktől függnek, akiktől szeretetet és gondoskodást 
kapnak. Erősen függnek a külső visszajelzésektől, 
emiatt figyelmük csapongó, impresszionista, és 
elvesznek a részletekben. Néha az apró történésekre is 



igen érzékenyek, ugyanakkor mert kognitív stílusuk 
felületes, képtelenek igazán elmélyedni. 
 
Mivel egész életükben azzal törődnek, hogy mások mit 
gondolnak és éreznek velük kapcsolatban, egyúttal ez 
akadályozza meg őket, hogy saját gondolataikkal és 
érzéseikkel foglalkozzanak. Lelki életük szegényes. 
Emiatt nem képesek tudattalan érzéseik árnyaltabb 
kezelésére, s leginkább csak ezek elzárását, elfelejtését 
és kényelmetlen emlékeik disszociálását tanulták meg. 
Önértékelésük mások ítéletétől függ, nem látnak okot 
önmaguk elemzésére, mert ha magukra figyelnének, el 
kellene fordulniuk a számukra oly fontos külvilágtól. 
Egyébként is kínos lenne felfedezniük elviselhetetlen 
ürességüket, triviális lelki valóságukat. Ezt szolgálja a 
masszív és teljes elfojtás. 
 
Bár mindenkinek szüksége van stimulációra, 
figyelemre és egyetértésre, a hisztorikus azonban 
telhetetlenül és kiszolgáltatottan igényli ezt, mert 
„nélküle megszűnik létezni”. Folytonosan igényli 
mások figyelmét, mert identitása különben szétesik, 
szétfoszlik. Nemritkán sikeresek céljaik elérésében, 
amikor megerősítést és figyelmet igényelnek másoktól. 
 
Stratégiáik annyiban tekinthetők kórosnak, hogy nem 
korlátozzák manipulációikat olyan helyzetekre, 
amelyeknek meg is tudnának felelni. Mohó 
figyelemvágyuk kielégíthetetlen, és ennek forrásait 
sűrűn váltogatják. Mindenáron megpróbálják „eladni” 
magukat, ezért kacérak, színészkednek, frivolak, 
hazudoznak, feltűnősködnek. 
 
Nemcsak azt képesek jól megérezni mi az ami 
„eladható”, ami „átmegy”, de azt is hamar 
megtanulják, milyenek a külső hosztilitás és elutasítás 
jelei. Ez képessé teheti őket a gyors alkalmazkodásra és 
a csalódások elkerülésére is. Interperszonális 
érvényesülési kézségük nemcsak a dicséret 
megszerzésére, hanem az elutasítás elkerülésére is 
kiterjed. Bár látszólag sokszor tetszést aratnak, nem 
igazán tudnak jó érzéseket kelteni, mert az effektusaik 
felületesek, a kapcsolataik nem stabilak és teljesek. 
Félnek a tartós kapcsolatoktól, mert hosszú távon 
kiderülhet lelki-érzelmi ürességük. 
 
Az említett személyiségzavarok az esetek jó részében 
nem teljesen tiszta formában jelentkeznek, hanem a 
különböző típusok, viselkedési minták keverednek. 
Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ilyen tünetek, 
gondolkodásbeli, hangulati, érzelmi, indulati zavarok 
egészséges embernél is jelentkezhetnek, azonban csak 
átmeneti időszakra, míg a személyiségzavarnál ezek a 
tünetek hosszan, évekig, évtizedekig, gyakran egész 

életen keresztül fennállnak, az illető egész életútját 
jelentősen befolyásolják! 
 

(Forrás: Psziché közösség, 2011) 
Illusztráció: Henrietta Harris 

 
 



Portré: John Forbes Nash 
 

 
ohn Forbes Nash 1928. június 13-án született 
Bluefieldben, Nyugat-Virginiában. Amerikai 
matematikus. Apja, idősebb John Nash elek-

trotechnikai mérnök. Anyja Virginia Martin, tanárnő. 
 
Magányos elme, egyedül szeretett dolgozni. Már 
gyerekkorában feltűnt, hogy nem szereti a társaságot. 
 
1957-ben feleségül vette a salvadori Alicia López-
Harrison de Lardét, aki fizikus hallgató volt az 
egyetemen.  Házasságában egy fia született, John 
Charles Nash, aki később ugyancsak matematikus lett. 
Egy házasságon kívüli fia is született 1953. június 19-én 
John David Stier, akinek az anyja Elenor Stier volt. 
 
Pittsburgh-ben a Carnegia Mellon University-n 
szerezte diplomáját már 20 évesen. Matematikából 
ezután PhD fokozatot szerzett a Princeton Egyetemen 
1950-ben a nem kooperatív játékelmélet témakörben írt 
dolgozatával. Ezt az eredményt később Nash-egyen-
súlynak nevezték el.  Témavezetője Albert W. Tucker 
volt. 
 

Munkássága kiterjedt a nemlineáris parabolikus 
parciális differenciálegyenletekre és az algebrai 
geometriára. Piet Hein után, tőle függetlenül feltalálta 
a hex nevű játékot. A játékelmélet terén alkotott. A 
Nash-féle beágyazási tétel szerint minden Riemann-
sokaság izometrikusan beágyazható a megfelelő 
euklideszi térbe. 
 
Az 1928-as születésű John Forbes Nash amerikai 
matematikus-közgazdásznál élete negyvenes éveiben 
jelentkeztek először a szkizofrénia jelei, akkor, mikor a 
felesége várandós volt: gyanakvó és kiszámíthatatlan 
lett, sőt egy idő után kifejezetten paranoiásan kezdett 
viselkedni. Mindenhol kommunista kémeket sejtett és 
hosszas leveleket írt különböző nagykövetségeknek, 
hogy figyelmeztesse őket a hamarosan bekövetkező 
politikai változásokra. 1959-től közel egy évtizeden 
keresztül kezelték különböző szanatóriumokban 
paranoid szkizofréniával és depresszióval. Nash 
később igen ellentmondásosan kezdett viselkedni: 
véletlenszerűen szedte a gyógyszereit és másokat is 
erre biztatott, azt állítva, hogy a betegségét a 
boldogtalanság és a megfelelési kényszer váltotta ki. 
Nash 1994-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott 
játékelméleti munkájáért, de a pszichiátriai beteg-
ségekkel kapcsolatban is érdekes teóriákat állított fel. 
Nash élete inspirálta a nagysikerű, Egy csodálatos elme 
című hollywoodi filmet, melyben az Oscar-díjas 
Russell Crowe alakította a matematikust. 
 
Díjai: 
 
-    1994-ben a játékelmélet terén elért eredményeiért 
Harsányi Jánossal és Reinhard Seltennel közösen 
megkapta a közgazdasági Alfred Nobel-emlékdíjat. A 
világhírt azonban az életét feldolgozó film, az Egy 
csodálatos elme című alkotás hozta meg. 
 
 
Beszéde a Nobel-díj átvételekor: 
 
"Mindig hittem a számokban, az egyenletekben és 
logikában, amely az okhoz vezet. De miután egy életen 
át ezt kutattam, azt kérdezem: mi a logika? Ki dönti el 
az okot? Kutatásom átvitt a fizikain, a metafizikain, 
káprázaton és vissza. És megtettem pályám 
legfontosabb, életem legfontosabb felfedezését. Csak a 
szerelem rejtélyes egyenleteiben lehet bármi logika 
vagy okozat. Csakis miattad vagyok itt ma! Te vagy 
az ok, amiért vagyok. Te vagy a magyarázat. 
Köszönöm!" 
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Az autizmus 
metafizikája 

 

 
zt hiszem, hogy mindnyájan elfogadhatjuk azt 
az állítást, hogy valóság csak egy van. Van 
azonban az állításnak egy másik fele is, ami így 

hangzik: a valóságnak számtalan sok megközelítési 
formája lehet. Valóság és megközelítési forma, ez az a 
két fogalom, amihez egy kicsit közelebb kell 
kerülnünk, hogy jól értsük azokat a gondolatokat, 
amiket az autizmusról egy kicsit másképpen 
mondanék. Elöljáróban hadd álljon itt Buddha vak 
bölcseinek története: 
 
Buddha, amikor a dolgok milyenségéről töprengett, 
felkérte a vak bölcseket, hogy mondják meg, milyenek 
is az elefántok. A bölcsek - mit is tehettek volna mást - 
odaléptek az elefánthoz és körbetapogatták. Ki az 
ormányát, ki az oldalát, ki a fülét, ki a hátulját - ahogy 
hozzáfértek az állathoz. Mindegyikük letapogatta, 
érzékelte a saját területét, és beszámoltak érzéseikről 
Buddhának. Természetesen mindenki mást és mást 
mondott, de az is nyilvánvaló, hogy voltak közös, 
egyforma élmények is.  
 
Ugyanarról a dologról beszéltek, más és más 
megközelítésben, valami kis, közös hasonlósággal. Ha 

az autizmust behelyettesítjük Buddha elefántjával, 
elmondhatjuk, hogy sok-sok bölcs ember vizsgálta már 
ezt a dolgot, és mindenki mást tapasztalt, némi közös 
körítéssel. Ez a dolgok természete. Mint ahogy a vak 
bölcsek sem vesztek össze vizsgálódásuk után, nekünk 
sem szabad összeakaszkodnunk különböző véle-
kedéseink miatt. Már csak azért sem, mert jómagam 
egy egész másfajta megközelítéshez jutottam vak 

tapogatódzásom közben. Vállalva azt, 
hogy semmiféle törekvés nem volt 
bennem az irányban, hogy tudomá-
nyoskodónak látszódjam. Ez a más 
megközelítés abban foglalható össze, 
hogy a dolgok nem alulról, hanem 
felülről meghatározottak, nem kívülről, 
hanem belülről jönnek, és alapjában véve 
nem láthatóak, hanem láthatatlanok. Ez 
utóbbit már a kis herceggel együtt 
tudhatjuk: „a lényeg sohasem látható”.  
 
A tudomány nem tudott ez idáig 
megbirkózni azzal a kérdéssel, hogy mi 
okozza az autizmus kórképet, bár 
ígéretet kaptunk, hogy egy évtizeden 
belül meglesz a jó válasz. És ha tudjuk a 
jó választ, akkor mi lesz? - hangozhatna a 
rosszmájú kérdés. Az igazi miértjét akkor 
sem fogjuk megtudni, a dolgok végső 
oka rejtve marad. Azzal, hogy megbi-
zonyosodhattunk a down-szindrómával 

kapcsolatban, hogy azt kromoszóma probléma okozza, 
többet tudunk-e? Nyilvánvalóan a mi nézőpontunk 
szerint nem, mert a lényeg az sohasem látható. Az 
analógiák egész sorát mondhatnám: a gravitációról 
szinte már mindent tudunk, amit a fizika szintjén tudni 
lehet, de a végső okát nem. Azt, hogy miért van, 
hacsak nem azért, hogy Newton fejére essen az alma.  
 
Az autizmus lényege is a fizikai, biológiai, kémiai, 
pszichológiai stb. világon túl van - metafizikai. Az 
igazi kérdés az lehet, hogy egyáltalán miért van 
autizmus? Milyen sorsrealizálások mentén lett szükség 
- a biológiai világból nézve - erre a rendellenességre? 
Ha az autizmus a jin, akkor mi a jang? Vagy 
megfordítva. Milyen karmatörvény determinálja, hogy 
a fizikai világban megjelenjenek, inkarnálódjanak 
olyan személyiségek, mint akikről „pervazív zavarok” 
címszó alatt ír a pszichológia. Az a pszichológia, 
amelyik éppen a tárgyáról, a lélekről képtelen beszélni, 
és csupán a viselkedésből kíván messzemenő 
következtetéseket levonni az emberi lélekkel 
kapcsolatban.  
 
A lélek behaviorista megközelítése  számomra elfogad- 

A 



hatatlan, még ateista, pozitivista meghatározottság 
esetén is. Ez a fajta pszichológia megpróbál agyi 
struktúrákat keresni a lelki megnyilvánulásainkhoz, 
mintha az valamiféle „terméke” lenne agyunknak, 
mint például az epe a májé, a vizelet a veséé stb..  
 
Az autizmus sokkal inkább szociológiai kórkép, mint 
pszichológiai. Arról van benne szó, hogy a 
kommunikációs, információs entrópiának áldozatai 
vannak. A technokrácia az emberi evolúciót olyan 
irányba kényszeríti, amelynek információs, 
kommunikációs meghatározottságai a mérvadók. 
Egyszerűbben szólva, aki jól tud kommunikálni, 
kiválóan tud információkat gyártani, továbbítani és 
fogadni, az még darwini értelemben túlélő. Herbert 
Spencer óta hisszük - ha ki nem is mondjuk - a 
szociáldarwinizmust. Törvényerőre emelkedett a 
„struggle for life”: a harc az életért ideológiája. A 
harctér a kommunikációs, szociális kapcsolatteremtő 
képesség, információs bázis. És az áldozat az, aki nem 
vesz részt, vagy nem akar részt venni ebben a 
küzdelemben, és a részt venni tudók és akarók 
nézőpontjából az „outsider”, a kívülálló, mindig 
fogyatékosnak tűnik. (Valami elfogy benne, ami a 
másikban túlburjánzik.)  
 
„Mondom nektek: az 
emberek az ítélet napján 
minden fölösleges szóról 
számot adnak, amit kiejtenek 
a szájukon.” (Mt. 12.36.); 
vagy: „Senki meg ne 
tévesszen titeket üres 
beszédével, hiszen éppen 
ezekért sújtja Isten haragja az 
engedetlenség fiait.” (Ef. 
5.6.); vagy: „A csend az, amit 
nem hallhatunk, akárhogy 
figyelünk is rá.” (Tao te king 
XIV. f. - a Lao ce által írt 
kínai szent könyv - ajánlom 
olvasásra, a legjobb Weöres 
Sándor fordítása - F. F.); „A 
sok és felesleges beszéd 
olyan, mint a fedezet nélküli 
váltó.” (Hamvas Béla)  
 
A sorstörténetek kavalkád-
jában mindenki csak a saját 
maga üdvéért küzd - bár ezt 
az üdvöt manapság inkább 
karriernek kell nevezni -, s 
aki ebben a küzdelemben (struggle for life) nem vesz 
részt, az szociológiai értelemben is marginalizálódik. 

Az autizmus nem a magány sorsszimbóluma, hanem a 
kívülálló (outsider) örökös emberi meg- és elítélésének 
sorskataklizmája. Az autizmusnak a magányhoz nincs 
semmi köze. A magány szociológiája a tömegben 
elidegenedett sorsok fájdalmas feljajdulása. Ennek a 
jellegtelen tömegnek (massza) az infrastruktúrája a 
kommunikáció túláramlása, az információk 
prostitúciója (minden információ minden 
információval, gátlástalanul, szeretetáthatás híján), és 
az úgynevezett szociális kapcsolatok felszínessége, 
érdekekhez fűződése és instabilitása.  
 
Lehet, hogy az autista személyiségek azért nem 
„tudnak” - minden próbálkozásunk ellenére -
integrálódni a fentiekben vázolt és sokak által 
normálisnak nevezett társadalmi, szociális közegbe, 
mert képtelenek köntörfalazni, színlelni, mellébeszélni. 
Mert nincsenek hátsó gondolataik, „egyzsebű” lények: 
ugyanazon zsebben hordják meglévő gondolataikat és 
kimondott szavaikat. Csak a saját fejükkel tudnak 
gondolkodni, a máséval nem. Az autizmussal élő nem 
lát a dolgok mögé, nem tud olvasni a sorok között, 
nem érti a szavak mögötti jelentéseket. Nem tudja az 
érdekeit és senki érdekét képviselni, az autista az 

antidiplomata személyiség, 
sajátos fiziognómiával, 
mely nem teszi őt al-
kalmassá semmiféle kép-
mutatásra. Hiányzik belőle 
- ami a „normális” 
emberben többé-kevésbé 
megvan - a farizeus arche-
típus. Az autista a szent 
balek, az autista szemé-
lyiség teljes válsága az 
ártatlan és a megromlott 
világ örök antagonizmusá-
ból fakad és ettől pervazív. 
 
A legtöbb ember a lelkében 
érezhető szorongás elől a 
nyilvánosságba, a sürgésbe 
-forgásba, a tömegbe me-
nekül. Másokhoz igazodva 
(alkalmazkodó képesség!) 
azzal igazolja magát, hogy 
„mások is így tesznek”. 
Sajnos sok esetben ez nem 
asszimiláció, hanem szimu-
láció. Aki nem alkal-
mazkodik, arra a bélyeg a 
magának való, az autos. 

Ennyi fogyatékosságot egy jól (túl)funkcionáló 
civilizáció már nem tud tolerálni. Így jutnak el ezek a 



személyiségek a mai modern Taigetosra, ami az 
esélyegyenlőség frázisától visszhangzik.  
 
Csuang-ce egyszer a tao emberéről szóló példázatában 
egy óriási fáról ír. A fa ágai görbék, csomósak, 
deszkának alkalmatlanok. Gyökerei szerteágazóak, 
korsó nem készíthető belőlük. A levelei keserű ízűek, 
átható szaguk bódító. De a fa tündöklő szépséggel 
magasodik a táj fölé - és nem jó semmire! Vajon hány 
szülő és családtag kényszerült gondolni ilyesmit, 
mikor gyermeke ügyét intézte? Intézte a korai 
óvodáskortól az esetleges lakóotthoni elhelyezésig. 
Szembesülve környezete kimondatlan és ki-
mondhatatlan ítéletével: hogy „nem jó semmire”, és 
önmaga sziszifuszi erőfeszítését megtestesítő képpel, 
ahogy egy fa magasodhat tündöklő szépségével a táj 
fölé. Egy ilyen sorsot átható fájdalommal csak egyet 
lehet tenni: elviselni. Mint ahogy a keresztet sem 
lehetett annak idején a Golgotára vezető úton 
félredobni: Én ezt nem viszem! Vigye már más is! 
Miért pont én vagyok ilyen szerencsétlen? Nem 
tettem én semmi rosszat!  
 
Az autizmus ténye metafizikai válasz egy 
anarchikus, szekularizálódó, túlpörgő, zaklatott 
korra, s ha ez az aion továbbra is ilyen marad, akkor 
felkészülhetünk, hogy még több autista gyermek fog 
születni. Ilyen születések oka egy másfajta 
Csernobil, ahol a károsanyag-kibocsátás nem a 
légkörbe, hanem a szellembe kerül.  
 
Még egy autista választ szeretnék idézni. Diogenész 
az ókori görögség fura, bogaras, bizonyos 
területeken kimagasló képességű - talán autisztikus 
embere -, mint mindig, a hordója előtt ülve szemléli 
a körötte zajló világot. Nagy Sándor, ki sokat hallott 
már erről a különc, más dimenzióban élő emberről, 
felkeresve őt felajánlotta neki, hogy bármit kívánhat 
tőle, hatalmánál fogva teljesíti azt. Diogenésznek 
csupán egyetlen kérése volt: „Állj odébb, mert 
elveszed a napfényt előlem!” A kérés egyenes, nem 
körmönfont, nincs hátsó szándék vagy mögöttes 
gondolat, egyszóval autisztikus.  
 
Csak röviden szeretnék említést tenni egy másfajta 
jelenségről is, ami bizonyítani látszik a spirituális 
világ egyensúlyra való törekvését. Hölderlin 
szavaival élve: „..ahol nagy a baj, közeleg a megváltó”. 
Földünk szellemi „evolúciója” egy újabb, talán a 
legszebb szakaszához érkezett. Sőt! A dimenzióváltás 
bizonyítékai már itt élnek közöttünk. Ők a 
közelmúltban született azon gyermekek, akik 
indigókék színű aurával bírnak a testük körül. Ez 
eddig nem volt sajátja az emberi fajnak. Ők az 

indigógyermekek. Az örökké megújuló élet e 
gyermekek eddig példanélküli képességei által siet az 
emberi faj segítségére. (Kb. négy-öt éve tapasztalták, 
hogy egyre több olyan kisgyermek születik, akiknek 
indigókék színű az aurája. Feltételezések szerint ezek a 
gyerekek menthetik meg a világot attól a ször-
nyűségtől amerre tart. Ezek a gyerekek az átlagosnál 
magasabb IQ-val rendelkeznek, érzelmileg fokozottab-
ban éberek, nagy empátiával rendelkeznek. Lásd még: 
Lee Carol-Jan Tober: Indigógyerekek c. művét a 
Mandala-Véda Kiadó gondozásában - F. F.)  

 
Azt hiszem a szülők részéről a legnagyobb nehézség 
abból fakad, hogy be kell látniuk, gyermekük állapota 
nem változtatható meg. Nem egyfajta betegséggel 
állunk szemben, ami orvosok, gyógyszerek és az idő 
hatására elmúlhat. Az autizmus: sors, mégpedig 
nemcsak az érintett sorsa, hanem sajnos a szülőké is. A 
sors nehézségei, bármilyen magas színvonalra is 



emelkedjenek, megmaradnak. Autista gyermek és 
szülőjének sorsa közös tőről fakad és végig közel, 
szinte egymás mellett fut. Ezt a szülők is nagyon jól 
tudják, és a nyelv is híven tükrözi ezt az alapállást. A 
gyermekről beszélve a szülő nagyon gyakran többes 
szám első személyben fogalmaz: „mi már ezt és ezt 
csináljuk, már iskolába járunk; önállóan öltözködünk” 
stb. Az a szülő teszi jól, ki sorsát (sorsukat) elfogadja. 
Nem keres külső bűnbakot, nem okolja önmagát, hisz 
itt szó sincs bűnről. A szakember (pedagógus, 
gyógypedagógus, pszichológus, pszichiáter, szociális 
munkás) szerepe ebben a sorsszerű szemléletben a 
külső fixpont szerepe, és semmi másé. Ők kívülről - 
saját sorstörténéseikből - látják a dolgokat. A probléma 
megoldására ők sem képesek, erre nincs hatalmuk, de 
erőt, biztatást, kitartást, külső tartást kell, hogy 
sugározzanak. „Mindenkinek megvan a maga 
keresztje” - tartja a mondás. A szülőnek a „szülőség”, a 
szakembernek a „szakemberség” - kettő csak együtt ér 
valamit.  
 
Végezetül a sorsok milyenségéről, nehézségéről testet, 
lelket, szellemet próbáló kihívásairól hadd álljon itt 
Hamvas Béla: A fák című esszéjéből egy részlet. A 
sorstörténet egy hársfáé, de tulajdonképpen bárkié 
lehet.  
 
„Ez a hársfa a Bakony egy völgyében nő, ahol a völgy 
megszűkül, és a déli oldalon tíz-tizenkét tonnás sziklák 
a hegyoldalból merednek elő. A mag két szikla közé 
esett. Amíg azt a vas-
tagságot, amit a kövek 
engedtek, elérte, csak-
nem akadálytalanul nő-
hetett. De nem tartott 
soká. Akkor nekifeszült 
a köveknek és szét-
nyomta őket. Most felül-
ről rázuhant egy ház-
nagyságú szikla és el-
takarta. A hárs kibújt 
alóla. Gyökereivel az 
alsó kövekbe megka-
paszkodott, és elkezdte a 
sziklát nyomni fölfelé. 
Amelyik kő az útjában 
állt, azt megrepesztette. 
Két helyen, közvetlen a 
törzs mellett, asztal-
nagyságú tömbök zu-
hantak rá. A fa rájuk 
borította kérgét, rájuk 
ömlött, mint élő lárva, és 
a két tömböt egyszerűen 

megette. Az alatta levő köveket szétmorzsolta úgy, 
hogy gyökereivel átölelte őket és szorította, mint az 
óriáskígyó, míg a kövek megfulladtak, vagyis 
darabokra omlottak, évekig tartó halálos szorításban 
kinyomta belőlük az ellenállást. Most a hársnak három 
derékvastagságú gyökere van. Az egyik több 
kanyarulat után, amit a sziklatömbök közt tesz meg, 
egyenesen befúródott a hegyoldalba. A másik 
szétágazik negyven, vagy ötven szálra, ötvenujjú 
rettentő marok, melynek fogásába belenyög a 
sziklagerinc. A harmadik gyökér félig meztelen, mert a 
kövek kigurultak alóla s a víz a földet kimosta, olyan 
ez a csupasz gyökér, mint a felvágott hasból kiboruló 
belek tömege. És fölötte három, ember vastagságú, 
négyemeletes, egyenes törzs rohan bele a térbe, 
magával rántva ágaik és leveleinek roppant tömegét, 
él, mint egy hallhatatlan nevetés.  
 
Jó lenne tudni, mit gondolt ez a hársfa önmagáról, 
amikor még mag volt. Szabályos és arányos akart 
lenni, mint minden fa, ideális, mint minden lény, 
ideális lény. De nem volt álmodó. Egy álmodót a 
sziklák elnyomtak volna. Nem volt hóbortos. Egy 
hóbortos türelmetlenségében már megszökött volna. 
Megszökni annyi, mint a sorsot megtagadni. A sorsot 
megtagadni annyi, mint gyengének lenni. Gyengének 
lenni annyi, mint legyőzetni.”  

Faragó Ferenc 
Illusztráció: Henrietta Harris 



Mesébe illő fizika 
– Jim Baggott 
tudományos író 

véleménye a 
kvantumfizikáról – 

 

 
 

 következő cikket az EdgeScience Magazin 
aktuális számában találtam. Egy sajátos 
nézőpontot képvisel, melyet nem tudok 

magamévá tenni. Ennek a nézőpontnak köszönhető, 
hogy a hivatalos orvostudomány szerint a NES nem 
csinál semmit, hogy egyes szkeptikusok gúnyt űznek a 
homeopátiából, a paleolit-diétából, és lehetne a sort 
hosszasan folytatni. Van, aki csak azt hiszi el, azt 
fogadja el, amit kézzel meg tud ragadni. De ugye ezt 
már a rádióhullámokkal sem tudja megtenni, erről a 
maga fizikai valójában már csak közvetett információi 
vannak, ahogy a tudomány szinte valamennyi 
eredményéről, és a világ dolgainak nagy részéről is. 
Arról ne is beszéljünk, hogy a matematika axiómákon 
alapul – amit csak elfogadunk mint kiindulási tételt, 
ám azokat nem kell bizonyítani. Akkor a matematika 
hamis? Honnan tudjuk, hogy valami igaz, vagy nem? 
 
Olvassuk el figyelmesen az alábbi cikket, és tartsuk 
ugyanolyan tiszteletben az írója számára igazságként 
megélt nézőpontot, ahogy a sajátunkkal tesszük, ám 

merjünk magunkban vitába szállni vele, hogy ezáltal 
újabb felismerésekre juthassunk. 
 

dr.Kontár Gábor 
 

*** 
 
 

Szédítő dolog a modern fizika. Úgy tűnik, nem telhet 
el egy hét sem anélkül, hogy beleakadnánk a legújabb 
elképesztő, fizikával kapcsolatos hírbe, s annak 
feltűnő, szenzációt ígérő főcímeibe a tudományos-
népszerű magazinok borítóin, és esetenként a 
hírlapokban is. A közönség étvágya e cikkek te-
kintetében láthatólag kielégíthetetlen, és ezek elől úgy 
tűnik, nincs menekvés. Ezek az írások számtalan rádió- 
és televíziótudósításnak, tévés dokumentumfilmeknek 
is alapot adnak, s az utóbbiakat ráadásul sokszor véget 
nem érő szóáradattal, sok gesztikulálással, mindig 
egzotikus helyszínekkel – melyeknek a témához közük 
sincs – és drámai zenei aláfestéssel próbálják eladni.  
 
Abban egyetérthetünk, hogy ezek a történetek nagyon 
érdekesek és szórakoztatóak. De vajon igazak-e? 
 
Milyen bizonyítékaink vannak a szuper-szimmetrikus 
„squarkokra”, vagy a multidimenzionális téridőben 
rezgő szuperhúrokra? Hogy mondhatjuk azt, hogy egy 
multiverzumban élünk? Tényleg az a helyzet, hogy 
minden anyag és sugárzás alapjában véve csak 
„információ”? Mi alapján mondhatjuk, hogy az 
univerzum egy hologram, melyet a határaiba kódolt 
információkból vetítenek ki? Valójában mit kellene 
kezdjünk a fizikai törvények láthatólag kozmikus 
véletlenjeinek kusza szövevényével? A 



 

 
 
Mostanra a modern tudomány rájött, hogy fizikai 
létezésünk valósága sok tekintetben bizarr, de pont ez 
a furcsasága az, ami miatt nagymennyiségű, elfogadott 
tudományos bizonyíték gyűlt össze. Létezik afféle 
bizonyíték, ez idáig még nem megfigyelésen vagy 
tapasztalaton alapuló bizonyíték, a modern elméleti 
fizika sok elgondolására, úgymint a szuper-
szimmetrikus részecskék, a szuperhúrok, a multi-
verzum, az-univerzum-mint-információ, a holog-
rafikus eredet, vagy az antrópiás kozmológiai eredet 
elméletére. A teoretikusok legvadabb elképzeléseire 
azonban definíció szerint sem létezik ilyen bizonyíték. 
 
Épp ezért mindez nem csak hogy nem igaz, valójában 
nem is tudomány. Én „tündérmese-fizikának” 
nevezem. Mert nem egyéb, mint egy vitathatatlanul 
magabiztos szemfényvesztés. 
 
A téma 2011 januárjában ötlött az eszembe. Aznap este 
a BBC Horizont című tudományos sorozatának egyik 
részét közvetítette, „Mi a valóság?” címmel. Elég 
értelmesen kezdődött, olyan részekkel, mint a quarkok 
felfedezése a Fermilabban, és a kvantumelmélet 
néhány valóban elgondolkodtató következtetése. De a 
kezdetet követően a program erős hanyatlást mutatott. 
Sajnos a tündérmese-fizika bemutatójává vált. 
 
Nem volt semmi tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy 
ez egy olyan fizika, amely már régen elvesztette a 
kapcsolatot mindazzal, ami leírja vagy magyarázza azt 
a valós világot, amit megtapasztalunk. A Horizontnak, 
hasonlóan az amerikai megfelelőjéhez a Novához, igen 

jó a hírneve, és erősen aggódni kezdtem amiatt, hogy 
sok néző készpénznek veheti mindazt, amit 
mondanak. Annak a tudatában, hogy teljesen 
értelmetlen a televíziókészülékkel ordítoznom, 
elhatároztam, hogy inkább írásban fejtem ki az 
álláspontomat. 
 
Jóllehet elfogadom, amit a modern fizika állít a fizikai 
valóságunk természetéről, ám amikor ez 
megfigyelések vagy kísérletek tudományos tényeinek 
talaján áll, rá kell ébredjünk, hogy a valóságnak még 
ezek a „hivatalosan elismert” verziói is tele vannak 
homályos területekkel, ahol a szilárd tények eltűnnek 
és féligazságokkal, találgatásokkal, „talán”-okkal és 
képzelgésekkel kell megbirkóznunk. A hagyományos 
fizikai leírás azonban a legpontosabb, amit a valóságról 
kaphatunk tudásunk jelenlegi hiátusai miatt. 
 
Az igaz, hogy ebben a hiteles változatban ismereteink 
nagyon mélyrehatóak, de úgy tűnik, hogy ezért 
nagyon nagy árat fizettünk. Többet tudunk a fizikai 
világról, mint a történelem során bármikor. De 
véleményem szerint sokkal kevesebbet fogunk fel és 
értünk meg ebből. 
 

 
 
Jó ideje eltökéltük, hogy elhagyjuk Isaac Newton 
mechanikus univerzumát, de ezzel a szemlélettel 
együtt járt egyfajta felfogás, amelyet ismerősnek és 
talán kényelmesnek is találtunk (hacsak történetesen 
nem vagyunk filozófusok). A világ a kvantumelmélet 
szerint határozottan szokatlan és kényelmetlen marad. 
„Senki sem érti a kvantummechanikát”, jelentette ki a 
karizmatikus Nobel-díjas amerikai fizikus, Richard 



Feynman, némi alappal. És ma, több mint száz évvel az 
első felfedezése után, az elmélet teljesen ki-
fürkészhetetlen maradt. 
 
Néhány modern elméleti fizikus ennek a 
megértéshiánynak a kiegyensúlyozására törekszik a 
kutatásaiban. Mások ezeket a repedéseket próbálják 
leplezni elméletekkel, melyeknek semmi köze a 
témához. Vagy pedig nagyra törő ambíciókkal a 
„mindent megoldó elmélet” kidolgozásán fáradoznak. 
Ezek a fizikusok – akaratlanul vagy más egyéb módon 
– mítoszokat teremtenek és tündérmeséket. 
 
Nem akarok velük szemben igazságtalan lenni. Ezek a 
fizikusok olyan problémákkal birkóznak, amikre ez 
idáig nincsenek megfigyelési vagy kísérleti ered-
mények, melyek a megoldás felé segítenék őket. Sok 
problémával szembesülnek, és kevés adattal. Ám 
ahelyett, hogy egyszerűen beismernék tudatlan-
ságukat, vagy kezelhetőbb problémákra kon-
centrálnák erőfeszítéseiket, ehelyett feladják azt az 
igyekezetet is, hogy elméleteiket a valós világra 
vonatkozó tapasztalatokkal összeegyeztessék. Azt 
választották ugyanis, hogy feladják a megszokott 
tudományos eljárást.  
 

 
 
Ezáltal néhány teoretikus szembement a tudományos 
metodika korlátaival, amely érvelésük szerint 
haszontalanná vált. Kijelentették, hogy eljött az ideje 
egy új módszertant választani egy „poszt-empirikus 
tudomány” számára. Avagy, ha így jobban tetszik, 
feladták. Anélkül, hogy elméleteiket a valóságban 
kísérleti és megfigyelési adatokkal támasztották volna 

alá, ezeket a teoretikusokat a matematikájuk és 
esztétikai érzékük vezette. Nem meglepő módon a 
legborzalmasabb elméleti feltevések az általunk 
megtapasztalt világ dolgaihoz történő vonatkoztatási 
igényből eredtek, és eljuttattak minket a végképp 
hihetetlen és egyenesen nevetséges távoli vidékeire. 
 

 
 
Ez nem egy teljesen új jelenség. A spekulatív elméletek 
faragása mindig fontos szerepet játszott a tudományos 
fejlődésben. Mégis, a tudományos módszertan tiszta, 
hajthatatlan tükrében, az új megfigyelési és kísérleti 
adatok fényében az ilyen elméletek vagy beolvadtak a 
mainstream tudományba, vagy kiestek a küzdelemből, 
és kérlelhetetlenül feledésbe merültek.  
 
De a jelenkori elméleti fizika úgy tűnik, legalább két 
értelemben is átlépett egy küszöböt. Egy ilyen típusú 
spekulatív elméletgyártás, amely nem ellenőrizhető, 
amely nem igazolható vagy cáfolható, amelyet nem 
lehet a tudományos módszertan könyörtelenségének 
alávetni, manapság majdnem megszokott dolog. Ez a 
tudományág visszavonult a saját kis, önmagába zárt 
világába. Szószólóik a termékeit mint hivatalos 
tudományt próbálják eladni a tudományos közösségen 
belül, és terjesztik  a szélesebb közönség felé  hivatalos 
tudományként (pontosabban inkább ámítják a 
közönséget). 
 
Másodsorban az ellenállás a népszerű tudomány és 
annak varázsa iránti, példa nélküli étvággyal szemben 
túl nehéznek bizonyult az értelmesebb és magukat jól 
kifejezni tudó szószólók számára. Ennek 
eredményeképpen jóformán minden, a modern 



fizikával foglalkozó népszerű könyv zsúfolva van 
csodamesékkel. Ez áltudomány, tudománynak álcázva. 
Természetesen arról vitatkozni, hogy a szuperhúr-
elmélet, a multiverzum és a tündérmese-fizika más 
termékei inkább metafizikai gyakorlatoknak minősít-
hetők, mint tudománynak, mulattató szórakozást ígér, 
de feltehetjük a kérdést, mi ebben a nagy szám? Miért 
jönnek ki annyira a sodrukból? Végül is mit számít, ha 
egy pár teoretikus elhatározza, hogy nem tagad meg 
magától egy kis önámítást? Mi van akkor, ha folytatják 
tanulmányaik, tudományos-népszerű cikkeik és 
könyveik publikálását? Mi történik, ha továbbra is 
feltűnnek a tudományos dokumentumfilmekben, 
tudományként terjesztve metafizikai világnézetüket? 
Milyen tényleges kárt okoznának? 
 
Azt hiszem, hogy a tudományos élet integritását érné 
valódi veszteség. A károsodás nem mindig látható 
tisztán, és természetesen nem mindig nyilvánvaló. A 
tündérmese-fizika olyan, mint egy lassan, de 
kérlelhetetlenül előrehaladó korhadás. Ha nem 
keressük, észre sem fogjuk venni, hogy az alapokat 
aláaknázták, amíg az egész struktúra a fejünkre nem 
omlik.  
 
De a népszerű tudomány fogyasztói még akkor is azt 
kívánnák, hogy szórakoztassák őket.  Szeretnék, ha a 
már eddig is eléggé összezavart elméjüket tovább 
kuszálnák a legújabb „tudományos” gondolatokkal, 
gyors egymásutániságban érkező „Nahát! Még ilyet!” 
felfedezésekkel. A szentségit! Párhuzamos univer-
zumok! 
 

Ennek a nézőpontnak az elfogadása, azt hiszem, 
azoknak az embereknek a jelentős lebecsülése, akik a 
népszerű tudomány fogyasztói. Úgyszintén a tisztelet 
döbbenetes hiányát mutatja. Azt gyanítom, hogy sok 
olvasó tényleg szeretné tudni, mi elfogadott 
tudományos tény, és mi tudományos fantáziálás. Csak 
a szilárd tények tudják megfelelő megvilágításba 
helyezni a szituációt ahhoz, hogy a mutatvány 
természetét megítélhessük, és eldönthessük, hogy az 
önbizalom elárulását látjuk-e, vagy esetleg az igazság 
elhagyását. 
 
Vagy nézzük másképp. Ha tudomány helyett úgy 
tekintenénk inkább a tündérmese-fizikát mint a 
jelenkori filozófia egy virágzó ágát, gondolják, hogy 
ugyanolyan szintű figyelmet kapna az alapítványoktól, 
egyetemektől, tudományos-népszerű kiadóktól, rádió- 
és tévéműsorok producereitől és a nagyközönség 
részéről? Vagy nem? 
 
Na, ez a nagy szám.  
 

*** 
 
(Jim Baggott az Egyesült Királyságban élő, díjnyertes 
tudományos író. Legutóbbi könyve, a Búcsú a valóságtól: A 
modern fizika hogy árulta el a tudományos igazság 
kutatását, amelyből kivonat ez a cikk.  Jim kémiai fizikusként 
kezdte pályáját, és akadémiai díjakat kapott kísérleti 
kutatásaiért. Jelenleg független üzleti tanácsadóként 
dolgozik.) 
 

 
Illusztráció: Caras Ionut 

 



 



Sokan voltunk… 
- a miHealth képzés 

margójára 
 

 
ovember 29-30, TF, NES miHealth képzés. Aki 
esetleg nem tudná, mi is ez, annak elárulom: a 
miHealth a NES rendszer kézi készüléke, ami 

egyre többet tud, egyre érdekesebb és hatásosabb 
kezelésekre alkalmas. Akinek a NES rendszer neve 
sem mond sokat, az keresse fel annak honlapját, mert 
kissé soká tartana itt most a teljes rendszert részletezni.  
 
Két napos képzésen vehettünk részt, profi 
szervezésben, melyért Lénárt Ágotát és Kun Vikit illeti 
a köszönet. Előadónk ismét Rainer Viehweger volt, aki 
kedves akcentusával, jó humorával részletekbe 
menően elmagyarázta, bemutatta, mire is képes ez a 
„kütyü”. Beszámolók hangoztak el a sport területén 
elért kimagasló eredményekről is.  
 
Az egyik szemem sír, a másik nevet. Tényleg sokan 
voltunk, ráadásul a TF adott otthont a rendezvénynek, 
tehát egy szinttel hivatalosabbá vált a rendszer 
elismertsége. Pár éve eleget hallottunk egy mondatot – 
„Sokan voltunk, de nem elegen”. Itt is kissé ez az érzés 
fogott el. A NES-sel foglalkozók köre egy eléggé 
kitartó és zárt kör, és bár voltak újak is, csak kevesen. 
A régi kollégák szinte mind megjelentek a rendszer új 
funkcióinak megismerése végett, de nagyon kevésnek 
tűnik számomra az új érdeklődők száma. Át kéne 
törjük azt a korlátot, ami egyelőre nem engedi, hogy az 
ismeretlenség, a bizalmatlanság, a sokféle mindentudó 
csodaszerrel összemosás köréből végre a maga helyére 
kerüljön ez a fantasztikus módszer.  
 

2 hete volt kontrollon nálam egy mentős kolléga 
kislánya. Kézilabdázik, az utóbbi hónapokban olyan 
háti panaszai voltak, hogy az edzések is kínszenvedést 
jelentettek számára. Két alkalommal kapott NES 
miHealth kezelést, és 1 hónapja szedte a cseppeket a 
ProVision rendszer segítségével. A kontrollon a 

korábbi panaszai teljesen megszűntek, a tanulás 
terén és hangulatilag hihetetlen változást élt 
meg, és nem igazán tudtam arra a kérdésére 
érdemi választ adni, hogy ez a módszer miért 
nem ismertebb.  
 
A magam részéről úgy gondolom, hogy Peter 
Fraser munkássága által a XXI. század eddigi 
legnagyobb jelentőségű gyógyító módszere 
került a kezünkbe. Próbáljuk mindenképpen a 
megérdemelt helyén kezelni ezt, és minél 
szélesebb körben megismertetni az emberekkel, 
kollégáinkkal ezt a csodálatos lehetőséget. 
Remélem, hogy a következő NES képzésen még 
több érdeklődőt, jövőbeni terapeutát láthatunk 
magunk közt.  
 

Még egyszer köszönet a szervezésért, azért, hogy ott 
lehettünk a TF falai közt. Fontos lépés volt.  
 

dr.Kontár Gábor 
N 

http://www.neshealth.com


A függőségek 
társadalmi hatásai 

 

 
azánk világszinten élen jár az 
alkoholfogyasztásban és a dohányzásban, 
pályakezdő fiataljaink a legborúlátóbbak 

európai szinten, és a hazai házasságok közel fele 
végződik válással. Hogyan függnek ezek össze? Az 
egyén által gyakorolt kényszeres szokások 
lecsapódnak a családokon, majd ezeken keresztül 
szivárognak be a társadalom egészébe. Cikkünk ezért a 
hazai kényszerszokások társadalmi hatásaival 
foglalkozik. 
 
A szenvedélybetegség (addikció vagy kóros 
szenvedély) a gyermeki, azaz szükséges függőségi 
koron túllépve jelentkező, kóros állapot. Minden 
esetben kényszeres cselekvési minták alkotják, amiket 
az addikcióban szenvedő egyén önmagától képtelen 
leállítani, sok esetben még kontrollálni sem tud. A 
pszichológia a kóros szenvedélyt egy, a 
hétköznapokban elterjedt és normálisnak – vagy 
csupán enyhén deviánsnak látszó – viselkedésmód 
elszabadulásának, dominánssá válásának titulálja. 
Gyakran kérdéses, hogy mi számít devianciának, és 
van-e egyáltalán objektív fogalom erről. A modern, 
mondhatni világpolgár felfogás egyszerűen azt tartja 

devianciának, ami az adott (vizsgált) társadalomban 
annak minősül. Például Indiában a hindu vallásban 
központi istenség, Síva és Párváti legendájának ta-
nításában a kender központi szerephez jut, sőt, minden 
évben úgy tisztelik ezt az istenséget, hogy a hívők 

kollektíven töméntelen 
mennyiségű marihuánát 
szívnak. Az USA-ban a 
birtoklásáért is felelős-
ségre vonás jár, de 
Hollandiában kávézók 
tömkelege épít a bizo-
nyos értelemben legális 
fogyasztására. Ameriká-
ban 21 éves kortól lehet 
alkohollal kiszolgálni va-
lakit, hazánkban 18 
évesen már fogyaszt-
hatnak alkoholt a nagy-
korúak. Ezek a külön-
bözőségek is bizonyítják, 
hogy eltérőek a fogalmak 
a devianciát illetően. 
Mindezek ellenére össze-
foglalóan elmondhatjuk, 
hogy kultúráktól, és 
felfogásoktól függetlenül, 
objektív mércével mindaz 
devianciának minősül, 
ami hosszú, vagy akár 

rövid távon az ember mentális, lelki, fizikai egészségét 
negatív irányba befolyásolja, vagyis rontja. 
 
Hazánkban is, a súlyosan függővé vált személyek 
gyógykezelése, illetve a munkaképesség csökkenése, 
családok szétesése, emellett a gyakran a szen-
vedélyekkel összefüggő bűnözés, és annak vissza-
szorítása rengeteg milliárdot emészt fel az adófizetők 
pénzéből, így a függőséget nem nevezhetjük 
magánügynek. Bár cikkünk az egyes szerek kiváltotta 
függőségeket taglalja, és nem részletezi a szeren-
csejátékok és szexuális függőségek létező, súlyos 
jelenségét, vagy éppen a virtuális világba menekülés 
káros következményeit, nem szabad elfeledkeznünk 
arról, hogy ezek is legalább annyira léteznek, és 
pusztítóak, amennyire a fizikai leépülést kiváltó 
szenvedélyek. 
 
A demokrácia adta nagyszerű lehetőségek nem csak a 
szólás-, sajtó-, vagy éppen vallásszabadságot biz-
tosítják, de azt, is, hogy a lelkiismereti szabadságból 
fakadóan – sarkosan fogalmazva – mindenki annak 
rabjává válhat, aminek akar. Egyszer egy riportban 
nyilatkozott úgy egy fiatalember, hogy „Mivel 
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demokráciában élünk, mindenkinek joga van olyan 
deviáns életmódot folytatni, amilyet akar, és abba 
belehalni, amibe akar”. Ez a szólam azon túl, hogy az 
egyén létén kívül nem vizsgálja az egyének kollektív, 
társadalomra gyakorolt hatását, egy érzékletes ars 
poeticája is a mai magyar lakosság jelentős részének. 
Bár a történelem során sosem vizsgálták a kényszeres 
szokások negatív hatásait olyan behatóan, mint a 
huszadik században, a történelmi feljegyzések – főleg 
uralkodók konkrét példáin keresztül – jól szemléltették 
ezek súlyos következményeit. 
 
A függőségek hazánkban különösen a második 
világháború után, az ötvenes években kezdtek 
nagyobb méreteket ölteni. A háborúk után 
megfigyelhető társadalmi-, építészeti-, és kulturális 
rekreációs folyamatok, az újrakezdés, a rossz időszak 
vége mintha egy frissességet oltott volna a lakosságba, 
viszont a rá következő évtized, a Rákosi-rendszer 
elnyomása és kegyetlensége ismét visszazökkentette a 
magyar embert a korábbi kilátástalan állapotba. Ez az 
időszak elindította egy „alkoholista réteg” 
kitermelődését, mely lényegében az egész kommunista 
rendszer alatt masszívan jelen volt hazánkban. Az 
alkoholfogyasztás káros hatásaira katalizátorként 
hatott a szovjet árucikkek, így a rossz minőségű 
szeszes italok behozatala is, a hazai minőségi italok 
kárára. Az elnyomással szembeni tehetetlenség, a 
korlátozott szabadságjogok, egy állandóan érezhető 
(néha enyhébb) presszió a valóság előli menekülésbe 
lökte az emberek egy részét, ez nagyban közrejátszott 
abban, hogy megnövekedett az alkoholisták száma 
Magyarországon. Ezt alátámasztja az az adat, 
miszerint a nyolcvanas évek elején – az alkohol 
fogyasztás mennyiségét tekintve – 10 liter tiszta 
alkohol jutott minden egyes magyar lakosra. Ezekben 
az években vált a magyar borivó nemzetből szeszes 
italt, és sört fogyasztó nemzetté. 
 
Az „alkoholizmus” kifejezést először 
1849-ben használták, majd 1960-ban 
jelent meg E. Morton Jellinek ta-
nulmánya, aki az alkoholizmust beteg-
ségnek tekintette. A szakmán belül azóta 
sincs teljesen egységes vélemény arra 
vonatkozóan, hogy az alkoholizmus 
betegség – tehát bizonyos orvosi 
módszerekkel gyógyítható csupán – vagy 
pedig mélyebb, pszichikai jellegű 
probléma, ami inkább már a nem annyira 
egzakt területek hatásköre. A tüneteit 
tekintve mindenképpen orvosi esteket 
produkál. Az alkoholizmus egészségügyi 
károkozása olyan betegségek kiala-

kulását eredményezi, mint az elhízás, májzsugorodás, 
szív-, és érrendszeri megbetegedések, ezenfelül az 
epilepszia esélye, a hasnyálmirigy-gyulladás, poli-
neuropátia (idegi zavarok), Wernicke–Korsakoff 
szindróma (az amnézia szokatlan formája), a rák és 
táplálkozási hiányosságok mellett még szexuális 
zavarok is. Az alkoholisták 25%-ánál jelentkeznek 
súlyos pszichiátriai zavarok. Az alkoholista, vagy a 
terhesség időszaka alatt nagyobb mennyiségű alkoholt 
fogyasztó kismamák életre szóló fejlődési 
rendellenességgel szülhetik meg gyermekeiket. 
Ugyanis az áldott állapotban a szervezet máshogy 
viselkedik, így a vérben levő alkohol a fogyasztás 
mennyiségét tekintve, és figyelembe véve, hogy a 
terhesség mely szakaszában történt, mérgező lehet a 
magzatra, hiszen az ő keringésébe is bekerül az anya 
vérében levő alkohol. Ez a károsodás akár súlyos, testi 
és szellemi fejlődésben is megvalósulhat – a világon 
minden évben több ezer gyermek jön világra az 
alkoholfogyasztás hatására kialakult rendellenes-
séggel, amit a szaknyelv „magzati alkohol szind-
rómaként” ismer. A szervezetben a máj végzi a méreg 
anyagok szelekcióját, így fogyasztás után az alkoholt is 
elkezdi eloxidálni, viszont ha egyszerre nagyobb 
mennyiségű alkohol kerül a szervezetbe, akkor azt a 
máj nem képes teljesen lebontani, emiatt bizonyos 
százalékban a vérben marad. A vér pedig elszállítja a 
keringés során a test minden pontjába, többek közt az 
agyba is, és ez okozza a külső tüneteket, összefoglalva 
a részegséget. Az apai oldalról nem fizikai, hanem 
sokkal inkább pszichikai, nevelés, és példamutatásbeli 
felelősség esik latba: az anyagi megbízhatatlanság, a 
családtagok szégyenérzete, bizonyos esetekben a 
családtagok bántalmazása újabb problémákat szül, és 
szakértők szerint sem ritka, hogy így alakulnak újabb 
függőségek a családtagokban. Önmagában a rend-
szeres alkoholfogyasztás még nem minősül 



alkoholizmusnak, csupán akkor nevezhetjük annak, ha 
az már a különféle fizikai, pszichikai és szociális 
tünetek kibontakozásával együtt jár. 
 
Alkoholizmusról akkor beszélhetünk, amikor az 
alkohol fogyasztása valamiféle belső (fizikai vagy lelki) 
kényszerhatásból kifolyólag történik, vagyis, ha 
kialakul bármiféle függőség. Egy alkoholista a 
társadalmi beilleszkedésre is alkalmatlanná válik a 
saját egészségügyi problémáin túl, sajnos így egyetlen 
vigasza az alkohol marad. Az 
ilyen társadalmi izolációs 
folyamat vége gyakran az 
öngyilkosság – kimutatható, 
hogy alkoholisták esetében 
megközelítőleg több mint 
ötezerszer gyakoribb az 
öngyilkosságok száma, mint 
a teljes lakosság viszony-
latában, ez százalékos 
arányban kifejezve 10-20%-ot 
jelent. Szintén nem 
túlgondolás, hanem realitás, 
hogy a munkaidő alatti 
részegség a munkahely el-
vesztésével, és anyagi deval-
válódással jár, a szociális és 
anyagi leépülés pedig gya-
kori okozója annak, hogy valaki hajléktalanná válik. 
Szintén a felelőtlen alkoholfogyasztás okozza heti 
rendszerességgel a pénteki és szombati autóbalesetek 
jelentős részét. A szerencsétlen fiatalok értelmetlen 
halálát nem ritkán ittas vezetés, és a lecsökkent 
ítélőképesség, és lassabb reflexek okozzák. Minden 
évben több, mint nyolcezer halálesetért a cirrózis 
(májzsugorodás) miatt közvetlenül az alkohol a felelős. 
 
Bár hazánkban kevesebb alkoholista van, mint nikotin 
függő, mégis elrettentő méreteket ölt itthon ez a 
nagyobb mennyiségben, hosszútávon akár halált is 
okozó termék. Hazánk szakértői minimum 900 ezerre 
becsülik a hazai alkoholisták számát, ami a jelenlegi 
hazai lakosság közel egytizedét jelenti, bár becsült 
szám, nem tűnik irreálisnak. Pontos adatokat a 
pszichiátriai és addiktológiai intézmények által 
gondozott betegek nyilvántartásaiból ismerhetünk 
meg, mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezek a 
számok csupán azok, amelyekről tudomása van az 
egészségügynek, vagyis azon személyek esetei akik 
orvosi segítséget kértek függőségükkel kapcsolatban. 
Sajnos legalább még egyszer ennyien vannak azok az 
italozók, akik sem segítséget, sem elvonókúrát nem 
igényelnek. Az addiktológiai és pszichiátriai 
gondozottak száma 2001 végén 40.711 személy volt, 

akik közül 39.364 személyt alkohol problémákkal 
kezeltek. Ez a szám fokozatosan kiterjed az egyre 
fiatalabbakra is, ugyanis hazánk társadalma valamiért 
túlzottan elnéző a fiatalkori, de a túlzott 
alkoholfogyasztással szemben. 2005-ben tízezer főre 
Magyarországon 30 alkoholista jutott. Az alkohol-
fogyasztás az egyéni tragédiákon, szétesett családokon, 
és az orvosilag igazolt, hétszeresére növelt halálozási 
esélyen túl, rendkívüli anyagi terheket is ró a 
családokra. Egy 2001-ben készült kutatás szerint, egy 

teljesen átlagos, tehát nem 
alkoholista magyar család 
sörre, szeszes italra, borra 
évenként 62 ezer forintot 
költött (ne feledjük, hogy ez 
a szám az infláció miatt 
nagyobb összeget jelentett a 
mai árfolyamnál), és egy 
személyre 18 liter alkohol 
jutott a csecsemőket is 
beleértve! Azóta némileg 
csökkent, és évek óta 
masszívan beállt 11 liter 
fölé. Egy magyar állam-
polgár átlagosan évi 33 liter 
bort, 74 liter sört és 3,6 liter 
tömény szeszes italt 
fogyaszt. Rendszeres alko-

holfogyasztóknál nem ritka a napi 4-5 doboznyi sör – 
amennyiben egy minőségtelen, dobozonként 110 
forintos sörrel is számolunk, akkor ez napi átlagban 
minimum 500 forintot jelent, vagyis havi 15.000 
forintot, ami évi 180 ezer forint. Pusztán ebből már 
mindenképpen kijönne egy néhány napos, minőségi 
családi nyaralás minden évben... 
 
A probléma a kezeléssel egyrészt az, hogy a 
kommunizmusból maradt „kényszergyógyítás” 
fogalma élesen él az emberekben, de nem igazán vetik 
alá magukat orvosi, pszichiátriai kezelésnek, a 
szégyen, és sok esetben az érdektelenség miatt. A 
másik baj, hogy az alkoholelvonás sok droggal 
szemben, akár halálos is lehet, holott még a heroin 
elvonása sem jár ilyen következményekkel. A fizikai 
elvonásból származó tünetek heteken át 
jelentkezhetnek, a legkritikusabb nap a harmadik, és a 
negyedik. Ilyenkor görcsoldó, és nyugtató hatású 
szereket alkalmaznak a beteg szenvedéseinek 
megoldására. A legsúlyosabb állapot a delírium 
tremens, ami idült alkoholistáknál fellépő 
érzékcsalódásokkal és téveszmékkel járó elme-
bántalom, amit tetéz az állandó reszketés. Ez egy 
súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes, ami már 
kórházi kezelést igénylő életveszélyes állapot, amit a 



hosszú idejű, vagy nagy mértékű alkoholfogyasztás 
abbahagyása, illetve csökkentése következtében alakul 
ki az alkoholbetegek közel 15%-ában. A tünetek 
nagyban hasonlítanak a heroin megvonásából fakadó 
tünetekre – rángás, szorongás, félelmek, hallucinációk, 
fizikai fájdalmak. 
 

 
 
A nehézkes kezelés ellenére manapság már hazánkban 
is megannyi terápia áll szolgálatára annak, aki 
szembenéz a problémájával (sok esetben ez azt jelenti, 
hogy az ember bevallja magának, hogy alkoholista): 
alapítványok, egyházak és civil szervezetek tartanak 
fenn rehabilitációs otthonokat, és rendelkeznek 
megfelelő programokkal a tünetek, és a gyökerek 
kezelésére. Pszichológiai gyógymódok a négy-
szemközti terápiától egészen a csoportos terápiáig 
terjedhetnek, vagy egy közös beszélgetés során, vagy 
egy szakavatott csoport megfigyelése alatt. A WHO 
felmérése szerint a legrövidebb (pontosan 10 perces) 
program, a „rövid intervenció” is megfelelő 
megoldásnak számít. Ez az alkoholfogyasztás káros 
következményeire hívja fel a figyelmet, bár leginkább a 
problémák miatt italozóknál tűnik hatékonynak. A bőr 
alá beültetett, vagy rendszerességgel szedett disulfiram 
hatásos lehet, ehhez a beteg beleegyezése kell: olyan 
szervezeti hatást vált ki, aminek következtében a máj 
nem képes lebontani a kis mennyiségű alkoholt sem, 
így az illető rosszul lesz. 
 
Nem sokan tudják a dohányzásról, hogy minden 
évben legalább ugyanannyi embert öl meg, mint a 
közlekedési balesetek, katasztrófák, járványok és a 
különféle drogok együttesen, ráadásul a fejlődő 
országokban a dohányzás az elsődleges halálokok 
között szerepel (egy 2009-es felmérés szerint a fejlődő 
világban pl. 2002-ben a dohányfogyasztás 3,4%-kal 
nőtt). A WHO előrejelzései szerint, ha a világ tendencia 
így folytatódik, 2030-ig minden évben legalább 10 
millió ember fog meghalni a nikotin okozta betegségek 

következtében. Szintén az Egészségügyi 
Világszervezet becslése szerint (2004) a világon 
előforduló 58,8 millió halálesetből nagyjából 5,4 millió 
függ össze a dohányzással. Magyarország a nikotin 
függőség tekintetében is élen jár, ráadásul a térségben 
(kelet-közép-európai országok) itthon a legmagasabb 
az évi, egy főre jutó cigaretta fogyasztás. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy itthon ez a legelfogadottabb 
egészségkárosítási forma. 
 
A kisgyermekeket is beleértve, egy főre 300 szál 
cigaretta jut, ami évente 30 milliárd szálat jelent. Egy 
rendszeresen cigarettázó felnőtt heti 5-6 doboz 
cigarettát ( kb. 103 és 116 szál között) szív el. Ez heti 
szinten (egy átlagos árú, dobozonkénti 600 forintos 
cigarettával számolva) 3000-3500 forintot jelent, ami 
egy évben az alkoholhoz hasonló, közel 200 ezer 
forintos összeget jelent. Bár nem hazai adat, 
mindenképpen jó viszonyszám: az amerikai Centers 
for Disease Control and Prevention 2002-ben tette 
közzé egyik kutatását, miszerint az USA-ban 
értékesített minden egyes doboz cigaretta a kieső 
termelés és az orvosi ellátás miatt hét dollárnyi 
költséget okozott. Itthon viszont a jövedéki adó 2010-
ben 892 milliárd Ft volt, minek 60%-a üzemanyag, 
30%-a cigaretta, 10%-a pedig alkohol értékesítéséből 
folyt be, így a dohánytermékekből befolyt jövedéki adó 
megközelítette a 268 milliárd forintot. A tüdőrákos 
halálozások szinte 90%-a a nikotinnak tulajdonítható, a 
férfiak tüdőrák miatti halálozásának gyakorisága 
tekintetében a világon az első helyen hazánk áll. A 
szintén halálos rákos megbetegedések egyharmadát 
hozzák a kutatók összefüggésbe a dohányzással. 
 

 
 
A statisztikák is alátámasztják, hogy a cigarettázással 
igen gyakran együtt járó alkoholfogyasztás fokozza a 
súlyos egészségügyi következményeket. Az alkohol 
ingerlő hatást fejt ki a szájüregi nyálkahártyára, és ott 
vérbőséget okoz, aminek következtében elősegíti a 



nikotinból származó rákkeltő (karcinogén) vegyületek 
felszívódását. 35–69 éves korosztályban, hazánkat 
tekintve háromszor nagyobb a halálozási arány a 
dohányosok körében. Magyarországon a nikotin 
okozta betegség miatt elhalálozók száma évente 28 
ezer fő. A felnőtt magyar férfiak 38%-a, a nők 23%-a 
napi rendszerességgel dohányzik. 

 
A dohányzás kialakulása sajnálatosan gyakran 
kamaszkorban alakul ki, és arányát tekintve nincs 
különbség a nemek között. A dohányos szülők 
gyermekei nagyobb valószínűséggel szoknak rá a 
cigarettára, mint a nem dohányzókéi, ezt több kutatás 
is megerősíti. Az OEFK kutatásának eredményei 
alapján sem az iskolai, sem a szélesebb társadalmi 
prevenció nem hatékony, és ugyanígy a törvényi 
korlátozások is hatástalannak bizonyulnak. A kiskorú 
fiatalok lényegében akadály nélkül vásárolhatnak 
cigarettát az üzletekben, és dohányozhatnak is, nincs 
meg a társadalomban a cselekvő ellenállás, az eladó a 
tiltó táblával a feje fölött szolgálja ki a 18 év alattiakat. 
Egy 2002-es felmérés alapján a hazai általános 
iskolások 22%-a dohányzik, a kiskorú középiskolások 
35%-a, a 18 év feletti tanulóknak pedig közel a fele 
(47,9%). Több kutatásban egybehangzóan állítják: az 
elmúlt években a tizenévesek háromnegyede arról 
számolt be, hogy már kipróbálta a dohányzást. A 
passzív dohányzás, vagyis ha valakinek csak a 
környezete cigarettázik, szintén káros lehet: a fiatalok 
nagy része a környezetében állandóan dohányfüstöt 
lélegez be. A nemdohányzók 76%-a, a dohányzóknak 
pedig a 92%-a az otthonában rendszeresen 
cigarettafüstnek van kitéve, nem beszélve a nyilvános 
helyekről. 
 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a dohányzás 
úgynevezett mintakövető magatartás, amit a fiatalok 
eltanulnak azoktól, akiket látnak, ezek elsősorban a 
szülők, de a médiának is nagy szerepe van. Az ifjúság 
számára a dohányzás elsődlegesen szociális jellegű 
tevékenység, ami a kapcsolatteremtéshez, társasági 
együttléthez szükséges, gyakran sajnos „közös alap”. 

A dohányosok nagyjából ugyanazt a néhány 
magyarázatot adják szokásukra, mint 
például: a dohányzás örömforrás, és 
függőséget okoz, kikapcsol, csökkenti a 
feszültséget, társas cselekvés, szokás, 
stimuláció, automatizmus (a kéz cselekvése). 
Ezek ellenére a dohányzók nem igazán 
vannak tisztában a nikotin okozta káros 
hatások valószínűségével és azzal, hogy ezek 
leginkább idősebb korban jelentkeznek. 
Ezenfelül azzal sem, hogy a gyakran magas 
kockázatú, vagy éppen önpusztító viselkedés 
milyen egyedi rendellenességeket és 
személyiségvonásokat képes kialakítani. 
Fontos azzal tisztában lennünk azzal is, hogy 
a cigarettázásról nem könnyű leszokni – a 
dohányzók 68%-a szeretne leszokni 
szenvedélyéről, de sajnos százból mindössze 
három személynek sikerül. 

 
Bár a drogfogyasztással és kultúrájával már korábban, 
részletesen foglalkoztunk, témánk szempontjából a 
teljes képhez szükséges megemlítenünk. A hazai 
drogfogyasztás növekedésének egyik fő oka a nyugat-
orientáltság kialakulása mellett az, hogy a kilencvenes 
évek végére a drogkereskedelem tranzitországából 
célországgá váltunk. A drogok fogyasztása hazánkban 
a fiatalokra jellemző addikció: a 15 és 24 év közöttiek 
67%-a valamilyen formában drogfogyasztó. A végzős 
középiskolások közül lényegében minden második 
fogyasztott már valamilyen illegális szert, ez a szám a 
15-17 évesek között még „csak” minden ötödik fiatalt 
érint. A honi felnőtt népesség 11,4%-a már kipróbált az 
élete során drogot, legtöbbjük 25 éves kora előtt, 
átlagosan pedig tizenkilenc és fél évesen. 
 
Egy gramm marihuána átlagosan 2-3000 forintért 
beszerezhető, két gramm pedig bőven elég egy öt-hat 
fős társaságnak, hogy „jól legyenek”, vagyis nem 
szükséges különösen nagy befektetés a fogyasztásához. 
Egy adag heroin megközelítőleg 5000 forint, egy 
átlagos fogyasztónak minimum napi egy adagra van 
szüksége ahhoz, hogy ne legyen rosszul, kettő adagtól 
már jól is érzi magát (csekély matematikai érzékkel 
kiszámítható, hogy ez átlag havi 150.000 forintot 
jelent). A kokain ára ennek nagyjából a kétszerese. 
 



Bármily meglepő is, az úgynevezett anabolikus 
szteroidok (a szlengben „koksz”-ként nevezik) a valós 
izomnövelő hatásukkal érintik meg a fiatalokat. Ezzel 
kapcsolatban már az alapszituáció is sántít, hiszen nem 
az egészséges életmód és a rendszeres sportolás 
következtében, hanem a szer hatása által rövid idő 
alatt szed fel valaki több tízkilónyi izmot (a megfelelő 
étrend és edzésterv mellett). Ezen szerek ára több ezer 
forinttól akár a százezres határig is terjedhet, a 
legáltalánosabb összeg tízezrekben mérhető. Így nem 
elképzelhetetlen az a helyzet, amikor az izmosodni 
vágyó fiatal nem képes megvenni a méregdrága szert – 
a megvonás hirtelen szívleállást, sőt akár az izomzat 
teljes összeesését is okozhatja. 
 
 
 

Mindannyiunknak felelőssége van a környezetünk, és 
a társadalom egésze felé. Egyrészt azzal, hogy 
szokásainkat, életvitelünket a saját egészségünk, és 
családunk, barátaink érdekében is megfelelően 
alakítjuk ki, és ügyelünk arra is, hogy egyéni szinten 
elősegítsük a megelőzést, vagy bármilyen függőségben 
szenvedő embertársunk szabadságát, a függők elítélése 
nem megfelelő hozzáállás. Hazánk sajnos több millió 
függő országa, nekünk pedig fel kell ébrednünk, és 
oda kell figyelnünk egymásra. 
 

Kirschner Dávid 
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Gondolataim az 
összeesküvés elméletek 

kapcsán 
 
 

mlékszem gyerekként a 
játszótéren, hogyan építet-
tünk bunkereket, harcoltunk 

egymással, vagy éppen a 
gyűjteményeinkkel vagy az új 
biciklinkkel dicsekedtünk, és 
milyen jól esett az, ha valamiért 
irigyeltek. Ha valaki belegondol a 
gyerekkorába, aztán abba az 
ifjúkorba, amikor bandáztunk, 
verekedtünk, megkülönböztettük 
magunkat, és mindenki más hülye 
vagy senki volt. Közben pedig, 
hittünk a mesékben, vagy a fil-
mekben. Mindig hittünk vala-
miben, valakiben, vagy példa-
képekben. S azt gondolná az 
ember, hogy mindez a múltba 
vész a gyermek- és ifjú-korral, s 
végre felnövünk. Ámde ez nem 
sikerült. Hiszen Izrael azt játssza, 
mint mi régen: enyém a vár, tiéd a 
lekvár; az ateisták UFO-hívők 
lettek, a volt fiatal bandatagok, 
már elpocakosodva egy ellenséges 
bandáról beszélnek, akiket úgy 
hívnak, hogy világ-kormány. És a 
szomszéd dicsekszik az új 
autójával, jachtjával. Celebek 
próbálják minél különlegesebb 
egyéniségként bemutatni magu-
kat, pont úgy, ahogy valaha én 
dicsekedtem az új kártya-
naptárammal. Akik meg hívők 
lettek, vagy maradtak, azok pedig 
istenük kezét fogva érzik csak 
biztonságban magukat és e 
nyámnyila biztonságból nem is 
tekintenek ki, hogy mi is történik 
körülöttük, meg amúgy a 
világban, már ami az emberi 
civilizációt illeti. Az iskola-
igazgatók, meg a tanárok, akik 
mindig a gúnyolódás céltáblái 
voltak, ma elnökök és miniszterek. 

Sajnos én megtapasztaltam, hogy 
mi megy a tanári szobákban, 
miféle pletyizés, handa-banda, 
csakúgy, mint a parlamentekben, 
meg régen a bandákban. 
 
Az az érdekes számomra, hogy 
engem ma már nem érdekel, hogy 
kinek van több kártyanaptára, 
kinek van jobb bicaja, hogy ki kit 
vagy mit tekint példaképének, 
milyen plakátokat tesz ki a szobája 
falára. Rohadtul nem érdekel. Az 
viszont igen, hogy a NASA 
milliárdokat költ a papírrepülőkre 
meg a sárkányeregetésre; hogy 
egyes népek úgy gyűjtögetik, vagy 
szórják másokra a bombákat, mint 
mi valaha a homokgombócokat. 
És végül is, én abban remény-
kedtem, hogy a 21. századra az 
emberiség nem istenekben, hanem 
magában kezd el hinni, nem a 
pénz adta életszínvonal növekedés 
rabja lesz, hanem az etika adta 
életminőség javulást tűzi ki célul. 
Hát, ez nem jött be. S attól tartok, 
hogy ha sikerül is kolonizálnunk 
más bolygókat, ott is ugyanezt 
fogja csinálni ez a gyereksereg. 
Akik vagy csintalanok, vagy 
félénkek, vagy ostobák, vagy 
kiközösített eminensek, vagy 
önjelölt bandavezérek, vagy mit 
tudom én, de egy biztos, hogy 
nem felnőttek, akik valóban 
felelősséget vállalnak a tetteikért, 
akik úgy élnek ebben a világban, 
hogy nem ítélkeznek, hanem 
véleményt alkotnak, s főként nem 
hiszik azt, hogy ők a teremtés 
koronája, akiket, ha valami baleset 
ér, akkor apuci-isten majd elvisz a 
szentlélek-doktorbácsihoz. 
 

György Vezekényi 
Fotó: Caras Ionut 
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Könyvajánló – 
Daniel Keyes: az ötöDiK sally 

 

 
 
 
 

ally Porter az élet kellemetlen helyzetei ellen 
azzal védekezik, hogy elveszíti öntudatát. De 
ezzel nincs vége a dolognak. Mikor újra 

magához tér, új helyzetben találja magát. Az idő 
továbbhaladt és ő nem tud róla számot adni. 
Olyasmikre próbálják emlékeztetni, amiket tudtával 
nem követett el. Első ránézésre ez egy többszörösen 
hasadt személyiség története… A jámbor, félénk 
Sallyben négy további én lakozik, még saját nevük is 
van. Bella tömény érzékiség, Nora merő 
intellektualitás, Derry csupa jóindulat, Jinx pedig – tőle 
isten óvjon –  maga a megtestesült agresszivitás. 
Ezeket a gyerekkorban lehasadt, önálló életre kelt 
személyiségdarabokat kellene szép sorjában 
visszaolvasztani a helyükre, létrehozni Sally valódi, 
gazdag, sokrétű személyiségét. A küzdelemnek Sally 
segítője, dr. Ash számára is nagy a tétje. Ő is válságban 
van, belsőleg belerokkant a hivatásába, kiégett, 
házassága tragédiába torkollott. Sally esete a próbakő: 
meg tudja-e tehát egymást gyógyítani orvos és betege, 
s lesz-e a sok kis én-ből egy integrált „mi-tudat”? 
 
 
 

 
 
 
 
„Egyszer volt, hol nem volt, időtlen időkkel ezelőtt, gondolta, 
messze-messze visszafelé. A védővonalak előtt. Az emberi 
öntudattá hasadása előtt, amikor még minden elme egy volt, 
nem voltak elkülönült személyiségek, csak egyetlen 
egyetemes Elme, mindenki beszéd nélkül tudott és 
kommunikált. Minden elme kölcsönösen egymásba hatolt. 
Mindegyik nyíltan megosztotta a gondolatait mindenkivel. 
Nem volt félelem. Nem volt fájdalom. Nem volt harag. A 
parancsok kimondatlanok voltak. Az Elme úgy működött, 
mint egy hatalmas szél, és a lelkek mind úgy sodródtak 
benne, mint a szélfútta levelek. Semmi nem maradt rejtve. 
Nem volt gyanakvás, féltékenység, gyűlölködés... Minden 
egyes elme nyitva állt a totalitás előtt. Nem volt gyötrött 
tudattalan. Nem voltak lidércnyomások. Egyetemes szellem 
lebegett a föld fölött. Aztán valami előreláthatatlan történt. 
A telek hosszabbak és hidegebbek lettek, mint azelőtt. Az 
emberi emlékezet évtízezredei során soha nem emlékeztünk 
ilyen hidegre. Számtalan has korgott, nyaggatta az Elmét, 
sürgetően több ennivalót követelt. De nem volt elég. Így hát 
a nagy Elme úgy határozott, hogy egyes szájakat etetni fog, a 
többieket pedig visszametszi, mint az ágakat. Néhány tízezer 
testre fogja korlátozni magát, a többieket pedig elbocsátja. 
Aztán egyetlenegy ellenállt. Az összes nőstény közül ez az 
egy elszigetelt magának egy sarkot, az öntudatos egyedüllét 
kicsiny szigetét, elcsente részesedését a teljes Elméből. A 
közösség nem tudta, hol van vagy kicsoda, csak ösztönösen 
megérezte az elszigetelődés durva élét valahol az egyetemes 
tudatban. Ez a nő én voltam. Én másnak születtem, mint a 
többiek. (…) Egy új emberfajta anyjává váltam, melynek 
minden tagja saját tudattal rendelkező individuum, és örökre 
kihasadt az emberi faj nagy, közös létéből, csak titokban 
surran vissza néha, elidőzik álmokban, őrültségben, 
misztikus megvilágosodásokban, hogy fenntarthassa magát, 
de soha nem azért, hogy osztozzon a legfelsőbb emberi 
szellem közös tudatában. Lehasadt leszármazottaim 
sokasodtak és szaporodtak, és mivel tudatában voltak a 
testüknek, erősek lettek. Titkos ambíciók, kapzsiság és 
kéjvágy fejlődtek ki bennük. Nemzedékeik nemzedékeket 
nemzettek, és felfedezték a tüzet, a kereket, a kést és az ágyút, 
és leigázták a földet, mert elszaporodtak, miközben a nagy 
Elme - aki nem törődött ezekkel a kitaszítottakkal - még 
mindig csak nyesegetett. És az Új Nép megtanulta a 
gyűlölködést és a háborút. Minden egyes elszigetelt örököse 
"Léleknek" vagy "Szellemnek" nevezte emlékezetében a nagy 
Elmét, és hajtotta a vágy, hogy visszataláljon Hozzá. De 
nem volt már többé egyetlen nyelv, egyetlen beszéd, egyetlen 
gondolat az egész föld. Nagy Bábel lett belőle. Így teremtette 
meg az emberi faj a saját többszörös személyiségeit, és attól 
fogva boldogtalanul élt, amíg csak…” 
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