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IROI BEVEZETŐ

Fekete Györgyöt nem ismerem. Legalábbis személyesen. Érteni tessenek
ez alatt, hogy - miközben az idő nem nekünk dolgozik - soha az életben
nem találkoztunk. Most meg előszót írok egy könyvéhez, jóllehet már a
címe nem tetszik nekem. Hosszú. M i az, hogy társadalom? Nőjön fel...!
és kész. De hát ez a Gyuri könyve. Egy olyan mentálpedagógusé, aki
küszködve megannyi végzetes kórsággal a legelszántabb publicistává nőtte
ki magát. Legalább is az utóbbi két esztendőben, amióta egyáltalán tudunk
egymásról. Éteri barátság a miénk, a javából. í g y aztán ez az előszó-féleség
nem az utána következő majd háromszáz oldal ajánlása, hanem egyfajta
anamnézis egy fáradhatatlan homo ludensről, aki, mondhatni, rablóból
lett pandúr, olyan pandúr, aki miközben a légynek sem tudna ártani,
anélkül, hogy kimozdulna otthonából, amelv (ha éppen nincs kórházban
vagy valamilyen, nem sok jót sejtető felülvizsgálaton) gyakorlatilag a
fizikai mozgástere, válogatás nélkül mindenféle ocsmányságot kiszűr
a világból, s máris püföli a klaviatúrát, ebbéli függőségében csakis és
kizárólag testi függőségei gátolhatják, hogy azok múltán folytassa (igenis)
küldetése reflexióit, amelyek rendre szenvedélyes, nem ritkán dühös,
etikus és mindenek előtt felkészült esszék, glosszák, publicisztikák.
Mondanám, hogy Gyuri barátom közíró, mely titulust valamiféle előélet
alapján szokás kiérdemelni (a politikai skála jelenleg Bayer Zsolt és
Debreceni József között húzható meg), amire neki mikronnyi sansza
nincs, de, gondolom, emiatt nem potyogtat oroszlánkönnyekct. Abban a
tisztességben van folyamatosan részem, hogy aktuális testi bajairól napra
készen tájékoztat, s valamennyi szösszenetét azon melegében olvashatom.
A szösszenet kifejezés véletlenül sem pejoratív, Fekete György történész,
mentálpedagógus álmában sem kolumnista, vállaltan kismester, az sem
veszi kedvét, ha egyik-másik cikkét végül olvasói levélként közlik. Ami
előtte történik, az maga a kanossza. Csak elvétve fordult elő vele, hogy
aktuális munkája egyből célba ért. Ez a befutottak kiváltsága - függetlenül
attól, hogy éppen mivel rukkolnak elő. Hatezer karakter, jöhet. Gyuri nem
7

ennyire van hitelesítve, ő a szerkesztőkkel való (a maga részéről) szívós
küzdelemre szocializálódott, vagy ha így jobban tetszik: erre szocializálták.
1 la történetesen egy írása (max. háromezer karakter) azonnali elutasításban
részesül, nem nyugszik bele, telefonál, érvel, húz, átír. Volt rá eset nem
egyszer, hogy célba ért, eredményesen szívóskodott, vagy egyszerűen csak
az történt, hogy a szerkesztő megadta magát. Ha mégsem, a kézirat újabb
címen landolt, kezdődött minden elölről. F. Gy. nem ismer rangon aluli
megjelenést, komolyan azt hiszi, használ az ügynek rövidebb-hosszabb
ópuszaival. Akár írott sajtóban, akár valamilyen internetes portálon látja
viszont azokat. Emellett csatlakozik mindenféle liberális, antirasszista,
kisebbségvédő felhíváshoz, továbbítja azokat, figyelemmel kíséri sorsukat,
s a fejleményekről hűségesen és fáradhatatlanul tájékoztatja kiterjedt
baráti-ismerősi klientúráját. Nem hinném, hogy mindenki komolyan veszi,
hazudnék, ha most felkért előszó-íróként kijelenteném, minden egyes
jelentkezése reveláció számomra, de semmiképpen nem önmutogatás: egy
ember ül a számítógép előtt, gondolkodik és amire jut, azt megosztaná
mindannyiunkkal. Erről a hosszú című könyvéről sem gondolnám, hogy
a halhatatlanságnak szánja, bölcsebb annál. Túl sokat szenvedett ahhoz,
hogy különösebben elfogult legyen sajátmagával. Az írás, a mindinkább
röghöz kötött közéletiség számára terápia, öngyógyítás, ha úgy tetszik, saját
magára szabott mentálpedagógia. Tarts ki, Gyuri, szükségünk van Rád.
Kertész Péter
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AZ ORVOS KÍNÁLATA

Rendhagyó szakmai bevezető
Nem mondhatja senki, hogv ez az egész nem súrolja a bizarréria
határát.(Fekete György: Nőj föl! Tanulmánykötet a mentálpedagógiáról
és egyebekről.) De itt van előttünk, szembe kell néznünk vele, ezzel a
kötettel, és mindazzal, ami benne van. Nem kellene talán ilyen nagy
leneket keríteni egy kötetnek, szóljon bármiről, hiszen ilvesmi felbukkanhat
bármikor, bárhol, bármely körülmények között, és sorsa azon múlik, van-e
olvasója, akihez szól, mit tartalmaz, és tárgyát hogyan közelíti meg, ad-e
érdekes és lényeges újat, gyarapítandó tárgy- és önismeretünket?
De ez itt most bizarr - „súrolja a bizarréria határát" - mint már írtam
is volt.
Előrebocsájtom, hogy a „bizarr" szót a pszichiáter használja, 111.
használhatja emberi gondolatok, megjelenés- és viselkedés jellemzésére,
pontosan úgy, ahogy azt a mindennapi beszélgetésben használjuk.
Es akkor helyben is vagyunk.
Van egy szereplőnk, nevezetesen Fekete György (megjegyzem, nekem
Gyuri, neki én: Sanyi; barátok vagyunk). A többi szereplőnek már a neve
is bajosan fogalmazódik meg. Itt van pl. a „klinikai pszichiátria"- egy zárt-,
később nyílt osztályon dolgozó orvosi ágazat, amelv elmebetegségekkel,
ill. egyéb csoportba sorolható mentális zavarokkal - gondolkodászavar,
viselkedészavar, személyiségzavar, alkalmazkodási zavar - ill. ezek
gyógyításával - foglalkozik. Olyan szereplők, mint a „biológiai pszichiátria",
a „pszichotherápia", vagy az „andragógia" definiálhatók, de időben, térben és
tudományként történő viselkedésük (fejlődésük) során nagvokat változnak.
Itt aztán megint konkrétebb szereplők jöhetnek: a Lipót, illetve ott dolgozó
(vagy nem ott dolgozó) pszichiáterek (vagy nem pszichiáterek). Élők, ill.
már nem élők - pl. a Lipót (az OPNI) sem él már.
Szerepel aztán Avar Pál pszichiáter (és Valkai Zsuzsanna pszichológus)
sajátos találmánya, egy teória, nevezetesen a montázs-személyiség. Ez az
9

éretlen személyiségnek egyfajta megközelítése, amely a kétségbeejtően
gyakori személyiség-rendellenességek nagy részét magvarázni képes, és
amelyet Avar Pál sajátos módszerével - a „Hős-terápiával" gyógyítani
tudott. Vagy legalább, kezelni.
Es itt jön a képbe Fekete Gyuri, aki túl naiv, őszinte és tisztességes, és
nem hajlandó megkötni azokat a piszkos kompromisszumokat, amelvek a
társadalomba való olajozott beilleszkedéshez szükségesek. Gondolkodásés viselkedészavar típusos esete, melvet pszichiátriai osztályokon kell
kezelni, és ez is történik, mégpedig a Lipóton, a pszichiátria országos
intézetében.
Ezek után Fekete György „meggyógyul" (többé-kevésbé megtanul
piszkos kompromisszumokat kötni), időközben megszerzett tudományos
-egyetemi képzettségének megfelelően a Lipóton betegekkel kezd
dolgozni, és Avar Pál munkássága nyomán - persze mások eredményeit
is megismerve és hasznosítva, no meg saját kútfőből - kidolgoz egv egészen
új pszichotherápiás módszert, annak elméleti-tudományos módszertanát,
és gyakorlatát is.
A Lipóton alkalmazzák, és fizetést kap.
Igen, de nem megy simán.
Közben ugyanis egy s más történik. Megjelenik egy másik szereplő,
az ún. „biológiai pszichiátria". Nevéből is látható, hogy a már régi
iskolának számító, úgynevezett „szociálpszichiátriával" szemben kerül
elő, mégpedig elképesztő, szinte megrendítő irányú és méretű fejlődés
„eredményeként".
Hogy mi ennek a jelentősége? Példán próbálom megvilágítani: Ha valakinek
fáj a foga, eltört a lába, szívelégtelenség miatt nem kap levegőt, vagy hastífusza
van, az nem tud dolgozni, de ha bajával orvoshoz fordul, meggyógyítják, és
dolgozhat, vagy legalább is teljes értékű társadalmi életet élhet.
Ha valaki viszont azt állítja (gondolja), hogy ő pl. Napóleon császár
(behelyettesíthető bárkivel), akkor ezzel alkalmatlanná válik a társadalmi
életre, mert a társadalom nem tudja Napóleonként kezelni őt (a
fontaineblau-i kastélyt időközben eladták).
Kérdezhetné valaki, hogy őt miért nem gyógyítják meg, mint a
fogfájóst?
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Hát, mert nem lehet. A baj - a paranoid-schizophrenia - nem gyógyítható
jelenleg, és amíg nem az, az illető nem alkalmas a társadalomban való teljes
értékű életre.
Nos, a biológiai pszichiátria azt a reményt villantotta fel, hogy ezek a
betegségek gyógyíthatók lesznek. Es az ötvenes évektől kezdve, ha eleinte
nem is gyors, de később annál inkább gyorsuk) ütemben követték egymást
a felfedezések, és olyan új gyógyszerek, amelyek azt a várakozást alapozták
meg, hogy nemsokára gyógyíthatók lesznek az elme- (kedély)betegségek
legkülönbözőbb fajtái.
Elsőként pl. a depresszió - (példa vége).
Ezzel pedig a pszichiátria egyenrangúvá válna a többi orvosi ágazattal
- belgyógyászat, sebészet stb.
Mindenesetre, talán nincs többé szíikség olyan kezelésekre, amelyek a
„pszichotherápia"gyűjtőfogalom alatt szerepelnek, Charcot és főleg Freud
óta a lelki betegségek különböző lajtait gyógyítják, és nem csupán gyógyító
eljárások, hanem az emberi pszichével foglalkozó tudománycsoport
kifejlődéséhez is vezettek - ilyen a pszichológia, vagy a pszichoanalízis,
mely utóbbi kifejezetten Freud, ill. tanítványai és követői nevéhez köthető.
Ilyen a behaviorista (magatartásterápia) iskola.
Ezek azonban hosszadalmas és bizonytalan eredményű gyógyító eljárások,
és tudományosságuk vitatott. Nem lehet vitatni a tudományosságát egy
olyan eljárásnak viszont, amelv lehetővé teszi olyan agyi folyamatok
közvetlen vizsgálatát, mint pl. a matematikai gondolkodás, vagy az agysejtek
DNS-e.
Nahát, ennek a régi-új harcnak a kellős közepébe vetődött oda Gyuri.
Eleinte mindig a régi (konzervatív) iskola az erősebb, és nálunk nem
is volt sok esélye az újnak, hiszen arra több pénz kellett volna. Ekkor
viszont egyszer csak, megváltozott a rendszer, kinyíltak a határok, és
ösztöndíjhoz lehetett jutni. Így aztán a biológiai pszichiátria megerősödött
Magyarországon - váratlan módon - és magvarországi fénykora egybeesett
a világszerte észlelhetővel.
Ez a tendencia ma látszik fordulni, de időközben, a Lipót megszüntetésével
és a magyar pszichiátria villámgyors és brutális leépítésével minden esély
elveszett a világ élvonalának legalább távolról való követésére.
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De ha valami esély mégis volna, az a pszichotherápia - hiszen a biológiai
pszichiátria műveléséhez pénz kell. Szegény ember pedig vízzel főz (agyvízzel!?).
Időközben Gyuri összeszedett egy másik stigmás betegséget. De ez
a gondolkodásán nem látszik. Rosszindulatú betegség (rák), és ebből is
meggyógyulhat.
Rátérve a kötet konkrétságára. A benne közölt tanulmányok három-félék:
- Van egy szakmai vonulat: mentálpedagógiai írások gyűjteménye mindenki hasznosíthatja, az is, aki gyógyítani, az is, aki gyógyulni akar.
Értsék ezt bárhogy.
- Van egy életrajzi-sajátélmény vonulat, mely részben az „Elet",
Gyuri Tanár Ur (az általa kezelt betegek némelyike emlegette őt így
távollétében, ekként tükrözve a belőle megélt szeretet erejét és a tőle kapott
személyiségfejlesztési tudás értékét) élete eseményeiről szól, és esetleg a
többiekéről, akikkel együtt élte meg ezeket, illetve az egész országéról,
valamint azokról az élményekről, amelyeket a hazai pszichiátriával való
találkozás során szerzett, vagy kezelt betegként, vagy munkatársként, de
van itt pszichiáter, aki barát, és van, aki ellenség.
- Végül, van egy olyan vonulat, amely Gyuri gondolatait tartalmazza, azzal
kapcsolatban, ami velünk történt és történik manapság. Ez viszont azt mutatja,
hogy a pszichiátriának csak itt és most van értelme, a saját vonatkoztatási
rendszerében - mint a térnek és időnek a fizikában, Einstein óta.
Amúgy szerzőnknek éppen annyi humora van, amennyi kell a száraz
témához. Vagy több, de komolyan veszi, amit mond. í g y a humort
adagolja, de más erős érzelmeket nem: elsősorban pedig a legfontosabbat:
a felháborodást. Hiszen általában ez készteti írásra. Mire pedig odáig jut,
már higgadtan érvel, de azért szubjektív marad.
Ez a szöveg előszónak készül: annak elég. Akinek még nem vettem el
a kedvét, induljon felfedezőútra: ne törődjön a sorrenddel, a tanulmányok
címei profi módon, és szokatlanul fogalmazottak, nem unalmasak, hanem
nagyon is ütősek.
Ajánlom szíves figyelmükbe Fekete György mentálpedagógus írásait!
Dr. Funk Sándor
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A MENTÁLPEDAGÓGIAI ÍRÁSOK ELÉ

1

Az itt olvasható válogatás bemutatja a legutóbbi majd két évtizedben
közzétett, a hazai pszichiátriában született - a terápiában [gyógyításban]
és a rehabilitációban [képesség-helvreállításban, utógondozásbanJ
egyaránt bevált (vö. pl. N E T W O R K 74. szám, az Addictologia
Hungarica 1 9 9 9 / 5 . sz. szakmelléklete, szerkesztette mindkettőt
Buda Béla dr.) - új szubdiszciplína [ a l - , illetve résztudomány],
a mentálpedagógia [a felnőtt korú emberek érett felnőttségének
oktatásával, képzésével és helyreállításával foglalkozó tudomány]
medicinális [orvosi gyógyításhoz illeszkedő], közelebbről pszichiátriaiaddiktológiai [kedély- és szenvedélybetegségek gyógyítását szolgáló]
és mentálhigiénés [lelkiegészség-megőrző] alkalmazási modelljét
- a praxis [e tevékenységek g y a k o r l á s á n a k ] konkrét kihívásaihoz
illeszkedve. A vonatkozó fogalomkészlet és szemléletértelmezés
mellett olyan, didaktikusán [oktató-tanító jellegűre] megtervezett és
standarddá [szabványszerűvé] formált, s egyúttal pszichoterápiásán
tematizált dramaturgiát [a személyiségkezelés szempontjait figyelembe
vevő cselekményvezetést] működtető speciális gyakorlattárral is
megismerkedhetünk, amelyet az érdeklődők akár önállóan használhatnak
saját területükön (természetesen ki-ki a maga szakmai képzettségének és
jártasságának megfelelően), sőt e metódus [módszer] helyi intézményi
szintű rendszere szintén kialakítható - jelen írások és a megadott
irodalom kreatív [alkotó] feldolgozásával.
Mind a pszichiátriában, mind az andragógiában [a felnőttoktatás,
felnőttképzés tudományában] a különféle visclkedészavarok régóta
ismert leírás- és megközelítéskerete a személyiségfejlődés éretlenségénck, aránytalanságának, a személyiség-összetevők egyensúlyának és
1 „Az Addiktológiai-Mentálpcdagógiai Nappali Egység szakmai koncepciója (a mentálpedagógia klinikai
alkalmazásának modellje gyanánt)"c. dolgozat felhasználásával. A tanulmány megjelent: Psychiatria
Hungarica. 2003/3. szám. A kötetbe kiválasztott szakmai írások fenti bevezetőiében, kapcsos záróielek
kőzött megadom a fontosabb szakkifejezések magyarítását, főleg a később is előfordulókét.
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teherbírásának, ill. ez utóbbiak megbillenésének elemzése, vizsgálata és
fejlesztő kompenzálása [ellentételezése].Távlatból visszatekintve, szinte
Freud óta nyomon követhető, hogy a pszichoterápiák és szocioterápiák
[részint lelki betegségeket gyógyító, részint az egyén társadalmi beil
leszkedésére összpontosító nem gyógyszeres, főleg lélektani-nevelő
kezelések] egész sora, mintha „azért került volna kimunkálásra", hogy
a felnőtt emberek személyiségműködésével foglalkozó három tudo
mányág - a pszichiátria [elmegyógyászat], a pszichológia [lélektan] és
az andragógia - a nagyobb hatékonyság érdekében egymásra találjon.
Szerénytelenség nélkül állítható, hogy az Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézetben (a továbbiakban: OPNI), több érdemes pszi
chiáter és pszichológus emberi-szakmai „háttértámogatásával meg
született, és standardizálttá formálódott pszichoterápiás-rehabilitációs
funkciójú felnőttpedagógiai módszer ugyanezt a „szakmaközi hídverést"
szolgálta. A mentálpedagógia (továbbiakban helyenként: M P ) , amely
napjainkra az andragógia szubdiszciplínájává emelkedett jogosultságát
kezdetben a betegellátás, illetve klienskezelés terén bizonyította, majd
- az Egészségbiztosítási Önkormányzat financiális segítségével - 1995
és 2001 között már a maga képzési és szupervíziós [a gyógyítók-ke
zelők munkáját és személyiségműködését felülvizsgáló] rendszerét is
eredményesen működtette. Ismertsége és elismertsége terjedésével,
bekerült a lényegében első hazai összeállítású és kiadású andragógiai
lexikonba (ennek vonatkozó szócikkeit a kötet tartalmazza). A lokális
[helyi] teltételekhez, adottságokhoz illeszkedő konform [közelfogadottJ
meggyökereztetés érdekében eljött hát az ideje áttekintően összegyűjteni
és közzétenni, hogy a mentálpedagógia miként gazdagítja konkrétan
az eredeti kibocsátó szférát, a pszichiátriát-addiktológiát, illetve a
mentáihigiéniát.
Érdemes külön rögzíteni a mentálpedagógia pszichiátriai és mentálhigiénés
értelmezését, beágyazottságát. Ebből a szempontból a M P az ép értelmi
képességű, de patológiás [kóros] mértékben sérült (vagy ilyen elváltozás
által ténylegesen fenyegetett) személyiségű, illetve szenvedélybeteg felnőtt
korú - a megnőtt, ám személyiségében nem felnőtt! - emberek utóérlelésére,
korrekciójára [„javítására"], fejlesztésére és karbantartására irányuló,
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oktató-gondozó jellegű mentális | értelmi (-pszichikai | lelki] terápiaként,
illetve szaksegítésként definiálható [körülírható]. A medicinában
adiuváns [„segítő-erősítő"] terápiaként, specifikusan alkalmazott, illetve
alkalmazható andragógiai szubdiszciplínaként, amelyben koncepcionálisan
kombinálódik | felfogásmódjához igazodóan kapcsolódik össze] a kogníció
[megismerés, tudatosság] és a self-help [önsegítés] kategóriaffogalom]
rendszere - éppen az érett-felnőtt személyiségműködés helyreállítása és/
vagv pótlólagos kialakítása érdekében. A M P pszichiátriai és mentálhigiénés
működtetését értelmezve leszögezhető, hogy e szubdiszciplína kimunkált,
begyakorolt és standardizált (!) praxistechnikát birtokol. Pontosabban
fogalmazva, egy olyan, a felnőttkorban megtanulható önnevelőönfejlesztő módszert, amely specifikusan a gyermeki negatív [tagadó,
elutasító, visszahúzó, káros, rossz], illetve destruktív | rombolt), pusztító]
pszichikai kompenzációk [kiegyenlítések, ellensúlyozások] konstruktív
[építő], érett-felnőtt
szublimálásdra
| átalakítására, átlényegesítésére]
tanit-ösztökél. A nondirektivitás [rejtett vezetés] bújócskáját elvető, a
behaviorizmus [a viselkedésben jutalmazó-büntető ingerek elsődlegességét
hirdető lélektani irányzat] elemi célszerűségi szemléletét túlhaladó,
és a kognitív pszichoterápiák [értelmezésre és tudatos vezérlésre
összpontosító lélekgyógyászatok] inter- és intraperszonális [személyek
közötti és személyiségen belüli] fókuszának [gyújtópontjának] irányát
megtöbbszöröző rendszerről van szó. E személyiségfejlesztés keretei,
eljárásai és műveletei - az észlelés, a megismerés és az értékelés zavarai mellett
- érintik az énerő mértékét és szerkezetét, a frusztrációi akadályozottság]
tűrési szintet, meg az önismeret birtoklásával megalapozott - s egyben
szociálisan „normabarát"- individuális |egyéni ] autenticitást | hitelességet]
és kreativitást is.
Köztudott, hogy Magyarországon a megkötött házasságok mintegy
fele, több évtized óta válással végződik. Ráadásul a férfiak várható
élettartama - egészségtelen életmódjuk és káros szenvedélyeik miatt - a
KS11 adatai szerint öt-hat évvel rövidebb, mint a nőké, kétharmaduk pedig
a 65. születésnapját sem éri meg. Sok gyermek nő tői tehát apa nélküli
csonka, vagv módosult családban. A szülők őrlődnek megélhetési gondjaik
közt, ezért ritkán érnek rá, hogy gyermekeikkel, azok igénye szerint
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foglalkozzanak. Nem csoda, ha nagy számban menekülnek a kamaszok
az álszent hazugságok, részeg otrombaságok és hisztériás veszekedések
„szülői házából", a tévére bambuló látszat-családokból. Nyilván ez az
elégtelen családi élet fő táptalaja körükben az italozás és a narkó-mámor
keresésének, az elcsavargásoknak, a galeri-haveroknak, annak, ahogy
hajszolják a diszkó-bulik és játék-automaták bódító pótörömeit. De
ez a gyökere sok-sok elhamarkodott, felszínes szexuális kapcsolatnak
is. Már a társadalmi beilleszkedési zavarok (TBZ) kutatásának (múlt)
századvégi eredményei bizonyították adatszerűen, hogy a rossz szokások
továbbélésével, a „szociális öröklődéssel", akaratunkon kívül, szinte
generációs átokként érvényesül valami láthatatlan „mérgező pedagógia"
(lásd - többek közt - montázs-személyiség szócikk a függelékben).Talán
ez az „átoknevelés" a legveszélyesebb „vírushordozója" nemcsak a kémiai
anyagokhoz kötődő addikcióknak, de a durvaságnak, a türelmetlenségnek,
az alkalmazkodni, vagy éppen a pénzzel bánni nem tudásnak, és számos
bűnöző életvitelnek, sőt még az öngyilkosságra való hajlamnak, különösen
azonban mindezek halmozódásának.
Csak érintőlegesen vetem közbe, hogy a rendszerváltás e tendenciát
nemhogy
megtörte volna, sőt. Jelentős egzisztenciális
elbizonytalanodást
hozott, és
megnövelte nemcsak a munkanélküliséget, de a hajléktalanságot is. Ugyanakkor
országunkba akadálytalanul átgyűrűzik az a sivár fogyasztói attitűd, amely
a társadalmi anőmiát [azt a jelenséget, amikor a társadalom teszi /ehetetlenné
a maga teremtette kihívásának való megfelelést/ már-már
robbanásigjeszi/i,
miközben a liberális gazdaságpolitika
olyan anarchikus piaci
viszonyokat
(is) eredményezett,
amelyekben az egészségre káros élvezeti szerek termelése,
behozatala, reklámozása és fogyasztása egyaránt ellenőrizhetetlenné
vált.
Praxistapasztalat bizonyítja, hogy a mentálpedagógiai módszer
igencsak kongruens [egybevágó] a szenvedélybetegek pszichikai-mentális
attribútumaival [meghatározottságaival, jegyeivel]. Akik „közismerten"
nehezen kezelhetők. Akiket maga a pszichiátria is stigmatizál
[megbélyegez]. A k i k tehát többszörösen kiátkozottak. Tudniillik e
módszerrel a környezetüket is rendszerint - olykor elviselhetetlenül
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- fárasztó, mégis mindennek dacára a felajánlott segítségnyújtás elől
általában kitérni szokott embertársaink „megfoghatók" és „befoghatok".
Különben a mentálpedagógia legközvetlenebb forrását jelentő „avari"
életmű vívmánya (már a kötet mottójában megnevezett Avar Pálra, a
XX. század kevés „reneszánsz" egyéniségeinek egyikére utalunk), az
andreutika [„embervezetés"] fogalom és gyakorlat is éppen az alkoholisták
önredempciójáért [ önkiváltásukért szenvedélybetegségükből | vívott
küzdelemben fogant (az addikt személyiségben - megegyezően a
humanisztikus [az emberi egyéniség kiteljesedését középpontba állító]
iskolák hasonló érzékelésével - mindig rátalálva a lelkében-testében
megszaggatott, szerettei által kivetett „gyerekemberre"). Ekként viszont a
mentálpedagógia további hasznát fogalmaztuk meg. Ugyanis szemléletével,
gyógyító-fejlesztő tanításával (meg gyakorlataival!) azt célozza meg, ami
a hagyományos értelemben vett szenvedélybetegekben és az úgymond
valamely szenvedély uralmának túlburjánzása nélkül, a „tisztán", illetve
„szárazon"élő, de szintén sérült vagy megbillent személyiségű emberekben
közös: a felnőttség elégtelenségét, illetve diszharmóniáját [összhangjának,
arányosságának hiányát].

Néhány szerző-szerkesztői megjegyzés.
A kötet törzsanyaga a mentálpedagógia gyakorlati alkalmazását
közvetlenül segítő írások egyvelegét jelenti. G y a k o r l a t o k és
megoldásuk mikéntje (technológia) nyitják a sort, külön koncentrálva
a szenvedélybetegségektől való szabadulásra. Ezek az egyes ember
lelki egészségének (érett felnőttségének) helyreállítását célozzák. Majd
módszerismertető munkák következnek. Utánuk találkozik az olvasó
olyan „vallomásaimmal" (a pszichológia nyelvén szólva: „sajátélménymegosztással"), amelyek noszogathatják az önismerete elmélyítéséhez
szükséges, ám esetleg korábban „sarokba pakolt"érzéseinek-gondolatainak
előáramlását. Ezek a „gyónások" átvezetnek a személyiségéretlenség
társadalmi vetületeivel, főleg az antiszemitizmus kérdésével, a nemzetről,
történelemről való előítéletes-bűnbakoló vélekedéssel, továbbá a „felnőtt
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gyermek"politikusi figurával foglalkozó publicisztikákhoz. Végül, ezt az
ifjú tudományt (még nincs húsz esztendős!) „akadémizáló"kifejtés kap
helyet. A kötet függelékébe pedig - zömmel - a mentálpedagógiáért
folytatott szakmai-közéleti küzdelem sajtódokumentumait rendeztem,
valamint itt emlékezem meg dr. Veér Andrásról, egykori mesteremről
és gyógyítómról (másik mesteremre és egyben szakmai elődömre, dr.
Avar Pálra az írásokban többször is hivatkozom, s itt említem meg dr.
Siska Évát, akitől életem során szintén sok „léleksegélyt" kaptam). A
válogatást egv hosszabb speciális, a pedagógus kollégák mentáihigiéniáját
szolgáló munka zárja (ezt a más foglalkozású, de érdeklődő szülők,
anyukák-apukák - önfejlesztésükre - szintén haszonnal forgathatják).
Az egyes írások között némi átfedést tudatosan vállaltam. Ez volt az
ára annak, hogy egyfelől a szövegek mondandója ne sérüljön, másfelől
meg érzékelhető legyen a téma (a mentálpedagógia) fejlődése, dinamizáló
logikája.
Fekete György

BEMUTATJUK A MENTÁLPEDAGÓGIÁT,
AMIT NEVEZHETÜNK MENTÁLANDRAGÓGIÁNAK \S

2

A mentálpedagógia, mint' léleknevelés',
avagy 'értelemnevetés'
számára
a pedagógia,
szokásos módon, absztraktan és generálisan 'wíw/«/'jelent.
Pontosabban a neveléssel együtt értett oktatást, képzést, - legalábbis
az ez ügyben árnyaltan fogalmazó anyanyelvünk szókészletében.
Ugyanakkor gyermekekkel nem, kifejezetten és kizárólagosan
felnőttekkel
foglalkozik. A felnőttnevelés-felnőttoktatás-felnőttképzés egyik szükséges
funkcióját szervezi elméletté és gyakorlattá. Ilyen módon - bárhová
illesztjük is az andragógiát a diszciplínák rendjében - a mentálpedagógia
andragógiai tartalmú elméletként és gyakorlatként jelenik meg előttünk.
Tulajdonképpen az andragógiai diszciplína egyik speciális ágának is
tekinthetjük.
2 Csorna Gyulával közösen. Megjelent: Felnőttképzés, IV. évfolyam, 2006. 2-3. szám, 1 6 - 1 9 . oldal.
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// funkció, amelyet a mentálpedagógia
betolt, a felnőttek
személyiségfejlődésének
közvetlen segítése a felnőttség
életkori szakaszainak „felfelé hídadó" lépcsőin,
mégpedig a személyiségfejlődés
bekövetkezett
anomáliáinak
feltárása és
közvetlen korrigálása által. Amihez speciális pszichoterápiás nézőpontot
használ, specifikus pszichoterápiás eljárásokat alkalmaz.

A személyiségfejlesztés andragógiai funkció
Aligha nézhetünk el a személyiségfejlesztő andragógiai funkciók teje
fölött. Akkor sem, ha a felnőttek nevelését - mint erre sok jel mutat
- száműzni kívánják szemléletünkből, szembe állírva azt a felnőttek
képzésének illetve oktatásának pragmatikus és nagyon praktikus gazdasági,
munkaerő-piaci szükségleteivel. A nevelés személyiségalakításként
fejlesztésként, szocializálásként is értelmezhető. A felnőttképzés, avagy
a felnőttoktatás minden mozzanata ugyanakkor tudatos és célzott alakító,
fejlesztő, szocializáló beavatkozás a felnőttek személyiségébe,
és ekként bárhogy forgatjuk is - ilyen vagy olyan hatású, nevelésként viselkedik.
Éppen ezért, bár a felnőttnevelés (felnőttoktatás, felnőttképzés)
funkcióinak andragógiai leírása elsőrendű jelentőséget tulajdonít a
gazdasági-munkaerőpiaci funkcióknak, velük egy sorban és tőlük el
nem idegenítve, szintén elsőrendű jelentőséget tulajdonít az individuális
személyiségalakító-fejlesztő, szocializáló funkcióknak, amelyek az
egyéni kibontakozás felnőttkori folyatatásaként, a személyiség minden
területére, megnyilvánulására és viszonyulására vonatkoznak. Akár abban
a szerkezetben, amelyben az U N E S C O által létrehívott nemzetközi
bizottság Jacques Delors-jelcntésként
emlegetett stratégiai javaslata, az
oktatás négy szimbolikus tartópilléreként, 19%-óta felmutatja/ Akár
az Európa Bizottság ugyanebben az évben kiadott, Fehér Könyve szerint,
amelynek sokat mondó teljes címe: Tanítani és tannint. A kognitív társadalom
felé. Maga az individuális fejlesztés, az ember, „mint olyan", „nembéli"
kibontakozását támogató sokirányú tclnőttnevelési (felnőttoktatási,
4

3 KJacques Delors-jelentést Harangi László részletesen bemutatja a Felnőttoktatási és-tclnőttképzési
Lexikon {Bp. 2002) ugyanilyen című szócikkében.
4 Az eredeti kiadással azonos évben, 1996-ban jelent meg Budapesten magyarul.
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felnőttképzési) feladatként Hollandiában és német nyelvterületen az
1950-es években filozófiai indíttatású hangsúlyokat kapott az andragógiai
diszciplína alapító atvái közül való Ten Have, Heinrich Hanselmann és
Franc Pöggeler munkásságában, majd az 1960-as évek végén valamivel
gyakorlatiasabb hangsúlyokat is, az amerikai Makóim Knowles által.
Itthon Durkó Mátyás 1968-ban megjelent könyve, a Felnőttnevelés
és
népművelés elemzi részletesen, és a harminc év múlva, 1998-ban megjelent
Társadalom, felnőtt nevelés, önnevelés-ben
már összetett, differenciált és
integrált társadalmi-gazdasági funkciórendszer tagjaként tárgyalja. (A
fejezet címe: A felnőttnevelés
szocializációs és individualizációs
funkciói.)
M i n d a z o n á l t a l nem elképzelhetetlen, hogy a gyorsan mozgó
szükségleteknek gyorsan mozgó megoldásokkal kedvezni kívánó
andragógiai szemléletben és praxisban az individualizációs funkciók
szempontjai és kívánalmai hangsúly nélkül maradnak, peritériára kerülnek.
Es ugyanez a prakticizmus, valamint hozzá illesztve, a nevelési attitűd
elhanyagolása a felnőttek oktatásában-képzésében, érzéketlenné tehet
a korrigáló személyiségalakítási-fejlesztési, reszocializlási andragógiai
feladatok iránt, s ekként a mentálpedagógia andragógiai tartalma iránt is.
Annak ellenére, hogy Durkó már a Felnőttnevelés és népművelés-ben
(1968ban!) a XX. század első felében keletkezett pszichológiai tudás - elsősorban
Charlotte Bübler, Martba Moers és Fduard Spranger - nyomán azt is
kimutatta, hogy a személyiség alakulásának felnőttkori menetrendjében
lehetségesen bekövetkező pszichikus életkori „krízisek", „lemaradások",
„megrekedések" közvetett és közvetlen andragógiai kezelése kívánatos és
lehetséges. Es hozzátartozik a szocializáció és individualizáció andragógiai
funkciókhoz.' Ez a gondolatmenet viszont egyenesen a mentálpedagógia
utcájába vezet.
Pontosabban először az andreutika utcájába, amely a mentálpedagógia
előképét és alapját képezi.

5 Durkó, idézett mű, 84 -99 p. A hivatkozott pszichológus szerzők ide vonatkozó munkai a könvv
szakirodalmi jegyzékében találhatók.
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A személyiség „utóérlelése"
Az andreutika ('aner-androsz' = felnőtt férfi, felnőtt ember + játékos
utalással euthüno' = egyengető, helyes irányba terelő), mint elmélet és
módszer, amelyet a pszichiáter Avar Pál (1924-1993) az 1970-es, 80-as
években alkotott, abból a felismerésből indul ki, hogy a felnőttség elérése
nem kizárólag az életévek számától függ. Életévei, biológiai státusza,
társadalmi helyzete (a családban, a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt
helye) szempontjából lehet valaki felnőtt, de ugyanakkor valamilyen okból
labilis, leblokkolt, alacsonyabb szinten rögzült, esetleg visszamaradott,
infantilis: úgynevezett montázs-személyiség.
Vagyis a gyermekkor, a
kamaszkor és a felnőttkor érettségi szintjei személyiségében mozaikszerűen
egymásra montírozódnak
és nem kerülnek egyensúlyba. Ilyenképpen a
nem arányosan érett felnőtt személyiségében a megelőző életkori fázisok
(gyermekkor, kamaszkor) viselkedésjcgveinek alkalmatlan felbukkanása,
sőt dominanciája háttérbe szorítja a felnőtt „én"-t (,,ego"-t). Létrejöttének
forrásai legfőképp a gyermekkorban, és legelőbb a családban keresendők,
valamint a családon kívüli intézményes (gyermekotthoni, óvodai, iskolai)
nevelés hatásában. (Ha pedagógiai ártalomként, pl. a gyermekben
állandósul a szégyenérzet, vagy rögzül az elhagyatottság élménye stb.)
A montázs-személyiség lelkiállapota állandó belső ingadozás. Össze
nem illő emberi vonások, viselkedési kényszerek kapcsolódnak hozzá.
Együtt jár az érett viselkedés hiányával, amely belső-külső konfliktusokat,
frusztrációt, személyiségzavart, szenvedélyfüggőséget okozhat. Az ilyen
személviségszerkezetű ember űzött-hajszolt közérzettel él (e feszültségeket
csapolja meg, illetve leplezi el a gyerekes, kényszeres magatartással, kórosan
szenvedélyuralt létformával - hogy viselkedése, megjelenése „megtartott"/
konform legyen), kapcsolatait nehezen építi, rendre függő helyzetbe kerül,
érzelmi-fizikai-szellemi magánytól szenved szüntelen, döntései gyakran
éretlenek, elhamarkodottak. Stb. A feladat a montázs-személyiségű felnőtt
„ufóérlclése", személyisége egyensúlyának helyreállítása: kommunikációs
képességeinek javításával, az önfejlesztés és az önsegítés eszközeivel.
Az andreutika végeredményben személyisége harmonikus érettségéhez
kívánja a felnőtt egyént hozzásegíteni, mégpedig az egyén saját önsegítő,
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önszabályozó lelki mechanizmusainak kifejlesztésével, aktivizálásával.
Ehhez azonban külső, módszeres irányításra, vezetésre van szükség,
amelyet erre a célra kiképzett szakember: az andreuta (= felnőttvezető)
végez, a segítés elsőrendű közegében, az önsegítő
mikrocsoportban.
Az önsegítő mikrocsoport olyan kisközösség, amely az élet nehézségeit
nehezen feldolgozó, krízist átélő felnőttek 3-5 fős, egymást támogató, közös
szabadidő-programokat is beiktató, pótcsalád jellegű rendszeres együttléte.
E speciális együttműködés időtartama, a szükségestől függően 1-2 év is
lehet. Műveleti rendszere nem kötött, a résztvevők megnyilvánulásaihoz,
igényeihez illeszkedik. Vezetési stílusa azonban egyértelműen direktív, s
alapvető módszere a (kissé metaforikus) hősterápia, amely alapelvként azt
állítja, hogy minden ember élete során adódik legalább egy hősi mozzanat
(amikor „léc fölött" teljesít, amikor felülmúlja eddigi teljesítményeit), amire
ki-ki büszke lehet. Ezt kell az érintetteknek személynek megtalálniuk
és újraélniük, hogy önbizalmuk újraéledjen, s önfejlesztő energiáik
kibontakozzanak.
6

A mentálpedagógia
mindezt kitágítja, egyetemesebbé teszi. Átfogóan
alkalmazva elveit, mondhatjuk, hogv mindennapivá transzformálja az
andrentikát, megnöveli hatókörét. Vagyis - bár gyógyítási funkciói nem
hanyagolhatóak - nem kizárólag beteg-státuszú (pl. szenvedélybetegek),
illetve már elmélyülő pszichés válságot átélő felnőttek rehabilitációjára
használható.Tágabb és átjárhatóbb határok között, általános - korrekciós,
avagy szintre hozó - személyiségfejlesztő program is. Működési területe
a montázs-személyiségként „utóérlelésre" szoruló felnőttek teljes köre,
vagvis mindazok, akiknek ilyen vagy olyan mértékben lelki egyensúlya
megrendült, labilissá vált, esetleg krízisállapot felé tartanak, ezért életük
kiteljesítéséhez szükségük lenne lelkiállapotuk helyrebillentésére,
a stabilizálásra, a krízis megelőzésére. A korunkra jellemző, olyan
fogyatékosságaik kiküszöbölését célozza, mint az alkalmazkodó képesség,
a kudarctűrő képesség, az indulatok szabályozásának
hiánya, az önbizalom
reális alapjainak hibás megítélése, az értékválasztási
zavarok, az egyéni
6
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Avar Pál munkái: Gyógyító közösség. In Világosság, 1978. í>. szám; Üj pszichoterápia-koncepció az
alkoholisták kezelésében. In Megelőzés-gyógyitás-rehabilJtáció. Alkohológiai Kiskönyvtár. Bp. 1980;
Hősterápia (Magvető Könyvkiadó) Bp.1988; Embervezetés (Kézirathagyaték, 1993.)

és a közösségi múlt értékelésének
zavarai. Ilyenképpen társadalmi létük
stabilizálását, interperszonális kapcsolataikat egyengeti. Ezzel együtt a
tanuláshoz, a képzéshez és önképzéshez vezető indítékaik erősítésében
és a sorsútjaik előtt álló belső akadályok elhárításában is közreműködik.
Tennivalóit (felnőttoktatási, (felnőtt)képzési programokkal hangolhatja
össze. Eljárásrendjébe ily módon nemcsak a pszichoterápiás eljárások,
hanem hozzájuk illeszkedő oktató-képző, tehát didaktikai jellegű eljárások
is bekerülhetnek.
A mentálpedagógia mindezek érdekében folyamatosan elemzi a
(valóban) érett felnőtt magatartásának jellemzőit, kritériumait és
a hozzájuk tartozó lelki működéseket. Ennek fényében vizsgálja a
montázs-személviségűek konkrét, adott helyzetekben megnyilvánuló
belső (pszichikus) viszonyait, személyközi kapcsolataikat, társadalmi
konfliktusaikat, s mindezt tanulási, képzési problémáik elemzésére is
felhasználja. Es keresi az önsegítő, önszabályozó korrekció lehetőségeit,
kidolgozza és alkalmazza módszereit.
A metodika kerete az ún. men tálpedagógiai
kiscsoport, amelyben a
résztvevők motivációs alapot kapnak arra, hogy ki-ki önmaga vigye
végbe saját személyiségének „utóérlelését",
önmaga valódi felnőtté
formálását. A csoport létszáma 4 - 1 0 fő lehet. A - szükség szerint néhány hetes, illetve néhány hónapos csoportmunka pszichoterápiás
dramaturgiájának tematikus fázisai a következők: 1. a kölcsönös bizalom
és a szolidaritás kialakítása, 2. egymás közötti „sorsmegosztás": a személves
múlt pozitív történéseinek kikutatása és felidézése (vei. a hősterápiával),
3. veszteséglajstromozás a saját egyéni „történelemben", 4. az empátia
tanulása speciális gyakorlatok révén, 5. a „felnőttben gyermek" jelenségének
tudatosítása és az ehhez kapcsolódó jellegzetes magatartásvonásoknak,
magatartásmechanizmusoknak - a csoport nyilvánossága előtt, a csoport
közreműködésével történő - konkrét „önbeazonosítása", és végül 6. a
(valóban) érett felnőttség viselkedésmódjainak összegzése, ami a csoportról
történő leválást, az önszabályozás, az önsegítés megkezdését készíti elő. A
dramaturgia rugalmas. 1 .énveges, hogy a csoportvezető igazodjék a csoport
összetételéhez, tagjainak egymáshoz való viszonyához, iskolázottságához,
érdeklődési köréhez, a rendelkezésre álló időkeretekhez. Műveleti rendszere
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azonban szigorúan kötött. Fontos eleme az ún. bűnbakkeresÖ cseretechnika,
amely a bajok okát másokra, illetve a körülményekre hárító (bűnbakot
kereső, találó), és megmerevedett beállítódássá vált megbántottságot, sőt
magát az indulatvezéreltséget igyekszik feldolgozni. A „megbántóra" és
„megbántottra" kihegyezett, képzeletbeli csere többnyire elvezet az empátia
és önmagunk elfogadásának mélyebb elsajátításához. Olyan önismereti
lépéseket jelent, amelyek révén szembesülünk élve elhantolt haragjainkkal,
hogy végül megbocsássunk mindazoknak, akiket kárhoztatni szoktunk,
és egyben eljutunk bajaink okainak reális megítéléséhez.
A mentálpedagógiai munka - a csoport vezetése - természetesen erre
kiképzett szakemberekre tartozik, akik (mint andreuták) az egészségügy,
a felnőttoktatás-felnőttképzés, valamint a hivatásos segítés különböző
szakterületeiről verbuválódhatnak. Képzésükhöz kimunkált programok
állnak rendelkezésre/

Mentálpedagógia és andragógia
M i n t h o g y az andreuták képzése magától érthetően felnőttképzés,
ezen a ponton a mentálpedagógia (minden más, telnőtteket kiképző,
továbbképző programmal együtt) magától értetődően kapcsolódik az
7

A mentálpedagógia elmeletet és módszereit, benne a bűnbakkereső cseretechnikát Avar Pál
tanítványa - e cikk társszerzője - Fekete György dolgozta ki. Alapirodalom; Az andreutika
mentálpedagógiai alkalmazása. Szcrk. Fekete György. OPNI. Bp.1995. (Kézirat gyanánt.); Fekete
György: Mentálpedagógiai-andreutikai megközelítés a szenvedélybetegségek és más (viselkedési)
addikciok kezelésében. In: Psychiatria Hungarica, 1997. 5. szám; Fekete György: A telnört ember
mentálpedagógiai öntesztje. In: Medicus Universalis 1997. október; Fekete György - Varga Domokos:
Bevezetés a mentálpedagógiába. Gyakorlati útmutató pedagógusoknak. Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum. Bp. 1999; Fekete György: A felnőttség felnőttkori tanulásának és gyakorlásának tanítási
programja - az érett személyiségműkodés oktatására, a helyreállítás és/vagy pótlólagos megteremtése
érdekeben. Metodikai sorvezető mentálpedagógiai csoportvezetők, illetve tanácsadók kiképzéséhe/.
Országos Fszidititnai és Ncuroligni Intézet 1999 In: N E T W O R K [ Addietologia Hungarica
mellékletei. 2 0 0 0 . 3. (78.) szám; Fekete György; Mentálpedagógiai önismereti gyakorlatok. In:
Egészségneveles. 2000. 5-6. szám; Fekete György: Béke es szeretet felajánlása. Egyszerű attitűd
áthangoló mentálpedagógiai (valencia) gyakorlat. In: Medicus Universalis. 2 0 0 1 . február; Fekete
György: Az Addiktológiai-Mentálpedagógiaí Nappali Egység szakmai koncepciója (a mentálpedagógia
klinikai alkalmazásának modellje gyanánt). In: Psychiatria 1 lungarica. 2003,3. szám. Pasztorálterápiás
jelleggel pedig: Fekete György: A haragosság ellen - másképp. Fiatal katolikus IGEN. 2003. június.
Komplex praxisanyagként meg; Fekete (lyörgy: A mentálpedagógia pszichiátriai protokollja.Javaslat.
2004 ősze. [Kiadatlan kézirat.]
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andragógiához. Abban a tekintetben is, hogy az eredményesség érdekében
a képzési programokban érdemes a szaktárgy természete által megkívánt,
sajátos mentálpedagógiai képzési szabályokat és a konkrét (szak)képzés
andragógiai szabályait egymáshoz igazítani. A m i t aztán a kiképzett
andreutáknak a kifejezetten gyógyítási célú mentálpedagógiai programokban
szintén érdemes megtenniük.
De ennél általánosabb személyiségfejlesztő alkata okán, minthogy az
utóérleléssel korrigák) személyiségfejlesztés szükséglete reálisan gyakorta
felmerül, a mentálpedagógiai programoknak (kiképzett andreutákkaK)
kifejezetten andragógiai feladatként lehet helye a felnőttnevclési
(felnőttoktatási, felnőttképzési) tartományokban. Ilyenkor azonban
nemcsak a specifikus mentálpedagógiai és az általános andragógiai
képzési szabályok összehangolása szorgalmazandó. Lehetőség nyílik
a mentálpedagógiai program, valamint különböző formális és nem
formális felnőttnevelési (felnőttoktatási, felnőttképzési) programok
szimbiózisának kifejlesztésére is. (Mondjuk, pl. a különféle ún.
ismeretterjesztő programokhoz, önképző körökhöz, tanuló körökhöz, vagy
az alfabetizációhoz, vagy a nem-hivatásos gépkocsivezetők képzéséhez, vagy
akár a sokféle szakképzési tanfolyamhoz kapcsolva stb.) Tudomásul véve,
hogy a mentálpedagógiai utóérlelés adott esetekben elsőrendű feltétele lehet
az eredményes felnőttnevelésnek (felnőttoktatásnak, felnőttképzésnek).
Hangsúlyozhatjuk,
hogy az eredményes
szakképzésnek
is. M á s k é n t
fogalmazva: konkrét felnőttnevelési (felnőttoktatási, felnőttképzési)
programjaink konkrét eredménytelenségeire olykor a megcélzottakban
(és netán oktatóikban) meghúzódó felnőttkori éretlenség adhat konkrét
magyarázatot. S ilyenkor a felnőttnevclési (felnőttoktatási, felnőttképzési)
eredményesség feltétele éppen a mentálpedagógiai utóérlelés.
Minthogy manapság a kompetenciák ügye a kirakatban van, észre kell
vennünk, hogy annak a képességsornak a tagjai - az
alkalmazkodóképesség,
a kudarctűrő képesség, az indulatok szabályozása,
az önbizalom
reális
alapjainak megítélése, a zavartalan értékválasztás, az egyéni és a közösségi múlt
kiegyensúlyozott, tárgyilagos értékelése - , amelyek hiányának kiküszöbölését a
mentálpedagógia különösen előtérbe állítja, a maguk komplex mivoltában,
nemcsak az eredményes tanulás (oktatás, képzés) általános feltételeként
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jönnek számításba, hanem esetenként konkrét kompetenciák
konkrét
teltételeként, sőt tartozékaként. Konkrét hiányuk vagy csököttségük
akadályozza a konkrét kompetenciák kifejlesztését, vagy teljes értékű
működését. Vagyis mentálpedagógiai pótlásuk elengedhetetlen. Ennélfogva
a mentálpedagógia magától érthetően lehet jelen a kompetenciák
kifejlesztésének felnőttnevelési (felnőttoktatási, felnőttképzési)
programjaiban. Legalábbis akkor, ha a kompetenciákat olyan körülhatárolt,
meghatározott teljesítményre képes, átfogó és komplex tudásoknak
tekintjük, amelyekben a személyiség megtelelő kognitív, affektív és motoros
működési területei, speciális együttessé szervezve, aktuálisan mozgósítva
vannak. Márpedig pl. a nyitottság, az empátia, a szociális interakció, a
társas tevékenység, a felelősségérzet,
a szervezőképesség,
a dönteni tudás, az
érvelni tudás, a vitakészség, avagy a problémaérzékenység
és a probléma
megoldási képesség stb., mint kompetenciák, kétségkívül ilyenek. S velük
- mint feltételek és/vagy mint tartozékok - egészen jól összehangolhatóak
a mentálpedagógia számára fontos, imént idézett képességsor tagjai.
(Pl. illeszkedik egymáshoz a nyitottság és az. értékválasztás, valamint a
múlt tárgyilagos értékelése; a szociális interakció, a társas tevékenység
alkalmazkodást, valósághű önértékelést kíván, és feltétele az érzelmek
kulturáltsága stb. Közvetlenebbül: a szakképzés területén, pl. a hivatásos
gépkocsivezetők és munkagépkezelők felelősségérzeti és döntéshozatali
kompetenciájához biztosan oda illesztendő az indulatok szabályozása, a
reális önbizalom, s talán még a kudarctűrő és empátiás képesség is.)
s

Mindezen túl, a lehetőségek egészen elvont régióiban,a mentálpedagógia
szakmai használatra felkínálja az andragógiának a hősterápiában
és a
bűnbakkereső cseretechnikában
rejlő emberismeretet, valamint az általuk
kifejezett szemlélet és attitűd andragógiai szakmai szemléletté, attitűddé
alakítását. Gazdagírva ekként az andragógia személyiségfejlesztő,
képességtágító hatóerejét.

8
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A kompetencia-problémát lásd Vass Vilmos A kompetencia fogalmának értelmezése című
tanulmányában. (In: A kompetencia - Kihívások és értelmezések. Szerk. Demeter Ginga. Országos
Közoktatási Intézet. Bp. 2006.) Valamint - speciális szerepclcmzési megközelítésben - Csorna (iyula:
Mesterség és szerep. A nevelési-tanítási szerep a pedagógusok és az andragógusok munkájában. Pécsi
Tudományegyetem T T K Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. Pécs. 2003. Humán
szervező (munkaügyi) menedzser sorozat.

MENTÁLPEDAGÓGIA—NEVELÉSTUDOMÁNYPEDAGÓGUSOK
9

1/ M i a mentálpedagógia és honnan származik?
Jegyezd meg magadnak, hogy egy fiúból akkor lesz, férfi, amikor férfira
van szükség. Ismertem én olyan fiúkat, akik negyvenéves tejjel is fiúk
maradtak, mert nem volt szükség férfira."
(Steinbeck)
10

„Nem én téptem le homlokodról / Magad tépted le a babért."
(Petőfi)

11

„Pálmáját öntözzék ebek,/ álljon közibük ő is. / Kertésszen őszi kerteket
/ hol megtrágyázzák őt is."
(József Attila: Egy költőre)
12

„... indulatom messze ragadna, / te - hozzátéve: >Szivedre ne vedd<
- / leintenél, mint az öregebb, / mint az apám / s én bosszankodnék, de
nem mondanám."
(J. A.: Magad emésztő...)"
Ilyen és ehhez hasonló helyzetekkel, emberi állapotokkal foglalkozik
egy újnak számító pedagógiai résztudomány, a mentálpedagógia - mintegy
elemzőén - megerősítve a közgondolkodást, amely általában feltételezi
e művészileg megjelenített viselkedésmódok mögött a felnőtté érés
9 Uj Pedagógiai Szemle, 2(KH). november.
10 Steinbeck, fohn: Menekülés. In: A varázshordó. Mai amerikai elbeszélések. Szépirodalmi Könyvkiadó.
Budapest, 1 9 6 6 . 9 . old.
11 Petőfi Sándor: Vörösmartyhoz. (Midőn a nemzetgyűlésben aug. 21-én ő a hadügyben a többséggel
szavazott.) Petőfi Sándor Összes Költeményei. Budapest.Tolnai Nyomdai Műintézct és Kiadó Vállalat
R.-T. kiadása, c. n. 153. old.
12 József Attila Müvei. I. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1 9 7 7 . 2 7 9 . old.
13 Uo. 357. old.
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elakadását, illetve a felnőtt magatartás átmeneti feladását valamilyen
váratlan hatásra. Persze, ilyen tekintetben nem csupán a férfinem jöhet
szóba. Gondoljunk József Attila idősebb nővérére, akit az egymást kö
vető férjek Jocónak, Lucie-nek, Lalának, végül - a saját nevén - Jolánnak
szólítottak. Megfelelő példa Kosztolányi Pacsirtája is, aki biztonságát
a szüleire való rátelepedésben, a fölöttük való zsarnokoskodásban éli
meg. Ha pedig megkérdezzük magunktól, hogy vajon Hunyady Sándor
„Bakaruhájában" ki számítható inkább felnőttnek: a szerelemérzését és
az osztályos hovatartozását méltósággal viselő cselédlány-e, avagy az élet
könnyű kihívásaira orientálódott újságíró; akkor ez az egész problematika
tüstént átkerül az irodalom míves magaslatairól hétköznapjainkba.
A mentálpedagógia tárgya tehát a felnőtt korú emberek érett felnőtt
ségre nevelése. Ez a meghatározás természetesen magában foglalja az
érett felnőttség felnőttkori (utólagos) kialakítása mellett az elfáradt vagy
megrendült-megbicsaklott felnőttség felfrissítését, helyreállítását.
Fogalmi apparátusa egyfelől pszichológiai-pedagógiai terminus
technicusokra épül, másfelől néhány új fogalom-konstrukciót tartalmaz.
A leglényegesebbek ezek közül: a már említett érett felnőttség, továbbá
a montázsszemélyiség, a mérgező pedagógia, a megkötő-szégyen, az
elhagyás-túlérzékenység, a poligrupális lét, a bűnbak, a redemptio stb.
A mentálpedagógia elemzi az érettfelnőtt-magatartás kritériumait, és
az ahhoz tartozó személyiségműködéseket, vizsgálja az egyedfejlődés
főbb életkori szakaszaihoz illeszkedő énállapotokat, valamint keresi a
montázsszemélyiség korrekciójának önsegítő-öntanító-önnevelő mód
szereit, az érzelem, a gondolkodás, a viselkedés (ideértve a kommuni
kációt is) szabályozására összpontosítva. (Közbevetőleg jegyezzük meg,
hogy a montázsszemélyiség kifejezés alatt, ami egyébként e pedagógia
alapkonstruktuma, azt az emberi szerkezetet értjük, amikor az adott sze
mély különböző arcélei - amelyek más-más érettségi fokozatokat fejeznek
ki - egymásra montírozódnak és egyszerre - ráadásul az alkalomhoz, ill.
szerephez nem illő dominanciával - érvényesülnek.)
A mentálpedagógia keletkezésének forrásvidéke a néhány éve elhunyt
orvos-polihisztor Avar Pál andreutikája (embervezetés), s általában a
humanisztikus-intervencionista - ám egyben a pedagógiai megközelítésre
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fogékony - pszichoterápiák, családlélektani műhelyek, s végül, de nem utolsó
sorban, az önsegítő típusú (self-help) mozgalmak. Avar írta: ,Az alkohológiaiaddiktológiai betegellátásban gyakran találkozunk olyan esetekkel, ahol az
egyén fejlődése anélkül meg)' végbe, hogy nála az előző életkori szakaszokra
jellemző karakterisztika eltűnt volna. Nagy gyerekek, vagy ahogy gúnyosan
mondjuk: óriásbébik, de legalábbis zöldfülű kamaszok járnak-kelnek előt
tünk felnőtt magatartást erőltetve magukra, esetleg felnőttes terhekkel a
vállukon." Es most tetten értünk egv érdekes interdiszciplinaritást. Mert
a mentálpedagógia tudományági irányultsága voltaképpen az andragógia,
noha az eredeti származási helv és első alkalmazási terep a pszichiátriai
gyógyítás és rehabilitáció. Ugyanis itt is, ott is hasznosan egészítheti ki a
felnőttnevelést - a felnőttek felnőtté nevelésével.
A szakmai becsület azonban megkívánja annak megállapítását, hogy
a mentálpedagógia jelenleg még tormákklóban lévő szubdiszciplínakezdeményezés. Ez alatt az értendő, hogy metodikai-praxeológiai értelem
ben kellő mértékben kidolgozott.Tudományelméleti kimunkálása viszont a
pedagógia (valamint pszichopedagógia, pszichológia stb.) tanszékekre vár. Az
ő illetékességük kikutatni, hogy e gyakorlat szülte stúdium mely pedagógiai
irányzatokkal, iskolákkal - és mennyiben - rokonítható: pl. herbartiánus-e,
vagv inkább az értéktudományra is kitekintő reformpedagógiai jellegű, s ily
módon kapcsolható-e a kultúrpedagógiához, a szociálpedagógiához, avagy
a társaslélcktani pedagógiához? Az is a jövő feladata, hogy - elvégezve
a vonatkozó ontológiai és episztemiológiai alapvetést - megkeressük a
felnőttségfogalom kultúrhistóriai alakulását egészen az ókori társadalmak
ember-eszményeitől napjainkig. Mindazonáltal okkal feltételezhető, hogy
a mentálpedagógiának mindenképpen - ha úgy tetszik, sui generis - ideo
logikusnak és normatívnak szükséges lennie, miközben utólag (pótlólag)
kompenzálja a gyermekkor gyakorta megsértett funkcionalitását.
14

Láttuk tehát, hogy a mentálpedagógia még sok további alkotás lehe
tőségét ígéri. Hogy miért került be mégis, ill. már most az akkreditált
pedagógus továbbképzésbe, ' azt a hasznossága indokolja.
1

14 Avat Pál: I lósterápia. Magvető Kiadó. Budapest, 1 9 8 8 . 1 4 7 . old.
15 „Pedagógusok • önsegítő-továbbképző - mentálpedagógiai rendszere" OPNI, 1999. Programszerző:
Fekete György. Lásd Oktatási Közlöny, 2000/1. sz., 94. old., továbbá www.pt-mik.sulinet.hu
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II/ A mentálpedagógia haszna - és eddigi eredményei
A mentálpedagógia hasznossága elsősorban a magyarázóelvéből (bajértelmezéséből) következik. Nem osztja a társadalmat „egészséges" és
„beteg" emberekre, akik között - különösen a már krónikusnak minősülő
kórállapotok, fogyatékosságok, lelki labilitások, szenvedélybetegségek,
patológiás személyiségstruktúrák esetében - a valóságban olyan kemények
a határvonalak, hogy „túlról"alig-alig lehetséges valódi visszatérés. A bajba
kenőiteket ugyanis a környezet előítéletessége többnyire stigmatizálja, sőt
nemritkán exkommunikálja. E viszonyulással szemben a mentálpedagógia
azt tartja, hogy életünk során valamennyien dinamikus mozgásban vagyunk
egy olyan pályán, amelynek „fennsíkja" az érett, felnőtt problémafeldolgozás,
döntésképesség és alkalmazkodóképes viselkedés. Kétségtelen: ezen a pályán
nem egyenlő sebességgel és irányban haladunk, egyesek már induláskor
megrekednek, ill. egyhelyben topognak vagv ugyanazt a kört róják újra és
újra, másoknak a tempója nem egyenletes, a kapaszkodást pedig sokszor
dramatizálják váratlan visszacsúszások, s az út végének elérését sem egy
formán éljük meg. Azonban e szinte végtelen számú konkrétsággal meg
jelenő növekedési-érési - sajnos nemegyszer csupán „idősödési"- folyamat
magva (a megnőttség és a felnőttség paradoxona) - kollektív tapasztalat.
Mondhatni: a „szociális génjeinkben"hordozzuk. Ebből következik viszont,
hogy a személyiségfejlődés mentálpedagógiai értelmezése mindenki által
átélhető, hiszen a legteljesebb személyességgel kapcsokkihatunk hozzá. A
benne található „szakmai" megfogalmazások, összefüggés-meghatározások,
probléma-leírások, tézisek, következtetések stb. a legemberibb individu
ális motivációinkat hozzák mozgásba (sőt, ezek a magánbénultságaink
föllazításában-oldásában is segítenek, s ekként az önmagunk sorsa fölötti
kompetencianövekedés élményünkké válhat). A lényeg tehát - e tekintetben
-, hogy a mentálpedagógia azért hat megismerőire vonzerővel, mert egy
minden emberben mágnesként működő törekvésre reagál. Az érettfelnőtt
minőségünk megszerzéséért, tökéletesítéséért (és karbantartásáért) kifejtett
fáradozásunkra, amely hol tudatos, hol nem tudatos, hol önsorsjavító (vala
minek a feltalálása, kifaragása, kiesztergálása, népszerűsítése, ill. valamilyen
érzés vagy szerep vállalása, ilyen-olyan konfliktushelyzet kigubancolása stb.).
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hol pedig önsorsrontó (igazságosztó háborgások, önemésztő félrevonulások,
bánatos poharazások, enyhülést vagy mámort ígérő porok-fiivek fogyasztása,
elménk és lelkünk clvarázslásával kecsegtető masinák dédelgetése stb.).
A mentálpedagógia eddigi eredményei - mindenekelőtt, mint már meg
jegyeztük - a célszemélvekhez igazítható metodikák változatosságában, a
gazdag praxisművelési variációkban mutatkoznak meg. A pedagógia magvai,
melyeket valamikor kórházak, gondozók betegfoglalkozásain hintettünk
el, úgy tűnik, jó termést hoztak. Az elmúlt öt évben szárba szökkent a
mentálpedagógia oktatási-nevelési-személviségérlelési, ill. -korrekciós
rendszere, szolgálva mind a szakmai továbbképzést (kezdetben elsősorban
az egészségügyben és a szociális segítésben), mind a különféle terápiákat. E
legutóbbi időszakban a különböző mentálhigiénés-utógondozó csoportok
mellett (gyógyult alkoholisták, rendeződésre magukat elszánt hajléktalanok
stb.) tizenhat alapfokú csoportvezető-képző kurzust tartottunk, többszáz
résztvevővel (orvosok, pszichológusok, szociális munkások, gyógypeda
gógusok, diplomás ápolók, egészségügyi szakdolgozók részére, de mindig
becsábítottunk a közoktatásból is tanár, ill. tanító kollégákat). Ők az ország
első andreutái.Természetesen stáb-kiképző tréningeket (a jelzett tanfolyam
ok vezérlésére) és szupervíziókat (a terepen tevékenykedő andreutáknak)
is vezettünk. Mindezt mintegy kétezerötszáz órában hoztuk tető alá. De
ami a nevelés napszámosai szemében talán a legfontosabb hozadék lehet:
ez a szisztéma a pedagógusoknak rendelkezésre bocsát egy nem akármilyen
autonomitással működtethető alrendszert. Mégpedig olyant, amellyel a
lelki egészségüket más szakmák rájuk telepedő gyámkodása nélkül ápol
hatják, őrizhetik. Ennek gyümölcsei minden bizonnyal nem érdektelenek
a pedagógiai-andragógiai iskolák és programok számára.

III/ A pedagógiai praxis és a mentálpedagógia találkozáspontjai
(gyakorlatiasabban fogalmazva: mely értékek-képességek mentén
segítheti a mentálpedagógia a pedagógusokat?)
Régóta ismert pedagógiai alaptétel, miszerint értéket csak olyan ember
képes igazából közvetíteni, aki önmagát értékesnek ítéli. Képességeket
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az a nevelő tud valóban fejleszteni, aki saját maga (és környezete) előtt
joggal büszke bizonyos képességeire. Egyéniséget formálhat-e más, mint
egyéniség?. Ez az axiológiai attitűd a legfőbb találkozási pont. Közelebbről
nézve: a korszerű neveléstudomány három vezércsillagát (az Igazság, a Jó
és a Szép értékét) követi a mentálpedagógiai gondolkodás.
Az igazság tanítását (mi a tény?) e résztudomány úgy szolgálja, hogy
sarkall a külső-belső környezet valósághű észlelésére, hogy nem hagyja
jóvá a valóság tagadását, vagy az attól való bárminemű, tudatosan nem
vállalt elfordulást. A jóság célképzetéhez (mi a kötelesség, s annak tudata
miként építhető be?) úgy viszonyul, hogy egyfelől az egyént a mindenkori
közösség horizontjába helyezi, másfelől nem békül meg egyetlen egyén
közösségből történő kirekesztésével sem. Ezáltal nyit, sőt buzdít a transz cendenciára (légyen az isteni, vagy csak egyszerűen etikai igényességből
fakadó). Idevezető útként pedig az embertársakra kisugárzó önszeretet
képességét fejleszti. A szépség megéléséhez (mi az öröm, s mi tetszik?)
meg úgy kötődik, hogy az önmegvalósítás, az alkotás, a gyönyörködés,
az érzések cenzúrázatlan (de nem parttalan!) megélésének terepét kínálja
- specifikus eszközökkel.
A mentálpedagógia alapvető evidenciája, hogy a felnőtt-viselkedés
tanulható és gyakorolható - felnőttként is. A pedagógushivatás köve
telményeivel való további találkozáspontjai ennek mentén tapinthatók
ki: a stabil, nem játszmavezérelt, hiteles magatartás igénye (tanár-diák,
nevelő-nevelt, vezető-beosztott, kolléga-kolléga viszonyok), törekvés az
érett-felnőtt személyiségműködési képességek erősítésére és gyarapítására
(különös figyelemmel a viselkedésegyensúlyra, a kommunikálni tudásra, a
beleéléskészségre, a kompromisszumfogékonyságra, a valóságérzékenység
re, a konfliktusbírásra, a kudarctűrésre, a szorongásállásra, az önelfogadásra,
a szerepazonosulásra, az énvállalásra és az önismeretre). Gondoljuk csak
el, mennyivel könnyebb tanítani, ha a tanítványok nem provokálhatják
meg mindazt, amit korábban tudatunk-lelkűnk perifériájára szorítottunk.
És mennyivel jobban kijövünk főnökeinkkel és munkatársainkkal, ha
hozzájuk fűződő viszonyunkat nem terhelik fojtogató szülő-árnyékok,
vagy elbizonytalanító testvér-féltékenységek. E cél- és értékfelfogáshoz
a mentálpedagógia olyan önvédő-önfejlesztő eszközkészletet társít, amely
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;

különösen azon nevelöknek bizonyulhat t rtékesnek, akik az átlagosnál
nehezebb körülmények között dolgoznak.

IV/ A mentálpedagógia részéről a pedagógusoknak felkínált eszköztár
Az e helyütt választott dolgozatforma (általános bemutatás) keretei arra
adnak teret, hogy a teljesség igénye nélkül csak felsoroljuk a felnőttségtanítási
és -ápolási gyakorlatban bevált munkaformákat, munkakereteket és mun
kaeszközöket, s jelzésszerűen utaljunk azokra a körülhatárolt, részletesen
kidolgozott, standardizált eljárási lépésekre, műveletsorozatokra és mo
dulszerűen építkező multivariábilis tematikákra, amelyek a pedagógusokat
érdekeltté tehetik a mentálpedagógia tanulmányozásában és alkalmazásában.
Ilyen a mentálpedagógia i csoportdramaturgia - a különféle betegségekkel
megterhelt emberek nevelő jellegű „gyógyítására"; a mentálpedagógiai
optimummodell és a mentálpedagógiai önteszt - a felnőttség funkcioná
lásának önellenőrzéséhez; az önismereti munkaminta és gyakorlatsoro
zatok - a fejlesztő tréningek vezetői és tagjai számára; vagy a felnőttség
felnőttkori tanulásának és gyakorlásának tanítási programja. (Mindezek a
publikációinkban föllelhetők és nyomon követhetők. ") Az eszköztár három
legfontosabb összetevőjéről azonban - ha röviden is - de külön szólunk:
1

• A hősterápia (más néven: legendaterápia) - ami mondhatni, a
mentálpedagógia filozófiája - azon alapszik, hogy minden ember éle
tében adódik legalább egy hősi mozzanat, egy kiemelkedő tett, vagy egy
szívet melengető cselekvéssorozat, amikor „léc fölött" teljesít, amikor
felülmúlja addigi képességeit. Erre kell rábukkanni, ezt kell újraélni,
hogy átérezzük, képesek vagyunk (mert érdemes!) megint tenni a
dolgunkat, felnőttként állni a sarat.
• Sajátos és eredeti személyiségtámogató és -fejlesztő eszköz az önse
gítő mikrocsoport. E tematikusán, ám finoman irányított, a tudatos
felismeréseket érzelmileg beépítő művi kisközösség ereje rendkívüli.
Lerombolja a magány falát, kedvet csinál ismét érezni és észlelni, lemossa
a lélekre ckkor-akkor rátapadt (rátapasztott?) ilyen-olyan bélyeget.
16 » Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása. S z e l t : Fekete György. OPNI. Budapest, 1995.
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16 folyt.:
tt Fekete Gvörgy: Mentálpedagógiai andreutikai megközelítés J szenvcdelvbetegsegek es más (viselkedési)

addikdok

kezelésében. In: Psychiatria1 lung.trici. 19^7/5. sz. t>l 1 -ö27. old.
# Fekete György, Varga Domokos: Bevezetés a inentálpedagógiába, Gyakorlati útmutató pedagógusoknak. Országos
Pedagógiai Könyvtár es Múzeum. Budapest, l^yy.
A metodikai eszközök sajátosságainak szemléltetéséin-/ az alábbiakban közöljük a - korábbiakban kéziratos tonnában mái
terjesztett - alapfokú mentálpedagógiai csoportvezető- képzés programba szerkesztett tematikaiát (tömörítvénytbrmában),
a kapcsolódó önismereti gyakorlatokkal (ezuttal.cz utóbbiak inditókérdéscit):

TEMATIKA
I. ietn.ikot inuk): j képzés operatív megalapozása, közös megszerkesztése; résztémák (rtm): az előre kimunkált tanulmányi
program megbeszélése, szerződéskötés;
II. tmk: elméleti és mtmkateehnikai bevezetés; rím: a mentálpedagógia jelentése, runkciója, tárgya, fogalmai, felfogása a
lelki egészség önsegítö-öntaníto védelméről, az elsajátítandó mentálpedagógiai technikák munkamodellje;
III. tmk: önmeghatározás, onbemutatás és onserkentés; rtm: verbális önéletrajz, hósterápia-öndicserés; IV. tmk: ventilláció
(,.:.ze]]özkodcs")-, rtm: szembenézés a negatív életér/ockkcl es - elmenvckkel, kudarc tudatosítás, bűnbak választás;
V. tmk: bűnhakolás es önreflexió, mint a cseretechnika megalapozása; rtm: a bűnbak jellemzése és mcgvádolasa. továbbá
összehasonlítása a bűnbakoloval;
VI. tmk: az empátiás érzékenység növelése; rtm: a bűnbak szenvedéseinek elképzelése és elképzelteteké;
VII. tmk: a cseretechnika primer altechnikája; rtm: a búnbakoló cserehajlandóságának feltárása (a bűnbak vádlistájának
és a szenvedeslistajanak rávonatkoz tatásával);
VIII. tmk: a cseretechnika szekunder altechnikája; rím: a bűnbak cserekeszsegeuek, illetve csere teljesítményének v.i
lóságtartahm, a cseretechnika értelme, személyiségpedagógiai nyereségei (leválás a bűnbakról, bűnbak-elengedés ),
működőképességének magyarázata (csereigény-fogalom);
1

IX. tmk: életstratégiák, túlélés és megélés (áttekintés);
X. tmk: az erert-téinött személyiség mentálpedagógiai felmérése (áttekintés);
XI. tmk: a tudatos önsorsjobbítás konkrét eljárásai (áttekintés):
XU-XIV. tmk: konzultáció, kovetelménvteljesítés záróellenőrzése, tanusítvanvatadas.

ÖNISMERETI GYAKORLATOK
1/ Ki vagyok, honnan és mi célból erkeztemr
21 M i működött, ilk-rvc mi működik jóí/célszerüen az eletemben, mire vagyok büszke?
3/ Mi nem működik, illetve mi nem működött a/, eletemben és - önmagámon kívül kit hibáztathatnék/
hibáztatok ezért?
4/ Miiven a bűnbakom külseje, melyek a jellemző tulajdonságai, s miféle életutat járt be?
5/ Mely bántalmaimat-bánataimat tulajdonítom a bűnbakomnak?
bl Miben különbözik tőlem a bűnbakom, miben más. mint én? (Mit tud, amit én nem?)
7/ Szenvedett-e a bűnbakom, átélt-e kínokat, kellemetlenségeket?
8/ Cserélnék-e a bűnbakommal, akarok-e ő lenni?
9/ Cserélne e a bűnbak velem- (I iát én meg mindig csereinek yele?)

Megjegyzés:
a/ a tematika minden témaköre tartalmaz módszertani résztemát is (vagyis annak megtárgyalását, hogy az itt
végzett kolléga miként vezesse majd önállóan az alapfokú

mcntalpedagogiai/'önscgitíVmentálhigiénés

csoportot);
b/ a résztvevők az önismereti gyakorlatok saját élménvű végrehajtása mellett gyakorolják ugyanezek vezérlését i>,
továbbá mindehhez megkapjak a vonatkozó eljárási lépések műveleti leírását;
e/ a kurzust követően - szabott praxisfettételek teljesítése fejében a kollegák maguk i- válhatnak képzőkké.
V'ö. l-'ekete György: A felnőttség felnőttkori tanulásának és gyakorlásának tanítási programja - az érett személyiségmúkodés
oktatására, a helyreállítás és/vagy pótlólagos megteremtés erdekében. 0 P N 1 , 1 9 9 . kézirat.
Q
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Egyszerre szövetkezés valamilyen személves probléma megoldására,
ill. gond orvoslására, továbbá szeretetlombik és fájdalommunka-terep,
valamint felnőttségtréning és közlésképesség-gyakorlás.
• A bűnbakkereső csereteehnika olyan önismereti lépéseket jelent, ame
lyek révén szembesülünk élve elhantolt haragjainkkal, hogy végül
megbocsássunk mindazoknak (de legalábbis elengedjük őket!), akiket
kárhoztatni szoktunk. A velük végrehajtott, a „megbántóra" és „megbántottra" kihegyezett, képzeletbeli csere többnyire elvezet az empátia
és a magunkat szerctés mélyebb elsajátításához.
A pedagógusok és a mentálpedagógia közötti eddig lezajlott érintkezés
alapján valószínűsíthető, hogy a fölajánlott mentálpedagógiai eszköztá
rat' a pedagógus-társadalom előbb vagy utóbb magáévá teszi s beemeli
szakmai repertoárjába.

V/ Hát a pedagógusok mivel gyarapíthatják a mentálpedagógiát?
A mentálpedagógia nem keveset remél a pedagógusoktól. Azt igényli
ugyanis, hogy a felnőtteknek szók) felnőttségtanítást a praxisban tevé
kenykedő pedagógus kollégák transzformálják a tényleges pedagógiába:
a kiskamaszok, serdülők felnőtté fejlődésének szakszerű ösztönzésére-segítésére. A felnövekvő korosztályok esetében magától értetődően
tiszteletben kell tartani - mint erre a mentálpedagógia irodalmi nesztora,

17 Ebből az önsegítő mikrocsoport, a montázsszemélyiség-fogalom és a hősterápia Avar Pál alkotásai.
A többi nóvum szerzője a tanítvány Fekete (Jyörgv (bűnbakkereső csereteehnika. mentálpedagógiai
csoport-dramaturgia, tematikák, gyakorlatok, programok).
18 E szorgalma/ott szakmai tolvamat kedvező oldalairól ígv fogalmaz Bagdv Emőke klinikai pszichológus
é- Buda Béla pszichiáter: ,.A mentálpedagógiai tréningek jól szolgálják a pedagógusok lelki egészségének
védelmet, javítva ... hclvzcttcldolgozó és problémamegoldó készségüket... cs tűrőképességüket. Olyan
egészségmegőrző, bajmcgclóző, válságelhárító és -kezelő technikákra, konkrét életvezetési fogásokra
tanítanak, amelvek mobilizálják az önsegítő és érett self-mechanizmusokat (... nem csekély védelmet
kínálva a játszmákkal, a nevelök és neveltek, a tanárok és diákok viszonyát megmérgező elhárító
működésekkel szemben)." (B. E.)
„A pedagógusoknak növekvő mértékben kell alkalmazniuk lélektani módszereket, nagvon lontos az
önismeretük és személyiségük karbantartása. Mindebben segít az itt leirt módszer.Jó lenne, ha minél
több pedagógushoz eljutna." (B. B.) In: Fekete György, Varga Domokos i. m., borító 4.
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Varga Domokos figyelmeztet ' - a még csak bimbódzó felnőttség jogos
rejtőzködési igényét s a pubertáskori lelki válságok-álságok sajátosságait.
Ezért ott a cseretechnika sajátélményű (értsd: az individuálisan megélt
családi stb. sorsot megosztó) alkalmazása kifejezetten ellenjavallt, szere
pét viszont az irodalmi forrásokra épülő helyzetgyakorlatok (és virtuális
cserék) valószínűleg kiválóan pótolják. Ugyancsak fontos speciális szem
pont a mentálpedagógia fiatalokra történő adaptálásakor - a hitelesség
garanciájaként - a pedagógus személyes példája, ezen belül is az a köve
telmény, hogy a nevelő sugározza: nem felejtette el, hogy valamikor ő is
volt gyermek, s erre nem ódzkodik emlékezni!

A pedagógussággal való találkozás kétségtelenül megtermékenyíti
a felnőtt korú személyiség utóérlelésének, egyensúly-helyreállításának
célzottan önsegítő-öntanító jellegű és kommunikációképességet gazdagító
oktatását. Immár közös erőfeszítéssel munkálkodva azon, hogy mind több
embertársunk mondhassa-érezhesse együtt a Költővel:
„Az meglett ember, akinek
szivében nincs se anyja, apja,
ki tudja, hogy az életet
halálra ráadásul kapja
s mint talált tárgyat visszaadja
bármikor - ezért őrzi meg,
ki nem istene és nem papja
se magának, sem senkinek."
(J. A.: Eszmélet) "
3

19 Uo. 87-94. old.
20 József Attila i. m. 346. old.
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ÁLTALÁNOS MENTÁLPEDAGÓGIAI KEZELÉSPROGRAM'
E helyütt részleteket közlök abból a munkámból, amely a mentálpedagógia
pszichoterápiás alkalmazásának protokollját tartalmazza (az alcímek
sorszámmal kezdődnek, majd az adott kezelési foglalkozás - ülés funkcióra utak) megnevezése következik). A protokoll teljes anyagában
meglelhető olyan témák normatív kifejtése, mint: „A mentálpedagógia
szakmai haszna az alkalmazási területek tekintetében" ; „Pszichiátriai
alkalmazásra megfelelő mentálpedagógiai módszereszközök"; „A
mentálpedagógia szakmai előzményei a pszichiátriában"; „Indikáció";
„A mentálpedagógiai kezelések metodikája"(az alább következő részletek
innen); „Referencia" stb.
22

Részletek
1-2 Bizalom-ülés
Egyrészt a kliensek kooperációi készségének megalapozása, másrészt a
már meglévő motiváltságuk és teherbíró képességük (beleértve érzelmi
állapotukat) letapogatása. Elsősorban szolidaritás kisugárzásával a kezelő
személy részéről, valamint a kliens ventilláltatása. A kezelés pozitív
céljának konkrét felmutatása. Szerződéskötés.
3 Bajértelmező ülés
Ismeretátadás a toxikus pedagógiáról, az addikt családról, a felnőtt
gyermekről és kamaszról, a megsebesített belső-gyermekről, a montázs
személyiségről, a kompulzív-addiktív emberről. E fogalmak, jelenségek
felismertetése a beteg saját és mások élettörténéseiben. (Mfűveletek]:
Jól funkcionáltatható „Az érett-felnőtt személyiség életvezetési normái"
c. mentálpedagógiai optimummodell, in: Mentálpedagógiai önismereti
gyakorlatok. Égészségnev. XIV/5-6, 2000, 204-209.) I[dőtartam]: 60
perc - nem azt jelenti, hogy azon időmennyiségben feltétlenül teljesíteni
21 Kézirat, 2004 ősze.
22 Lásd kővetkező írás.
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kell az abban koncentrált programot, hanem az egy betegre eső bruttó
témaegység-minimumidőt jelzi.
A 3-13 a mentálpedagógia
legfontosabb originalitásának,
a bűnbakkereső
cseretechnikának a működtetését tartalmazza. Epszichoterápiásán
tematizált,
felnőttségnövelő
dramaturgia
itt szükségszerűen szétszerkesztett
- mert a
k/inikum körülményeihez igazítottan súlyozott - állapotában
tanulmányozható.
A 3-13 külön-külön, illetve más kombinációkkal szintén használható (bár az
egységek egymásra és egymásból építkeznek), a 10-13 ellenben kizárólag az
előzőekkel - 3-tól - szerves egységben, közvetlen folytatásként
kivitelezhető
eredményesen.
4 Onreflexió-1 ülés
Pozitívumorientáció. Hősterápiás kutakodás a betegnél; a pozitívkonstruktív lelki tartalmak, energiák egybegyűjtése és felfokozása
a bűnbakkereső cseretechnika végigviteléhez szükséges mentális
teherbíróképesség biztosítása érdekében (M: „Mi működött/működik
jól, ill. célszerűen az életében Önből, mivel büszkélkedhet? - mert nincs
ember, aki soha semmire nem lehet/lehetett büszke önmagát illetően!
Olyasmit is felidézhet, amikor szemlélője/tanúja/olvasója volt valakinek/
valaminek, hiszen nem On cselekedte meg közvetlenül azt a bizonyos
klassz dolgot. Az efféle helyzetekben, pillanatokban mikor érezte magát
úgy inkább felnőttnek vagy gyereknek, hogy ez kifejezetten kellemes,
esetleg akár csodálatos érzés volt ö n n e k ? Mit gondol, ilyenkor mely
képességeit hasznosíthatta elsősorban? Beszéljen erről az egészről, engem
nagyon érdekel!"). Konkrét átvezetés az Önreflexió-II ülésre (M: „Voltak-e
mások kíváncsiak minderre? Legalábbis annyira, amennyire On igényelte,
ill. szerette volna?"). I: 60 perc.
5 Onreflexió-II ülés
Negatívumorientáció. A beteg kudarcélményeinek, veszteségérzéseinek
összpontosítása a bűnbakválasztás bevezetéseként ( M : „Mi nem
működik/működött megfelelően Önből, ill. Ön által az életében? - akár
a mostanában, akár régebben! Tudna beszélni élete olyan történéseiről,
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amelyek valójában tényleg nem tetszenek Önnek? Engem különösen
azok érdekelnének, amelyek - Önnek kellemetlenül - hidegen hagynak
másokat, sőt - esetleg - meg is próbálják letorkollni Ont, ha szólni akar
róluk! Na rajta, hisz meg akar erősödni, vagy nem?"). Bűnbakválasztás
mint közvetlen előkészítés az Önreflexió-III ülésre (M: „Ha lehetne, és
most lehet, szabadon és korlátozás nélkül okolnia valakit/valakiket az
imént taglalt, Önt ért sérelemért/sérelmekért, természetesen saját magán
kívül, akkor kit/kiket hibáztatna? - egyszerre csak egyet válasszon és
egyelőre csupán nevezze meg őt! Ne kapkodjuk el, adjuk meg a módját!").
I: 60 perc.
6 Önreflexió-Ili ülés
Transznárcisztikus kognitív elmozdulás serkentése céljából a sajátjának
elismert - nem más személyekhez tartozó! - bűnbak bemutattatása a
beteggel (M: „Kérem szépen, igen fontos, tegye meg nekem/nekünk,hogy
itt most jellemzi választott bűnbakjának külsejét, belső tulajdonságait,
helyzeti adottságait, tömören ismerteti életútját, mégpedig akár úgy,
hogy utánzással-szerepjátékkal mintegy megjeleníti, ill. életre kelti ö t ! " ) .
I: 60 perc.
7 Onreflexió-IVülés
A beteg szociabilitásának lényeges javítása és identitásrekreálásának
érdekében az önelidegenítés gyakoroltatása és a reális kompetenciahatárok
érzékeltetése (M: „Kérem, próbálja meghatározni, hogy miben más a
bűnbakja, mint Ön, miben különbözik Öntől? Főleg azon képességeire,
tulajdonságaira, vonásaira, adottságaira és helyzeti lehetőségeire gondoljon,
amelyek révén kerekedett felül Önön! Ezek közül, mit lenne célszerű
fejlesztenie, ill. kialakítania-megszereznic Önben, ill. saját magát
illetően?"). I: 30 perc.
8 Konfliktusvállaló ülés
Énerő-megélés és frusztrációkompenzálás gyanánt a beteg - a terapeuta
vezetésével, de ténylegesen saját maga által megfogalmazva és lejegyezve!
- megsorszámozott vádlistát állít össze a bűnbakjával szemben, s ennek
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alapján - részletesen taglalva és egyes szám első személyben hangosan
kimondva - meg is vádolja őt (M: „Kérem, tegyen meg valami ilyesfélét,
mégpedig egyértelműen, határozottan, hiszen amúgy is köztünk marad:
» Vádolom X. Y.-t, aki a bűnbakom/vádollak X., aki a bűnbakom vagy
azzal, hogy 1., 2., 3
«„). I: 40 perc.
9 Szolidaritás-ülés
Transznárcisztikus emocionális elmozdulás generálására az együttérzés
fejlesztése és az empátiatanuláshoz szükséges érzékenység direkt
megprovokálása a betegben, a bűnbakra vonatkozó szenvedéslajstrom
összeállításával - kivitelezése hasonló, mint a Konfliktusvállaló ülés
esetében (M: „Kérem Ont, felhasználva kapcsolódó tudását, ismereteit,
képzelje el és írja körül bűnbakja feltételezhető szenvedéseit, valamiképpen
ily módon: » Szenvedett X., a bűnbakom attól, hogy/azért, mert 1., 2.,
3., ...«„). 1: 40 perc.
10 Cseretechnika-I/A ülés
A projekciós mechanizmus kognitív megélését előidézendő, a
bűnbakoltatott beteg omnipotens-agresszív-offenzív érzéseinek a vádlista
mentén történő radikális felerősítése, egy, tőle indított imaginárius
interperszonális csere révén - ötvözve emocionális kompenzációval (M:
„Kérem, hogy az eddig Ön által tanúsított, tényleg alapos megfontolásnál
és gondosságnál is figyelmesebben válaszolja meg ezt a négy kérdést: » 1 .
Szeretném-e, ha az én esetleges bűnbakolóm [engem, mint az ő bűnbakját],
ugyanazzal a bűnnel vádolhatna meg, mint én őt, a saját bűnbakomat?
- rám érvényesítve a vádlista soron levő pontját...; 2. Cserélnék-e a
bűnbakommal [életét stb. magamra húzva, ám közben megőrizvén
valóságos magamat, igazi, mostani, mai valómat - erre öltve föl az ő
'bőrét'!], ha ez elkerülhetetlenül azzal járna, hogy olyan ember lennék,
aki ezt és ezt a bűnt... [átvéve a vádlistáról] ...elköveti? 3. Milyen érzés, jó
vagy rossz, hogy - mivel eldöntöttem, nem cserélek a bűnbakommal - nem
vagyok vádolható azzal, miszerint...? 4. Fizikailag is körülírva, mit érzek
tehát, hogy olyan ember vagyok [s e helyütt az adott bűn ellentétpárját
jelentő erényt vonatkoztatom magamra |, aki...? «„). 1. 60 perc.
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11 Cseretechnika-I/B ülés
A projekciós mechanizmus emocionális átélésének totális kiváltására
törekszünk. Ezért a beteggel - a Cseretechnika-I/A ülésével egyezően
alkalmazott személyiségfejlesztő logikára (az omnipotencia dinamikájának
mozgósítása) és metaforára (cserehajlandóság a bűnbakkal, a bűnbakoló
részéről) építkezve - a bűnbakfigurájáról való leszakadást nem kizárólag
hiányérzésként, hanem komfortélményként is megint megteremtetjük,
ezúttal bűnbakja szenvedéslajstroma mentén (M: „Kérem, tegye fel a
következő kérdéseket önmagának és adjon ezekre feleletet: » 1 . Szeretnék-e
szenvedni attól, és itt bűnbakom szenvedéslajstromának mindig egy
meghatározott pontjára gondolok, hogy ...? [Másként: szeretnék-e
olyan ember lenni, aki attól szenved/szenvedett/fog szenvedni ...?] 2.
Milyen érzés, jó vagv rossz, és mit érzek - fizikailag, a testemben! - azzal
kapcsolatban, hogy elmondhatom: engem nem terhel az a szenvedés,
amely a bűnbakomat gyötörte? [Másként: Hogyan érzem magam, hogy
én, mert életutam és sorshelyzetem lényegesen - ilyen és ilyen tekintetben
- különbözik a bűnbakométól, olyan valaki vagyok - értelemszerű
átalakítással idehelyezve az adott szenvedéspont tartalma, pozitív állítás
formájú megszövegezéssel is - , aki...] «„). I: 60 perc.
12 Cseretechnika-II ülés
Didaktikus-edukatív korrektív emocionális empátia- és identitás-élmény
létrehozása a bűnbakkereső cseretechnika csúcspontjaként. A beteget,
bűnbakja cserenyitottságának mértékét elképzelteivé (nyilvánvalóan szintén
imaginárius, ellenben ekkor már az intraperszonális csere eszközével), a
negatív és pozitív indulatáttételek hullámzásából reális értéktartalomba
és (kül-/bel)világérzékelésbe átforduló omnidependencia-érzések
elmélyítésének bázisán elvezetjük az empátia és az önelidegenítés komplex
képességbirtoklásának állapotába, végrehajtatva vele az empátiás működés
tudatos önvezérlését, hogy végül megismerje - saját érzés szintjén! - a
pozitív identitás élményét, amely - self-help működéspotcnciájával ellensúlyozza, idővel meg elmossa a korábban rá jellemző volt montázsszemélyiség szerkezettel velejáró, sorsszerűén örökölt-kapott sértettség- és
szégyenterhéből eredt gvermeki/archaikus hárításkésztetéseit, valamint az
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érett felnőttséggel kiküszöbölhetetlenül együtt létező indiduummagánytól
tartó, megelőzően rajta eluralkodott szorongását, félelmeit (M: „Elérkeztünk
oda, hogy mintegy megkoronázzuk egész eddigi munkánkat! Biztosíthatom,
amennyiben - természetesen még az én közreműködésemmel, segítő
vezetésemmel - megoldja a következő, egymásból építkező kérdésekből
álló, tizenöt alaplépéses feladatsort, lehetőleg egyvégtében, akkor utána
valószínűleg képessé válik arra, hogy nélkülem, nélkülünk, de legalábbis
egyre inkább a tőlünk származó közvetlen és napi lelki támogatás híján
is, megálljon a maga lábán [akár olyan erőpróbákban, amelyek régebben
leteperték Ont]. Felkészült? Kezdhetjük? Vágjunk bele! Az se baj, ha
most nem jutunk a végére, legfeljebb majd ismételjük. Annál szilárdabb
lesz az eredmény. Hozzáfogunk. 1. Válasszunk ki olyan vádpontot a
bűnbakkal szembeni vádlistáról, amely bűnbak és bűnbakoló közti konkrét
konfliktust tartalmaz [minél élesebbet és élményszerűen jól bemutathatótj.
2. Állítsuk fókuszba e konfliktust, s határozzuk meg, mint két, egymással
ellentétes cselekvést [azt nézzük, hogy ki mit tesz/tett, s nem azt, hogy
miként, mi módon teszi/tette! - egyfelől a bűnbakoló, másfelől a bűnbak
oldaláról szemlélődve]. 3. Cserélne-e a bűnbakom velem? Cserélt-e velem
a kiszemelt konfliktusban és más hasonló alkalmakkor? Es egyáltalában,
szokott-e vállalni, elfogadni, igényelni engem? 4. M i az oka, hogy a
bűnbakom nem cserélt velem, vagyis milyennek látott engem a szóban
forgó konfliktusban? A felelethez a bűnbakom szenvedéslajstromában
foglaltakra gondolok. Vigyázat! E helyütt már nem elegendő felöltenem a
bűnbakom adottságait, tulajdonságait, legkülönbözőbb jellemzőit [megtartva
közben saját valómat], hanem ennek során elengedhetetlen »eleresztenem«
magamat, az én szokásos ítéleteimet, véleményeimet, értéktételezéseimet,
igazságérzeteimet, szükségleteimet, elvárásaimat stb., hogy ekként valóban
a bűnbakom szemével-gondolkodásával, tetszésmódjával stb. tekintsek
kívülről önmagámra [mintha ő lennék én]. 5. Vajon én miként éreztem akkor
magam, s milyennek érzékeltem - ugyanakkor - a saját viselkedésemet, ill.
reagálásomat abban az összeütközésben? 6. Hát a bűnbakom milyennek
élte meg saját magát ugyanabban a konfliktusban? E felelethez szintén
a bűnbakom szenvedésjegyzékét hasznosítom. Es megint bebújok az ő
bőrébe, lelkébe, röviden: »Ö-vé« kell alakulnom! 7. Én milyennek láttam a
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bűnbakomat akkor? 8. Immár újra a jelenben, viszont a vizsgált konfliktusból
kibontva, levezetve, próbálok arra rájönni, hogy van-e olyan jellemzőm,
aminek birtoklása számomra öröm, a bűnbakom ellenben - mert nem
veszi észre, avagy nem is véli értéknek - elutasítja, ill. elhanyagolja, s
ezáltal fájdalom, harag vagv valamilyen egyéb, huzamosan megterhelő,
kellemetlen érzés kínoz engem. 9. Szerctnék-e olyan ember lenni, aki nem
ilyen, akinek nincs efféle jellemzője? Vágvok-c azzá válni? 10. Fontossága
miatt megismétlem az előző kérdést: szeretnék tehát ilyen ember lenni?
11. Melyik érzés erősebb bennem? Az öröm, hogv ilyen vagyok, hogy
rendelkezem ilyen jellemzővel, vagv inkább bánat, elkeseredés, hogv
bűnbakom ezt a meghatározottságomat nem igazolja eltogadóan vissza,
sőt szerinte az szerencsétlenség, fogyatékosság, negatívum stb., s így - esetleg
velem egyetemben - csak lesajnálást vagv akár lenézést, megvetést, elvetést
érdemel? 12. Mindezek után, e tekintetben, tudok-e másként gondolni
a bűnbakomra, képes vagvok-e másként érezni vele kapcsolatban, mint
korábban? Vagy e pillanatban is ugyanúgy haragszom, illetve vágyom rá,
mint korábban? Es az akkori magamra elkezdtem-c más szemmel nézni,
mint eddig? - e gyakorlat elejéhez viszonyítva. 13. Mi az eltérés? Miként
éltem meg és értelmeztem a bűnbakom cselekedeteit, dolgait akkor, s miként
élem meg és értelmezem most személyét és megnyilvánulásait? Magammal
pedig - egy hasonló időbeli összevetésben - hogyan állok? 14. Összegezve, a
felnőtt énemet egy külön, belső megszólítással tudakolva: Végül is cserélnél
vele? Tényleg akarsz-e olyan lenni, mint a bűnbakod? Er-e neked ő még
annyit, hogv továbbra is harcolj vele, vagv igyekezz kötődni hozzá? Mert
lennél-e olyan ember, akinek a te örömöd, büszkeséged közömbös, ill.
lényegtelen? Es ha ez azzal járna, hogy életed eddigi alapfájdalmának
emléke is megszűnne? - ezt is vedd számításba! Jó neked, hogy nem cserélsz
vele? 15. Másképp: ki vagyok én? Belső hangon: ki vagy Te? Adjak nevet
magamnak, hisz újjászülettem, újrateremtettem magamat!"). I: 60 perc.
13 Bűnbakolási kontroli-ülés
A bűnbakoló irányultság érzékelésére-érzékeltctésére szolgál. Szándékunk a
bűnbakkereső cseretechnika működtetésével tanult empátiaképesség ellenőrzése,
ill. - e személységfejlesztő technika indikációjának felméréseként, valamint
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könnyített alternatívájaként - a haragtelítettség és a bűnbakoló késztetés rövid
tudatosító munkálása (M: Több gyakorlat is használható. 1/ „Béke és szeretet
felajánlása", in: Med. Univ.XXXI V/2,2001,56-57.2/ „>>Sorepohár«-feladvány", in:
Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása. Sajtó alá rendezte: Fekete György.
OPN1. Bp., 1995. Kézirat gyanánt. 133. 3/ Teológiai-pasztorálpszichológiai
megközelítésben: , A haragosság ellen - másképp", in: IGEN,XV/6,2003,14.
4/ Onengesztelő gyakorlat: , A bűnbakommal, konfliktus-/célszemélyemmel,
haragosommal stb. való érintettségemet illetően bocsássam meg/megbocsátom
magamnak, hogy 1., 2., 3.,..."). 1:60 perc.
14 Autonómia-ülés
Az érett felnőttség célzott oktatása, bevezetés az önsegítésbe. 1: 60
perc.

A MENTÁLPEDAGÓGIA SZAKMAI HASZNA
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
23

Célzott prevenció/járóbeteg-ellátás
Radikális és fókuszáló terápiás oktató-tanító személyiségfejlesztő
programjaival - a pszichikus krízisintervenciót nemritkán ambulanter is
lehetővé téve - a mentálpedagógia (mp) számos esetben kiváltja a hospitális
fekvőbeteg-kezelést,
s rugalmasan kapcsolható az extramurális ellátáshoz.
Fekvőbeteg- kezelés
Programjai standardizált voltával (amelvek azonban individuálisan és
kórképek mentén differenciálhatok) a mp tervezhetőbb, követhetőbb
- és nemegyszer rövidebb idejű - (benn fekvő) pszichiátriai osztályos
23 Lásd előző írás lábjegyzete.
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(intramurális)) kezelést kínál. A nem-pszichiátriai osztályokon pedig
mentálhigiénés terápiatámogatóként lehet vele számolni.
Rehabilitáció
A mp - a programjaiban rejlő reszocializáló-readaptáló irányultság
révén - megfeleltethető az utógondozás, a debospitalizálás,
s általában a
terápiáról való leválasztás sajátos pszichés követelményeinek is.
Kiképzés, szakszupervízió, műhelvkonzultáció
A mp-i csoportos és egyéni kezelési módszerek elsajátíttatása
eredményeként a diplomás munkatársak pszichoterápiás
repertoárjának
bővülése, továbbá önismeretük gazdagodása, valamint empátiás,
kudarctűrő, problémamegoldó és önregencráló képességük erősödése
prognosztizálható.
A szakdolgozók köréből meg - átlagosan szintén egy összefüggő naptári
hét ráfordításával - mp-i csoportvezető-asszisztensek képezhetők.
Személyzeti mentálhigiéné
A mp eszköztárából merítve viselkedéskondicionáló programok
vezethetők. Gyakorlataival célzott kommunikációés
érzéstréningek
tarthatók, amelyek szilárdítják a betegekkel szembeni toleranciát, s növelik
az irántuk táplálandó empátiát.

MENTÁLPEDAGÓGIAI ALAPGYAKORLATOK,
A BŰNBAKKERESŐ CSERETECHNIKA VÉGREHAJTÁSÁNAK
TECHNOLÓGIÁJA (ELJÁRÁSI LÉPÉSEK, ELŐZETES ÍRÁSOS
KIDOLGOZÁSRA IS)
Z4

1. „Mi nem működik/működött, illetve mi működik/működött
tartósan nehezen bennem? (a társkapcsolataimban, a baráti
ismeretségi körömben, a családi életemben, a munkahelyi
viselkedéseimben, a közéleti-intézményi érintkezéseimben stb.)"
(bűnbak-választás)
1/ Végigfuttatom
képzeletben az általam megélt nagy
fájdalmakatbántalmakat, s ezek közül kiválogatom azokat, amelyek - akár mint
hasonló jellegűek - több ízben megkínoztak életem folyamán.
2/ Átgondolom, hogy emlékeimben e rossz érzések-élmények miféle konkrét
helyzetekhez kapcsolódnak.
3/ A fentiekből kiragadom egy életfillanatoma/,
- személyközi konfliktushelyzet

mégjx'dig a következők szerint:

legyen, vagv ahhoz kötődjön;

- megterhelje jelenemet (tudniillik, a kísérő érzések, ha ismét feljönnek
bennem, még mindig sajognak, avagy az. ilyesmi helyzetek most is
bajt-gondot, szenvedést, illetve lényeges mértékű kényelmetlenséget
jelentenek nekem);
- meg tudjam állapítani benne valamiben ún.
nem-müködésemet
(nem-működésem fogalma: a/ társadalmilag általánosan elfogadott,
hagyományosan felnőttnek számító és egyben másik szemelvre válaszoló24 lelje* közlés: Mentálpedagógiai önismereti gyakorlatok. In Egészségnevelés. Educatio Sanit.iria. A
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet folyóirata. 2000/5-6. szám.
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ható-visszaható személyiségműködésemre
vonatkozik, pontosabban annak
hiányos-hiányzó-akadályozott-korlátozott
voltát jelenti, s következtében
normát-szokást-illemet is sérthetek; b/ bizonyos mértékű rendszerességgel
előforduló; d kialakulásához/rögzüléséhez - a személyes megéléseimből
- képes vagyok élő/élt személyt igazi bűnbakként rendelni [ akit valóban
szoktam okolni, illetve okolhatok, mert - ő maga - esetleg tényleg
volt ártalmamra is, s nem kizárólag hasznomra-javamra-örömömre:
hiszen feltételezhetem, hogy alapvető köze lehet nem-működésem
megjelenéséhez]; d/ párosul hozzá változtatni
akarásom);
- számomra tömören-tárgyszerűen, s ugyanakkor a csoportban
érzékletesen megoszthatóan
felidézhető.
41 Elmondom a kiválasztott történésemet, akkori magatartásomat (felelevenítve
járulékos érzéseimet!), majd megnevezem
az önismereti munkám
kiindulópontjául szolgák) nem-működésemet
és bűnbakomat.

2. „Miben más a bűnbak, mint én?"
(lépésekként, illetve kérdésekként egy-egy oszlopszerű listát nyitva)
1/ Megnevezem
a bűnbakom azon tulajdonságait, vonásait, helyzeti
lehetőségeit és egyéb sajátosságait, amelyek révén fölényt (elsőbbséget)
élvez/élvezett velem szemben (hozzám képest).
2/ Meghatározom
azokat a képességeket
(értéktartalom nélkül és
általánosítva!), amelyek működtetésével bűnbakom szert tett a fenti
jellemzőire.
3/ E képességek birtoklása és hasznosítása tekintetében
bűnbak tőlem?

különbözik-e

a

4/ Mit célszerű ugyanezen képességek közül fejlesztenem
magamban a
célból, hogy a tárgyalt nem-működésem működéssé formálódjék?
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3. Cserélnél vele? - (mármint a bűnbakoló a bűnbakkal)
A cseretechnika első altechnikája
(Figyelem! A bűnbak mindig konkrétan és személyes intimitással
megnevezve!)
A/CSEREGYAKORI.ATA

VÁDLISTA MENTÉN

1) Szeretném-e, ha a bűnbakolóm (engem, mint bűnbakot) azzal vádolhatna I
magamra vonatkoztatva és értelemszerűen átalakítva a vádlista adott pontja/,
bog}'...? - szorgalmazott (Sz) válasz (V): Nem, nem szeretném!
2) Cserélnék-e a bűnbakommal, ha ez azzal járna, hogy olyan ember lennék,
aki... /ezt és ezt a bűnt/ elköveti? - Sz.V: Nem, nem cserélnék!
3) Milyen érzés (jó-rossz), hogy - mivel eldöntöttem, nem cserélek
a bűnbakommal - nem vagyok vádolható azon bűn elkövetésével,
miszerint...? - SzV: Jó érzés!
4) Mit érzek tehát (fizikailag körülírva!), hogy olyan ember vagyok /az.
adott bűn ellentétpárjának megfelelő erény magamra vonatkoztatása/,
aki... ? - SzV:...
B/ CSEREGYAKORLATA

SZENVEDÉSLISTA MENTÉN

1) Szeretnék-e szenvedni attól /értelemszerűen átalakítva és magamra
vonatkoztatva a szenvedéslista adott pontja/, hogv... ? [vagv:
Szeretnék-e olyan ember lenni, aki attól szenvedett/szenved... ?] SzV: Nem, nem szeretnék!
2) Milyen érzés (jó-rossz), és mit érzek /fizikailag körülírni/ azzal
kapcsolatban, hogy elmondhatom: nem terhel meg engem az a
szenvedés, amely a bűnbakomat kínozta... /értelemszerű átalakítással
idehelyezve az adott „szenvedéspont", lehet akár pozitív állítás formájú
megszövegezéssel is/
48

4. ..Cserélne vele?" - (mármint a bűnbak a bűnbakolóval).
ötvözve a .Jó. hogy én-én vagyok?" művelettel
A cseretechnika második altechnikája
(Figyelem! A bűnbak - itt is, mint mindenhol - mindig konkrétan
és személves intimitással megnevezve!)
1)

Olyan vádpont

kiválasztása,

amely bűnbak

és bűnhakoló

közti

konkrét konfliktust tartalmaz (minél élesebbet és élményszerűen jól
bemutathatót).
Fókuszba állítani a konfliktust, s meghatározni azt, mint két, egymással
ellentétes cselekvést (de nem mint viselkedést; tehát azt nézem, hogy
ki mit tesz/tett, s nem azt, hogy ki mit hogyan tesz/tett - egyfelől a
bűnbakok), másfelől a bűnbak oldaláról szemlélődve) .
3) Cserélne-e a bűnbakom velem? Cserélt-e velem? - a kiválasztott
konfliktusban és más hasonló alkalmakkor stb.
4) Szorgalmazott (Sz) válasz ( V ) : Nem, nem cserél (cserélt) velem.
5) Miért?Mi az oka, hogy a bűnbakom nem cserélt velem,vagyis milyennek
élt meg, illetve látott engem (a szóban forgó konfliktusban)? - a
felelethez gondoljak a bűnbakom szenvedéslistájában foglaltakra!
6) SzV: Ilyennek és ilyennek...
7) Én meg - utólagos visszatekintéssel kérdezve akár - miként éreztem
akkor magam, s hogyan viselkedtem, illetve válaszoltam abban a
konfliktusban?
8) SzV: Ilyennek és ilyennek... úgy és úgy...
9) Fs a bűnbakom milyennek élte meg saját magát (ugyanabban a
konfliktusban)? - e felelethez szintén a bűnbakom szenvedéslistájára
szükséges gondolnom!
10) SzV: Ilyennek és ilyennek...
11) En pedig milyennek éltem meg a bűnbakomat akkor?
12) SzV: Ilyennek és ilyennek...
13) Van-e olyan jellemzőm
(a vizsgált konfliktusból kibontva és
megformulázva - de felidézve a „Mi működik jól, mire vagyok
büszke?"gyakorlatvégzésemet is - , ha nem találok, akkor egy másik,

2)

25

25 Viselkedési, illetve közérzetet az 5-12. lépések megtételekor fogalmazunk meg.
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ám szintén azon - a bűnbakommal lezajlott - összeütközéseimből
választott példát szemügyre véve, és abból levezetve, amelyben - akár
csíraként - megjelenik valamely általam fontosnak ítélt kedvező
tulajdonságom vagy jól működő és mindenképpen megőrzendőnek
elvállalt képességem), aminek birtoklása nekem öröm, a bűnbakom
ellenben - mert nem látja, illetve másnak látja, avagy nem is tartja
értéknek - elutasítja, tagadja, s ezáltal tájdalom, harag vagy valamilyen
egyéb, engem huzamosan megterhelő, kellemetlen érzés kínoz,
bánt engem? (A feladatot megbatározott sorrendet követve, valamint
testbeszédet
alkalmazva oldom meg: először,
fajdalomgombócként,
megnevezem azt a fájdalomérzést, amelyben
összpontosít/számomra
a tárgyalt konfliktus [és a többi efféle történés] emlékének keserve,
majd - e művelet elvégzését követően - örömnapként megfogalmazom
[és rögzítem!] az említett, sorserősítő-sorsjavító
sarokpontomul
szolgák) örömömet; miközben pedig e tudatosítással birkózom, a
tájdalomgombócot ökölbe szorított, felemelt jobb kézzel mutatom
[mintegy préselve-zsugorítva fizikailag a bánatomat], az örömnapomat
viszont szétnyitott, mind az öt ujjat megfeszítő bal kézzel [ugyancsak
felemelve | - a szív oldalon! - szemléltetem [ átélve sugárzó-telolvaszto
hatását, ugyanis tenyerem e bizonyos gyógyító nap korongja, ujjaim
meg a sugárnyalábok], mindezek után meg az ilyenképpen használt,
fájdalomöklöt és napocskát jelképező, vállmagasságban tartott jobb és
bal kezemmel mérlegelést .játszom", egymáshoz méricskélve súlyukat
- ha a jobb oldalit találom nehezebbnek, az egész gyakorlatot újra
elkezdem, másik örömérzést keresve!)
14) SzV: Van (konkrét leírással felelve!).
15) Szeretnék-e olyan ember lenni, aki nem ilyen...
jellemzője)? Miiven ember lenne, aki nem
lenni?
16) SzV: Nem, nem szeretnék.
17) Szeretnék tehát ilyen ember lenni?
18) SzV: Igen, szeretnék.
19) Melyik érzés erősebb bennem? A z öröm, hogy
rendelkezem ilyen jellemzővel), vagy a bánat,
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(akinek nincs ilyen
ilyen? lagyok-e
az

ilyen vagyok (hogy
szomorúság, hogy

a bűnbakom ezt a meghatározottságomat nem igazolta/igazolja
elfogadóan vissza (sőt, esetleg, egyenesen elveti)? ''
2

20) SzV: Az öröm az erősebb.
21) Akkor, e tekintetben, tudok-e másként gondolni a bűnbakomra, illetve
másként érezni iránta, mint korábban? (Talán másképpen viszonyulni
is hozzá, mint régebben? - persze először csak magamban, belül...)
Es az akkori magamra szintén más szemmel nézni, mint eddig (akár
e gyakorlat elejéhez viszonyítva)?
22) SzV: Igen, tudok.
23) Mi a különbség} Miként éltem meg és értelmeztem a bűnbakomat
akkor, s miként élem meg és értelmezem most (a valamikori és a
jelenlegi személvét, illetve megnyilvánulásait)? Hát magammal
hogyan állok?
24) SzV: Inkább tudomásul veszem, hogv ő olyan-amilyen (s természetesen
azt is, hogv én szintén olyan vagyok, amilyen).
25) Összegezve (a felnőtt énemet egy külön, belső megszólítással kérdezve):
Tehát cserélnél vele? Lennél olyan ember, akinek a Te - itt nyíltan
megvallott - örömöd, büszkeséged közömbös, illetve lényegtelen?
Es ha ez azzal járna, hogy életed eddigi alapfájdalmának emléke is
megszűnne? Tényleg jó neked, hogv nem cserélsz vele?
26) SzV: Igen, jó! Jó, hogy én - én vagyok!
27) M á s szóval, ki vagy Te} Nevezd el magad valamelyik pozitív
jellemződdel!
28) Ágota vagyok, a M É L Y E N ÉRZŐ! Én vagyok H A T H A T Ó S
BEA! Magdi vagvok, a GYŐZŐ! Attila, a T Á M A S Z vagyok! Gyuri
vagyok, az ELVHŰ! István vagyok, a S Z A B A D LELKŰ! Tivadar
vagyok, a TALÁLÉKONY FELTALÁLÓ! Én vagyok Kálmán, az
ÚJRAKEZDŐ! Én vagyok Ria, a HELYTÁLLÓ! Ildikó vagyok,
az IGAZSÁGHOZ RAGASZKODÓ! TÁNTORÍTHATATLAN
László vagyok!

26 E helyütt ellenőrizzük azt a feladatmegoldást, amelyet a 13. lépesben alkalmaztunk.
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SZENVEDÉLYBETEGEK REHABILITÁCIÓS
NAPPALI MENTÁLPEDAGÓGIAI EGYSÉGE

27

1. Az Egység rendeltetése, célja, célrendszere és metodikai felfogása
Az Egység az OPNI Addiktológiai Osztályához (a továbbiakban:
Addiktológia) kapcsoltan létesül, és az országos mentálpedagógiai
szakreferens konzultatív és szupervíziós közreműködésével funkcionál.
A z Addiktológia állományába tartozó, az osztályvezető főorvos által
kijelölt, már nem benn-fekvő páciensek egész napos (9-től 16 óráig,
hétköznapokon) mentális pedagógiai gondozását-kezelését biztosítja.
Az általános terápiás cél a „mire?" kérdésre megfogalmazható válasszal
határozható meg. Az Egységbe irányított szenvedélybetegek, addikt kliensek
személyiségében az ún. felnőtt működésformákat - s ezek hatékonyságát
- törekszik módszeresen erősíteni, s a teherbíróbb és alkalmazkodásra
jobban képes érett felnőtté növelésük-növekedésüket szolgálni, hogy a
kóros szenvedélytüggéstől mentes életvitelre tartósan, mentálisan stabilan
és örömteli módon berendezkedhessenek. Következésképpen a „mit?"
kérdésre felelő oktatási cél sem lehet más, mint a személyiség felnőttkori
utó- és reszocializálásának, az ún. érett-felnőttség viselkedésmódjainak
önsegítő, öntanító-önnevelő és kommunikációt fejlesztő tanítása. A
metodikai cél pedig ennek gyakorlati kivitelezését és interiorizálását jelenti,
vagyis a szorgalmazott ismét-, illetve végre valóban-telnőtté válás (a
személyiségérettségi deficit [hiány] és diszharmónia eltűnésével, a felnőtt
én irreverzibilis [visszafordíthatatlan] hatalomátvételével) egy olyan
autoedukatív, emocionális-kognitív folyamatban menjen végbe, amelyet
a kezelő-gondozó személyzet didaktikus direktivitással vezet, és amely
egyúttal - a kliensekben - szervesen kombinálódik a természetes selffén]mechanizmusokat kiváltó-erősítő önsegítő-öngyógyító reakciókkal.
27 Az Addiktológiai-Mcntálpedagógiai Nappali Egység szakmai koncepciója (a mentálpedagógia klinikai
alkalmazásának modellje gyanánt). Psychiatria Hungarica. 2003/3. szám. Részletek.
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Metodológiai cél pedig (a három fő cél elérésének függvényében) a szerzett
tapasztalatok tudományos igényű elemzése (s ezek terjesztése).
Az Egység a mentálpedagógia,
más néven mentálandragógia, alkalma
zásával látja el szakfeladatait. M á s diszciplínákat, „rokon" irányzatok,
műhelyek metodikáját, konkrét technikáit, megközelítéseit, szerveződéseit
szintén igénybe veheti (terápiás közösség stb.) ám mindenkor a
mentálpedagógia dominanciájával [„uralmával"]. Ugyanis az Egység
szakmai munkastratégiája alapvetően e specifikumra épül: az individuum
hitelességét, továbbá objektíválódott [nem akaratától, szándékától
függő| képességhatárait és szubjektív [egyénileg érzékelt] tűrésküszöbét
tiszteletben tartó alapállásával ad termékeny terepet a szociálisan
adekvát (konform) felnőtt viselkedés és magatartás addikciómentes
kialakítására, illetve megtartására, főleg a nevelés-oktatás, valamint a
célzott személyiségfejlesztés és az önsegítés (self-help) szemléletével
és eszközeivel. Az. eredményesség okainak értékelése szempontjából, az
eddigi tapasztalatok alapján a következő módszerjegyek szem előtt tartása
különösen ajánlható. A mentálpedagógiai „embervezetés" egyáltalán
nem rejtőzködő, hanem nyíltan irányítja a bajban lévőt, miközben
nem vonja kétségbe lázadásának indokoltságát. A veszteségérzés kínja
mellé odateremti a képességgvarapodás, az önmegvalósítás örömét, s
ennek érdekében a bennünk élő, esetleg gyalázatosan megsebesített,
megszégyenített, megcsúfolóan elhagyott gyermeki énünket sem meg
nem tagadja, sem be nem csapja, hanem azt a neki járó helyére szelídíti.
Ugv adja meg számára a meghallgatás, elfogadás és az elégtételt is nyújtó
teljesítmény-elismerés „légkörét", hogy az összekapcsolódik az újra vagy
végre kimunkált telnőtt-egyensúlyos létezés kifizetődő élményével. Nem
ítélkezik, nem kioktat, hanem véleményez, és állást foglal. Viszonylag
gyorsan hat, és a kliens hamarább le tud válni lélekgyógvítójáról, ahelyett
hogv elszökne tőle, vagv akár elűzni kellene őt. Es az sem lényegtelen
szempont, hogy ötvözhető - a realitást közvetítő kogníciót és az érzelmi
aktivitást nem kioltó - farmakonos [gyógyszeres] terápiákkal.
A z E g y s é g metodikai filozófiája tehát az érett felnőttség t e k i n 
tetében megrekedt, illetve m e g r e n d ü l t e m b e r e k sajátos s z e m é l y i 
ségét (montázs-személyiség - Avar Pál) korrigáló-fejlesztő-erősítő
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rehabilitáció,
a dehospitalizálás
[ „ k ó r h á z m e n t e s " létezésre felké
szítés] irányában. ( E z e k tengelyében: a hősterápia és az önsegítő
mikrocsoport áll, a m e l y e k eredetileg A . P. bevált kezelésmódjai,
v a l a m i n t a b ű n b a k k e r e s ő c s e r e t e c h n i k a és a m e n t á l p e d a g ó g i a i
csoport - e két utóbbi ötlete és k i m u n k á l á s a F. Gy.-höz fűződik.)
E kezelési filozófia j e g y é b e n az E g y s é g fokozottan i g a z o d i k az
addiktológiai páciensek azon személyiségsajátosságaihoz, amelyek
- e pácienseknél - az önálló életvitelben visszatérő rendszeresség
gel történő megbicsakláshoz, az esetenkénti magány, a különböző
frusztrációk, szorongások, feszültségek, intra- és interperszonális
konfliktusok stb. szuverén elhordozásának képtelenségéhez okként
é s / v a g y k ö v e t k e z m é n y k é n t , de kapcsolódnak, vagyis:
1/ szinte teljes munkanapban tartózkodási és cselekvési lehetőséget kínál
egy-egy kliensnek (külső vezérlésű időstrukturálás);
2/ egyfelől némi teret enged a kliensek spontaneitásának (miközben,
persze, koncepcionális érzésmunkát is provokál náluk, és a külön
böző konkrét felnőtt-képességek didaktikus tágításával nem csupán
nevelésükön, hanem „növelésükön" is munkálkodik);
3/ foglalkozásainak gondozási-kezelési programja több fokozatú, egy
másra épülő szintekkel;
4/ kliensvezetési stílusa általában és alapvetően - nem lehet elégszer
hangsúlyozni - direktív (ellenben nem mindig direkt!);
5/ célzottan törekszik az ún. elhagyás-túlérzékenység és a megkötő
szégyen oldására.
Módszerbeli alapsajátosság az is, hogy nemcsak negatívumként vesszük
számításba az addiktíve károsult kliensek hárító mechanizmusait,
hanem azokat - közösen átmunkálva - helyenként és alkalman
ként a javukra is fordítjuk. Például: az „én-mánia" feldolgozása az
omnipotencia [mindenhatóság] és omnikompetencia [mindenben
illetékesség] vonatkozásában, a hősterápia-effektusok alkalmazása,
akár „legendaterápiaként" indítva, továbbá építkezés a selt-help mo
tivációkra (a csoporttársak ügyeivel történő segítő bíbelődés reális
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visszaigazolásával). A bűnbakolás, s ennek tudatosítása, előkészítő
elemkent ugyanígy beépíthető az empátiatanításba, a fokozott kritikai
attitűdjük [szemléletük, viszonyulásuk] pedig gyakorta haszonnal
átfordítható konstruktivitásba stb.
A beutalás indikációja
széles körű. Elsősorban az
alkobolabúxus
[alkoholvisszaélés| és az alkoholdependcncia
[alkoholfuggőség], és álta
lában a pszichoaktív szerek használata által okozott mentális és viselke
dési zavarok (csoportmódszereknél a homogenitás [egységes összetétel]
érvényesítésével!). Továbbá a felnőtt személyiség és viselkedés - tágabb
értelembe vett - rendellenességei.
De ajánlható - mármint a pszichiátriai
adaptációjú és specifikációjú mentálpedagógia - a különböző neurotikus
kórképek esetében is (pl. fóbiák [félelmek, iszonyodások], anankazmusok
[kényszerek]). Megpróbálható fiziológiai tünetekkel társult viselke
dészavarok korrigálására is. Kivételesen megengedhető - ám redukált
[csökkentett, mérsékelt] és könnyített módon! - a nagy pszichiátriai
kórképeknél (szkizof rénia, affektív | hangulati] zavarok; de a pszichotikus
| elmezavaros] epizód nyilvánvalóan kizáró körülmény). Az alkalmazás
mindenkor elengedhetetlen feltétele a tér- és időorientáltság, a verbális
[szavakkal] megközelíthetőség és a viszonylagos kompenzáltság [ k i 
egyensúlyozottság].
Kontraindikációt
[ellenjavallatot] képeznek az organikus [szervi ]és szimptómás [ kóros tünctű | mentális zavarok, mentális retardációk [ lassulások],
az itjú felnőttség alsó korhatáránál (18-20 évnél) fiatalabb életkor, a toxikus
állapot, a heves nyugtalanság, a megvonási szindróma, vagv egvéb akut
pszichotikus zavar. Relapszus [visszaesés betegségbe, „megzuhanás", pl.
„száraz", illetve „józan" alkoholistánál újraivás], súlyos progresszió [beteg
ség „előrehaladása", fokozódása] bekövetkezésekor a mentálpedagógiai
gondozást/kezelést természetesen azonnal fel kell függeszteni; az érintett
páciens osztályos kezelőorvosának haladéktalan értesítésével (az Egység
a klienseivel kizárólag szermentes állapotukban dolgozhat, alkoholos
stb. befolyásoltság feltételezésekor az adott beteget köteles átküldeni/
átkísértetni az Addiktológiára). Az indikációt egyébként mindenkor a
kezelőorvos állapítja meg.
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2. A z Egység illeszkedése az Addiktológiához, szervezeti struktúrája
Az Egység funkcionális autonómiával az Addiktológia elkülönített
részét, részlegéi képezi. Ennélfogva, az addiktológiai osztályvezető főorvos
munkahelyi, egységvezetői illetékessége alá tartozik.
A z Egység állandó, ill. saját személyi (munkatársi) állománya három
fő, két és fél státuszon, úgy mint: egy önálló mentálpedagógiai kliensve
zetésre kiképződött andragógus, vagy diplomásápoló/orvos, vagy (gyógy)
pedagógus, vagy pszichológus, vagy szociális munkás (az Egység közvet
len szakmai vezetőjeként). Az egységvezető - különös figyelemmel az
Egységben folyó mentális kezelés, gondozás, egyéni és csoportfoglalkozás
menetére, tematikájára és programjára - egész napos munkaidőben látja
el feladatát. (A tevékenységbe - részidőben, illetve alkalomszerűen - ké
sőbb érdemes további egy-két diplomás terápiás munkatársat bevonni.)
Az Egység koterapeuta munkatársa (lehet középfokú végzettségű) - fél
napos munkaidőben - segíti az egységvezető munkáját, s egyúttal az
Egység gazdasági-műszaki gondnokának teendőit is ellátja. Szükségesnek
tűnik azonban, hogy egészségügyi asszisztensként egy szakdolgozó is
közreműködjön (egész napos munkaidőben) az Egység - különösen a
szabadidő-foglalatosságok - házirendjének betartatásában, és biztosítsa a
szükséges adminisztrációt (pl. az ambuláns naplót jegyezze). Az Egység
össztevékenységéért - az addiktológiai osztályvezető főorvos előtt - az
egységvezető felel, funkcionális irányítási kötelezettséggel a két másik
munkatárs vonatkozásában. (Amennyiben azonban az egységvezető nem
orvos vagy diplomásápoló, úgy természetszerűen nem rendelkezhet az
egészségügyi intervenciók tekintetében, hanem e téren saját kompeten
ciájában a szakdolgozó kezdeményez. Egvet nem értés esetén azonban
az ov. főorvos, illetve a kezelőorvos, ügyeletes orvos utasítása kötelezően
kikérendő, életveszély vélelmezésekor viszont a szakdolgozó önállóan jár
el - utólagos dokumentálással). Az egységvezető és a többi munkatárs
mp-i kiképzését - mint utaltunk rá - egyelőre a téma országos referense
(a szerző) végzi.
Az Egység munkatársait szakmai tevékenységükben a személyiségkezelő
és -oktató, valamint -tanácsadó professziók fhivatások] etikai kódexei
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orientálják. Ezen belül pedig, természetesen kötelesek betartani a hiva
tali titoktartás érvényes előírásait, valamint a hatályos személyiségjogi
szab ál yozáso ka t.

3. Az Egységben kialakítandó mp.-i gondozási és kezelési formák
A kifejezetten és közvetlenül személyiségformáló (önismereti, önfejlesztő
és -korrigáló) ülések esetében, az eddigi terápiás és képzési mp-i tapasztala
tok eredményes munkaformának a mikrocsoportot kínálják (ami három-négy,
maximum ötfős). A közérzetjavító foglalkozások már tarthatók kiscsoport
ban (legfeljebb tíz-tizenkét fő). Alárendelten és kivételesen a diádkeret is
megfelel. Az Egységben kialakítandó személyiségrehabilitációs csoportok
rendszerbe szerveződnek (miközben - az ülések számában stb. - mindig
rugalmasan igazodnak a résztvevőkhöz), mégpedig akként, hogy érvénye
süljön egyfajta kontinuitás a képzési-terápiás célok elérésében (ugyanakkor
számos konform - értsd: nem acting out [önkényes, azonnali, „mindent
felrúgó" | - kilépési lehetőséggel, állomással), továbbá úgy, hogv a különböző
csoportprofilok (támogató és fejlesztő tréningek, oktató szemináriumok,
játékfoglalkozások) egvmás - és a kliensek - működésére erősítőén hassanak.
A gondozás-kezelés megtervezésénél elsőrendű szempont még (mint utal
tunk már rá), hogv a kliensek egész itteni napját az Egységben, valamilyen
formában,de folyamatosan strukturálni kell (tudniillik addikt személyiségű
embereknél a „semmittevés"és az általuk manifesztáltan [kinyilvánítottan]
tagadott, ám bennük rejtetten igenis táplált kontrolligénv kielégítetlensége
sajnos az egyik legbiztosabb út a relapszushoz).
3.1. B I Z A L O M - C S O P O R T
Funkció: Egyrészt a kliensek kooperációi készségének megalapozása,
másrészt a már meglévő motiváltságuk és teherbíró képességük érzékelése
az andreuták részéről (ez utóbbi rendeltetés a „továbbsorolásukban" segít,
vagyis abban, hogy klienseik mely más mp-i foglalkozásokba/kezelésekbe
lépjenek majd át).
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Tematika (és gyakorlatok):
Rövid tájékoztatás az Egységről. („Hol
vagyunk?") A z énvállalás megszondázása. („Kit mi miatt kezeltek az
Addiktológián?") A tagadás tudakolása. („Hogy érzi Magát? Ha tényleg
jól, győzzön meg róla!") A motiváció letapogatása. („Szeretne-e más
lenni, illetve megváltozott helyzetbe kerülni?") Afájdalom megtapintása.
(„Szenvedett On az életében? Lehet-e mondani, hogy sokat is szenvedett?
I la képzeletben persze, utánozhatnám Ont, mit, miket kellene tennem,
illetve mi mindennek kellene történnie velem, hogy az Önével felérő
szenvedéseken menjek át?") Onerősítés. („Amikor úgy érzi, hogy az adott
helvzetben nem üres dicsekvés a saját sikerek, fegyvertények kijelzése,
akkor általában mivel büszkélkedik, miket hajlik elbeszélni önmagáról? akár virtusból! Vagy ha ilyesmit soha nem fogalmaz meg hangosan, mire
tud e kérdés, a saját büszkesége kapcsán gondolni?") Ön reflexio-próba.
(„No hát akkor, ennyi együttlét után már, megkísérli-e összefoglalni itt,
nekünk az egész eddigi életét?") A személyenkénti szexaddikció, osztályos
kezelés előtti és utáni kvantitatív szintjének önfelmérése.
(Minta a 4x7
alkoholteszt, Fekete János és Simek Zsófia).
3.2.

FELSŐBBOSZTÁLYOS-CSOPORT

Funkció: A kognitív szintű önszembesülésre való képesség kialakulásának
provokálást
a kliensekben.
Tematika (és gyakorlatok): A felnőttség önvizsgálata a mentálpedagógiai
önteszt és optimummodell feldolgozásával.
3. 3. B A J M A G Y A R Á Z Ó - C S O P O R T
Funkció: Elemi felnőttség-működtetési tudnivalók
oktatása, ismeret
átadás a „mérgező pedagógiáról", kombinálva - a kapcsolódó „idegen"
helyzetek megélése révén - a kliensek rejtőzködés-igénvének
kielégíté
sével és egyben narcizmui.uk fokozatos frusztrálásával,
előkészítvén őket
így a későbbi, intenzívebb személyiségmunkához elengedhetetlen nyílt
önvállalásra (ugyanis, kizárólag itt még tilos, bárkinek is, saját élményről
beszámolni, saját
magárólszó/nil).
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Tematika (es gyakorlatok): Beszélgetések a felnőtt gyermek és kamasz
jellemzőiről és szokásairól. Többek közt a mindenhatóságra törekvésről, a
toxikus pedagógiáról és az addikt család fogalmáról, a kontroliőrületről,
a megszégyenítés és elhagyás érzékeléséről, a sérült belső-gyermekről
mint „bajkeverőről", a montázs-személyiség negatív dinamikájáról, a
kompulzív-addiktív emberről, az önelfogadás és önformálás dialektiká
jának kivezető útjáról, a „bajkeverő" helyérc szelídítéséről. („Be tudná-e
valaki azonosítani ezeket a jelenségeket, megnyilvánulásokat más, általa
ismert - de nem jelenlévő! - személyekben? Aki igen, ossza meg velünk!";
„Ki mit gondol, megvalósíthatóak-c az öngyógyításnak-önnevelésnek az
előbbiekben, itt felvázolt mp-i módszerei; valamint segíthet-e »A mérgező
pedagógia elvei* c. kérdőívvel és az »Elhagyás-teszt« c. feladatlappal vak)
munkálkodás?")
.14.

SZABADSÁG-CSOPORT

Funkció: A kliensek élményként (a cseretechnika menetének alkalmazásá
val) kapnak bevezetést saját személyiségmüködésük
emocionális és kognitív,
illetve gyermeki, kamaszos és felnőttes szintjeinek összehangolásába. Sorra
és közösen, súlyozottan begyakorolják a több éretttelnőtt-működéseket,
hogv „megízleljék" a játszmáikból és manővereikből történő kiszabadu
lásuk örömét.
Tematika (és gyakorlatok): Enerö-koncentrációként a program teljesí
téséhez - ^>ozíV/t7/wkutakodás. („Mi működött, illetve mi működik jól,
célszerűen az életemben, mire vagyok büszke? Es melv felnőtt és mely
gyermeki képességeimet hasznosítottam ezekben a helyzetekben?") A
kudarcérzések
összegyűjtése a bűnbakválasztás
bevezetéseként. („Mi
nem működött/működik bennem-általam, illetve mi működött/működik
tartósan nehezen az életemben?") A bűnbak megjelenítése
(bűnbak-be
mutatás), és az ellene szóló iwVilista összeállítása. („Vádolom X. Y.-t, a
bűnbakomat azzal, hogy 1., 2., 3...."). Onreflcktálás.
(„Miben különbözik
tőlem a bűnbakom, miben más hozzám képest és mit tud, amit én nem?")
Az empátiás érzékenység előhívásaként, a szenvedéslajstrom összeállítása.
(„Szenvedett-e a bűnbakom, voltak-e kellemetlenségei, átélt-e - a sok59

szór meg sem érdemelt örömei-sikerei mellett - kínokat-keserveket is?
Vagy minden fenékig tejtel lehet neki? Tehát: mi mindentől szenvedett a
bűnbakom? 1., 2 . . . . " ) A cseretechnika első ^technikájának az alkalma
zása, az intenzív projekci ó-c\mcny
érdekében az
omnipotencia-ér/.csckct
fölerősítve. („Cserélnélvele
- mint bűnbakoló a bűnbakoddal - , először a
vádlista, utána meg a szenvedéslajstrom
mentén?") A cseretechnika második
altechnikája, az omnidependencia-cr/.ésckkc\
előkészített
empátiamegélés,
az empátiás működés tudatos vezérlése, a kognitív önvállalás átsegítése
emocionális énvállalásbi.
(„Cserélne velem, cserélt-e velem a bűnbakom, és
ha nem, miért? 0 - milyennek lát, láthat engem? En, onnan, milyen
nek láthatnám magam? Übelőle nézve, mit lehet látni? Hát én - ezek
után - még mindig cserélnék-e vele? Kivel törődöm tehát a jövőben: a
bűnbakommal, vagy magammal? Akarom-e is ezt az átalakulásomat? Es
jó így éreznem?" stb.).
3.5. Ö N J Á R Ó - C S O P O R T
biinkcio: A kliensek célzott megtámogatása a reszocializált-readaptált
létmódban. Az Intézetről, az Addiktológiáról és az Egységtől meg a
terapeutáikról való pszichikai leválasztásuk, a teljes emisszió közvetlen
előkészítése. A kudarctűrő- és az alkalmazkodóképesség szilárdítása és
edzése.
Tematika (és gyakorlatok): Védelem építése a kliensekben az érett fel
nőttség s az önálló döntési kényszer magányától, valamint az ilyen létben
elkerülhetetlen frusztrációktól való szorongással szemben, ill. „előkészíté
sük" az efféle helyzetek kezelésére. („Fűzzünk magyarázatot a következő
állításokhoz! - mi lehet az értelmük? » Valójában senki sem „cserélhet"
senkivel, viszont bárki „felcserélhető"! Mindenki egyedi, egyszeri és
kisajátíthatalan, szuverén személyiség, viszont mindnyájan pótolhatóak
vagyunk. Önmagunkon kívül igazából nem számíthatunk senkinek és
semmire, ám a harang ugyanakkor mindannyiunkért szól! Az ügy fontos,
nem én, azonban az ügy nekem fontos!«„). Az esetleges rclapszusok és
regressziók konstruktív „fogadását" szolgáló gyakorlatok. („Tapasztalataim
szerint, melyek az engem leginkább meggyötrő problémák a »kinti« vi60

lágban, s ezeket miként fogom elviselni, hogyan fogok rajtuk túllépni?"
„Mit is tanultunk, mi a teendő, ha mégis megzuhannék?"„Ki-ki nevezze
meg, melyek azok a tipikus helyzetek és vészjelzések, amikor ajánlott a
szokottnál inkább odafigyelnie, nehogy ilyen vagy olyan önpusztító tettet
kövessen el!"). A z identitás erősítése. („Mit gondol, van olyan sorsszerep,
illetve találhat magának olyan kihívást, amelyet betöltve, illetve amelynek
megfelelve, On alapvetően jó közérzettel létezhet most már, és bármiféle
állandó, legbelül mardosó szégyenkezés nélkül?" „Az Egység elhagyása
utáni időkre tervez-e büszkeségre majd igazán okot adó cselekedeteket,
s ha igen, miféléket? - ne szemérmeskedjen, nemritkán a látszólag legap
róbb, legjelentéktelenebb történések szülik a nagy dolgokat!" „Mi lenne,
ha ezeket a kétségtelenül valós elképzeléseket, kiegészítené egyszer azzal,
hogy segíti azokat a sorstársakat, akik még hátrébb tartanak a saját »lecke-megoldásaikban« - átgondolná ezt is?"„Fejtsük meg ezt a kijelentést:
"Elfogadom magamat olyannak/annak, amilyen/aki vagyok, s közben nem
felejtem: miiven és ki leszek!«„. A kompetenciahatárok
elfogadása. („Mit
gondol, a saját képességei és lehetőségei reális megítélése tekintetében
segíthet-e a »Sorspohár-feladvány« időnkénti ismételt megoldása? Ha
igen, miért? Dolgozzunk csak vele megint!") Az empátiás irányultság gyors
mozgósítása, ill. radikális konfrontáció a saját negatív beállítódásokkal. („Ne
feledjük, ha néha - és többnyire váratlanul - a régi dühcink újra felcsapnak
bennünk, érdemes soron kívül elővenni »A Béke és szeretet telajánlása«
c. gyakorlatot!") A harag szociális szabályozása. („Ki tudja indokolni, és
magára vonatkoztatva értelmezni a következő célkitűzést? »E1 fogom érni,
hogy én uraljam a konfliktusaimat, hogy én szabjam meg ezek kiterjedését,
gyakoriságát, erősségét. Mert nem nyugszom bele, hogy a konfliktusok
kerekedjenek felül rajtam. Mindezek érdekében pedig - akár az itt tanult
bűnbak-kereső cseretechnikának, és a többi hasonló gyakorlatnak engem
tárgyaló és/vagy az utált-vágyott személyre irányuló, ám csak benső,
csöndes, a „célponttal" egyáltalán nem megosztott, viszont ha kell, írásbeli
végrehajtásával - keresem a módot, hogv megszűnjek a mindenkori másik
ember erkölcsi ítélőbírája lenni. Ugyanis ha az maradok, a folyamatos, soha
véget nem érő feszültség vár rám, s ezzel, a valószínűsíthető a megxuhanás,
a beleszédülés régi kóros szenvedélyembe.«„)
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3.6. ÜGYKEZELŐ-CSOPORT
Funkció: A szociabilitás, a szolidaritás, az „itt és most"-ban létezés, a jelen
való reagálás erősítése (a „eső-érzékelés", a múlthoz tapadt volt oldására).
Tematika la ,y xakorlatokat"az elet hozza...): A csoporttagok aktuálii és
egzisztenciális problémáinak megtanácskozása, egymás - nem illetéktelen
módozatú - megsegítése, figyelemmé kísérése a csoportban.
3.7. KÖZÉRZETJAVÍTÓ ÉS PIHENTETŐ FOGLALKOZÁSOK
Funkció: Az intenzív személyiségmunkálás megkövetelte fizikai-szellemi
rekreációs lehetőségek biztosítása.
Tartalom: Torna, különböző asztali, illetve társasjátékok, kommunikációs
játékok, zenehallgatás, irodalmi beszélgetések stb.
3. 8. S Z A B A D I D Ő - E L T Ö L T É S
Funkció: Az individualitás megélése (amely szolgálja mind a napi
regenerálódást, mind a művi programok hatékonyságát).
'Tartalom: A kliens maga határozza meg (az Egység házirendjét be
tartva).
3.9. G A Z D A - C S O P O R T
Funkció: Intim, családias légkör teremtése és kliensi felelősségérzés
keltése.
'Tematika: Az Egység napi működtetésével összefüggő teendők (taka
rítás; állagmegóvás, illetve elemi szintű karbantartás, a külső környezet
ápolása stb.
3.10. S Z E M É L Y Z E T I C S O P O R T
Funkció: A munkatársak szaktevékenységének összehangolása (intervízió,
illetve konzultáció formájában).
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Tematika: A programteljesítés értékelése, esetmegbeszélés, napi sze
mélyközi történések, konfliktusok értelmezése, az Egység működésének
materiális természetű ügyvitele.
Az Egység házirendjének logikája
A 1 lázirendnek szigorúan funkcionálisnak kell lennie, igazodva a gon
dozás/kezelés és a kliensek sajátságaihoz. Csak a minimálisan szükséges
normákat határozza meg, de azokat világosan, egyértelműen. Például,
mint már érintettük, alkoholos, illetve szerbefolyásolt állapotban nem
lehet az Egységben tartózkodni (éjszaka sem!), tehát dohányozni se
megengedett (semmikor és sehol az épületben, sőt a közvetlen külső
környezetében sem, s ez a személyzetet szintén kötelezi!). A személyzet
engedélye nélkül nem szabad kiabálni, de hangosan káromkodni, vagy
átkozódni sohasem, továbbá tilos a szándékos szennyezés, rongálás és
bárminemű más agresszió. Szankciókat viszont csak olyanokat célszerű
megállapítani, amelyek végrehajthatók. A vonatkozó szabályozás ugyanak
kor elengedhetetlen, tudniillik azt a nevelési-kondicionálási szempontok
mellett az állagmegóvási, felszerelés- és eszközvédelmi stb. követelmények
is indokolják (hiszen - a lehetőségek függvényében - olyasmiket ajánlott
beszerezni, mint számítógép szövegszerkesztővel, nyomtatóval és fény
másolóval, TV, videó, rádió, CD-lejátszó, magnó, tantermi tábla, irodai
és oktatási bútorzat, némi sportfelszerelés, szerény könyvtár, s a védett
klienszállásként funkcionáló helyiség egyszerű berendezése).
28

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy az Egység fölvázolt jellegű
funkcionálásának még egy igen fontos, kvázi „mellékterméke"prognoszti
zálható. Nevezetesen a következő esztendők addiktológiai önkénteseinek,
önsegítő aktivistáinak, várhatóan nem csekély száma kerül majd ki az
Egységben rehabilitálódott kliensekből és páciensekből. így valósulván
meg az örök embernövelési álom: vezetettből vezető, vakból látó, bénából
járó válik...
28 \ napi utazásra képtelen, ill. a távolabbi tartózkodási helyű kliensek (páciensek) részére - akik
természetesen szinten rehablhtácir.s státuszúik - egy 4 5 ágyas hálószoba lenne kialakítva az
Egységben.
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MENTÁLPEDAGÓGIAI PROGRAMLAP ALKOHOLISTÁK,
DROGOSOK ÉS SZERMENTES SZENVEDÉLYEKTŐL FÜGGŐK
PSZICHOTERÁPIÁJÁHOZ
29

Az utóbbi időkben, a rendszerváltás folyamatában különösen, egyre
feszítőbb társadalmi kérdésként jelenik meg a kóros szenvedélyektől
való függés, az ún. addikt lét. A korábbiaknál valamelyest eredményesebb
problémakezelés eszközeit gyarapítandó ajánljuk ezt a pszichoterápiás
programsűrítményt, amely az addikciók mentálpedagógiai közelítésének
már széles körben publikált és a kezelésben bevált konkrét összegzése. E
metodikai röplappal az addiktológiai praxist kívánjuk szolgálni.
Szemléleti alaptétel: A kóros szenvedély mögött az érett felnőtt mivolt,
illetve az érett felnőtté válás hiánya és/vagy súlyos akadályozottságasérültsége-rendezetlensége húzódik meg, különös tekintettel a megélés
és viselkedés zavaraira.
Alapmódszer. A bűnbakkereső cseretechnika keretében az ún. perújító
dialógus és a hősterápia ötvözése a bűnbakot megcélzó képzeletbeli
cseresorozattal, összpontosítva az empátia és a reális éntudat sikerérzést
biztosító megélésére.

1)
2)
3)
4)

Kezelési fökérdések.
alapfeladatok:
On miért van itt (avagy: miként került ide)? - a kezelés intézmé
nyébe. Kicsoda Ön?
Van-e köze valamely szenvedélyének (kedvtelésének, szokásának)
ahhoz, hogy ide jött/hozták?
Tehát akkor hódol ezen vagy azon szenvedélynek?
Hogyan éli ki ezt a szenvedélyét? (Mit/mennyit/hányszor fogyaszt,
illetve miféle módon élvezkedik vele?)

29 Kézirat. OPNI, Mentálpedagógiai Gondozó. 2005. Fekete György tanár, téniaalkotó. (Azóta megszűnt
a Gondozó, s majd az. OPNI is.)
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5)

Megállapítható-e jellegzetes oka, körülménye e vágva alkalmankénti
felerősödésének?
6) E vágykiélése hetölt-e valamilyen, úgymond hasznos és/vagy kellemes
szerepet az On számára? Segíti-e valamiben?
7) Hogv érzi magát, amikor - rövid vagy huzamosabb időn át - nem
fogyaszt?
8) Kár, kellemetlenség (összeütközés bárkivel) együtt jár-e ugyanezen
vágykiélésével? - On vagv mások sérelmére.
9) Ki parancsol kinek? A vágya mögötti szenvedély Önnek, avagy
fordítva?
10) Melyik a jelentősebb: a kár, vagv a „haszon"?
11) Szeretné-e (akarja-e) kiküszöbölni a kárt?
12) Elvégezne-e egy olyan, saját magára irányuló és On által végrehajtandó
programot (az én ellenőrzésemmel és vezetésemmel), amely mentén
megszabadulhat e szenvedélyétől vak) kiszolgáltatottságtól? \ Közlés a kli
ens számára: A javasolt munka egy mentálpedagógiai (felnőttségerősítő)
program, amely: 1/ beazonosítja a szenvedélyfiiggését tápláló mély és
folyamatos rossz érzést Önben; 2/ megnevezi azt a személyt (szemé
lveket), akihez (akikhez) e rossz alapérzés keletkezése és állandósulása
köthető, s aki (akik) ezáltal eredetileg előidézte (előidézték) az ehhez
az érzéshez kapcsolódó, Önre nézve jellemző kudarcot, illetve képes
séggyengeséget; 3/ megtanítja Önt arra, hogy sikeresebben viselkedjék
és megadja Önnek azt a megbecsülést, amit mások megadnak saját
maguknak; 4/ összegezve, eljuttatja Ont oda, hogy sokkal jobban érezze
magát a saját bőrében, s ilyenformán a tárgyalt szenvedélye megszűnik
az Ön számára uralhatatlan szenvedély lenni.]
13) Mondja, mire büszke Ön? - saját magát, saját életét illetően.
14) Mi az, amit viszont szégyell, amiről sose beszél szívesen? - önmaga
teljesítményeire, teljesítéseire, működésére gondolva.
15) Voltak-e/vannak-c visszatérő kudarcai? - akár a megnevezett szen
vedélye vonatkozásában...
16) Erték-e Ont - réges-régen vagv a közelmúltban, illetve mostanában
- nagy fájdalmak, veszteségek, sérelmek? Ezek között akadnak-e
olyanok, amelyek képesek - valami kapcsán - újra sajogni?
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17) Ezekért a rossz dolgokért/kellemetlen hiányosságokért - saját magán
kivid! - az On életéből okolható-e (mint „bűnbak") bárki létező/
létezett személy? Hibás-e valaki azért (saját magát továbbra se szá
mítva), hogy most On nálunk van?
IS) Bemutatná (akár megjelenítené) a bűnbakját? - külső és belső jegyek,
életút.
19) Miben különbözik Öntől a bűnbakja, mit tud (amit On nem)?
20) Meg tudná vádolni a bűnbakját? - állítson össze vele szemben vád
listát!
21) Szenvedett-e az On bűnbakja, átélt-e kínokat-kellemetlenségeket
(ha igen, miféléket)? - próbálja megszerkeszteni az illető szenve
déslajstromát!
22) „Cserélne-e" Ön a bűnbakjával? - a vádlista mentén!
23) „Cserélne-e" On a bűnbakjával? - a szenvedéslajstroma szerint!
24) 1 lát ez a bűnbak, „cserél-e" Önnel? Elismeri-e az On igazságát, illetve
vállalja-e, szereti-e Ont a kellő mértékben?
25) Milyennek, mifélének látja Ont e bűnbak?
26) Nos, újra megkérdem: szeretne On - ezek után - „cserélni" a bűn
bakjával? Követel-e tőle bármit is, illetve kíván-e tovább perlekedni
vele? Szeretne-e ezután is „egy lenni" vele?
27) Akkor jobb-e Önnek, hogy már On nem akar olyan valakivel szoros
közelségben lenni, aki nem képes annyira értékelni Önben mind
azt, amennyire és amit On éppen hogy magától értetődőnek tart?
Mindezeket átélve, átgondolva, mindezek tudatában: valójában vi
gasz vagy önpusztítás lenne-e Önnek, ha ismét az itt „elmunkált"
szenvedélyének hódolna?
A lenti témák sorra vehetők egyéni és csoportos kezelésben egyaránt".
Ugyanakkor mindkét módozat kombinálandó oktatással (tartalma: közért
hető és önsegítésre mozgósító ismeretek a belső gyermek megsebesülése, az
elhagyás-élmény és a megkötő szégyen rögzülése, a montázs-személyiség
és az addikció, a megbékülés és a sorskiváltás tárgyköreiből).
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1

„SORSPOHÁR" - FELADVÁNY

Az érett, az életét jobbítóan szabályozni képes, tehát valóban felnőtt
(nem csupán megnőtt) ember számára nem megoldhatatlan probléma a
következő feladat elvégzése:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mi van a „sorspoharamban"? - akár a legalján.
Kik és mit töltöttek bele? - másokat és magamat ideértve.
Mi az, amit kiönthetek belőle, ha úgy óhajtom?
Mi az, amit, ha megfeszülök is, nem önthetek ki, és miért?
Mi az, amit nem kívánok kiönteni belőle?
Mit tehetek azért, hogy a jövőben lehetőleg én határozzam meg a
saját „sorsedénykém" tartalmát?

31

BÉKE ÉS SZERETET FELAJÁNLÁSA
(X. Y.-TÓL X. Z.-NEK, X. Y-TÓL Y. X.-NEK STB.]
2

- egyszerű a t t i t ű d - á t h a n g o l ó m e n t á l p e d a g ó g i a i ( v a l e n c i a ' )
gyakorlat -

A háziorvosok gyakran kerülnek s z e m b e pácienseik o l y a n ,
viselkedést és cselekvést eltorzító beállítódásával, a m e l y n e k
testi-lelki (és nemegyszer szociális: c s a l á d i - m u n k a h e l y i ) kö
vetkezményeivel utóbb nehezen vagy alig képesek megbirkóz
ni, sőt vonatkozó erőfeszítéseik néha eleve kudarcra ítéltek. A
3 0 Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása. Sz.crk. Fekete György. OPNI. Budapest, 1995. Kézirat
gyanánt. 133. old.
3 1 Medicus Univcrsalis. XXXIV. évfolyam. 2 0 0 1 . február.
32 Valencia .valco, lat., a. m. sokat/valamit ér, nagyban hozzájárul vmihcz, crös hatással van vniirc, valens hatásos, sokat éró.értékes): a kifejezés Kurt Lcwin niezöclmélcténck konstruktuma, amely lényegében
annyit tesz, hogy a személyiséget a különböző környezeti mozzanatoknak általa tulajdonított értékek
(rossz-jó) hozzák - így-úgy, ilyen-olyan módon - mozgásba és/vagy gátolják le. s az adott személv
helyét ez alapvetően kijelöli a mikro-makro társadalmi/természeti mezőben.
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különféle addikciók hátterében is gyakran íollelhetök mélyen
r ö g z ü l t h a r a g v á s o k . A m e n t á l p e d a g ó g i a b e v á l t gyakorlati
m ó d s z e r e i - a m e l y e k k ö z ü l például a M e n t á l p e d a g ó g i a i
Ö n t e s z t e t a M e d i c u s U n i v e r s a l i s már 1 9 9 7 . októberi számá
ban ( X X X / 5 . 3 0 5 - 3 0 6 . ) közreadta - j e l e n t ő s segítséget nyújt
hatnak a z ilyen és hasonló problémák „helyi, családközeli"
megoldásához. így az esetek (és konfliktiistünetek) bizonyos
részében nem feltétlenül szükséges pszichiáter-szakorvosi
k ö z r e m ű k ö d é s é r t f o l y a m o d n i (ami o l y k o r a stigmatizáció
v e s z é l y é t m a g á b a n h o r d o z z a ) . A z alább f ö l v á z o l t (s most
először publikált), az o r v o s által oktatható mentálpedagógiai
g y a k o r l a t lényege: egyfajta kognitív technika a személyközi
irányultság (más szóval: társulási beállítódás) tényleges tartal
m á n a k és intenzitásának - érett felnőtthöz illő - megélésére,
k o n k r é t c é l s z e m é l y h e z f ű z ő d ő - aktuálisan konfliktusos,
illetve r ö g z ü l t e n - j e l l e m z ö e n konfliktussal teli - v i s z o n y v o 
n a t k o z á s á b a n . Utat nyit a páciensnek, h o g y r ö v i d önteráp i á s - m e n t á l h i g i é n é s f o l y a m a t b a n d o l g o z z a fel b a j k e v e r ő ,
önmagának is ártó indulatait, és az azokat kiváltó személyeket
is v a l ó s - a saját élete felöl n é z v e ténylegesen é r v é n y e s értékükre „degradálja" [lefokozza]. K e d v e z ő funkciója még
e feladatnak, hogy a h á z i o r v o s lelki egészségét-egyensúlyát
szinten j ó l s z o l g á l j a , a m i n e k v é g s ő s o r o n , megint csak a
rábízott p o p u l á c i ó látja hasznát. Es különleges e l ő n y é v e l is
lehet számolni, tudniillik átvezet a mentálpedagógia speciális
gyakorlatsorozatához, az ún. bünbakkereső cseretechnikához,
illetve azt lezárhatja-szintetizálhatja, a v a g y - szükség esetén
(a rendelkezésre álló idő rövidsége, motivációgyengeség stb.
miatt) - akár helyettesítheti.
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Embertársam,

kollégám, beosztottam,
kedvesem...

barátom, családtagom,

(NEV, ill.

szomszédom,

megszólítás),

mar megbocsátottam,
értékesnek találom
értékesnek találom

most megbocsátom,

bocsásd/bocsássa

benned/Önben,
magamban, illetve

ill. szeretném
illetve részedről/

meg nekem, hogy

részemről, hogy

megbocsátani neked/
Öntől, hogy
Önnek, hogy
1 2

•••ü

sSilSSSSESBESSS

• • • • • 1
...és így tovább (3, 4 , 5 , 6 , 7, 8, 9,10...).

1 2
HHHHHHHHHHI

INSTRUKCIÓK
t Lehetővé kell tenni, hogv a fenti táblázatot a páciens a gyakorlat men
tálhigiénés megbeszélését jelentő egvéni ülés előtt önállóan kitölthesse,
de legalább átgondolhassa, ezért azt legkésőbb az első alkalmat megelőző
napon bocsássuk rendelkezésére. Betegenként 2-3 (1/2-lórás) ülésnél
többet semmiképpen ne vállaljunk!
• Ha indokoltnak érzékeljük, támogassuk a pácienst közlésének megtormulázásában (sugalmazás nélkül). Ennek érdekében ne cenzúrázzuk érzelem- és
gondolatkifejezését - viszont (meta)kommunikációra „taníthatjuk".
• Semmiféle módon ne erőszakoljuk a feleletadást! Es kötelezően ne
szabjuk meg a válaszok számát, illetve sorrendjét. A mechanikus kitöltés,
a formális teljesség értelmetlen. Valamint: kezdetben kevés beteget
célozzunk meg!
• Ne akarjunk mindenáron magunk elérni mentális-pszichikai változá
sokat a páciensben. Leginkább - e téren - elégedjünk meg azzal, hogv
- maximum „finoman" (empátiás rávezetéssel, nem konfrontációval),
ám ezt sem feltétlenül! - provokáljuk benne a realitással való érzelmi
értelmi találkozást, illetve hogy - a feladatmegoldás folyamán - további
információkat kapunk a szakrendelésre történő irányítás tekintetében.
Tehát e gyakorlat nem diagnosztikai értékű, hanem „csupán" fejlesztő
és kiegészítő eszköz az alapellátási terápiában.
• Az alkalmazás közben felmerülő szakmai kérdések tárgyában a kollégák
igényelhetnek konzultációt a szerzőtől.
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MENTÁLPEDAGÓGIAI-ANDREUTIKAI MEGKÖZELÍTÉS
A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK ÉS MÁS (NEM SZERFÜGGŐ)
ADDIKCIÓK KEZELÉSÉBEN
33

(...)
1. A téma felvezetése
1.1. Az alkoholizmus meg a többi szenvedélybetegség
terjedése és hatásuk
a lakosság romló egészségi és mentális állapotára s évről-évre csökkenő
lélekszámára, valamint a folyamatosan redukálódó élettartamesélyekre
visszatérő témája a szakfolyóiratoknak és a napi publicisztikának egyaránt
(1). Az. orvosi beavatkozás eredményességét általában alacsonyra értékelik,
bár mentségként sok mindenre lehet - joggal - hivatkozni. Elsősorban
a struktúraváltás nyomán felhalmozódott társadalmi feszültségekre és
kísérőjelenségükre, a nyomasztó napi megélhetési gondokra. Aztán arra,
hogy a problémát tovább élezi az állami dotáció [támogatás] egyre inkább
szűkmarkú volta (1). Ez utóbbi körülmény sajnos számos gond forrása
egymaga is. Azon túl, hogy számos általánosan ható kedvezőtlen követ
kezményt von maga után (többek közt nincs pénz jelenségarányos kuta
tásokra), csak fölerősíti azt a tendenciát, hogy például alkoholbetegeket
gyógyítani általában a legkevésbé solvens [jól fizető] praxis.
Ráadásul a makro- és mikroközösségek ellentmondásosan állnak hozzá
a szenvedélybetegségekhez, s rendszerint túl későn hajlandók el- és felis
merni a konkrét kialakulásukat. És akkor az alkalmazott differenciáldiag
nosztika, az orvosi kezelésmódok és a rehabilitáció objektív hiányosságairól
még nem is szóltunk (2).
A Psychiatria Hungarica (PH) 1996. novemberi számában nem elő
ször találkozhattunk azzal a nézettel, hogy az alkoholizmus alacsony
hatásfokú orvosi kezelésmódját nem elég bírálgatni, hanem gyökeres
/>aradigma[m'mtd,
szabály, ú\']vdltással
(2) kellene végre megújítani. A
33 Psychiatria I lungarica, 1997/5. szám. Keszletek.
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statisztika adataival gazdagon alátámasztott javaslat azonban - a többi
hasonló közleménnyé] egybehangzóan - mégis megreked egy ponton,
es a szükségesnek mondott paradigmaváltást csupán általánosságokkal
jellemzi.
Jelen tanulmánynak-vitairatnak az a konkrét célja, hogy ehhez a sokak
által megjósolt és várt paradigmaváltáshoz járuljon hozzá - a kialakulóban
lévő mentálpedagógia szempontrendszerével és gyakorlati eszköztárával.
Oktató-nevelő indíttatásunk és gondolkodásunk termékével pedig azért
jelentkezünk most a pszichiátria szakfolyóiratában, mert a szenvedély
betegségek és más addikciók kezelésében, másodlagos és harmadlagos
megelőzésében elvitathatatlan a pszichiátria (és az addiktológia) hagyomá
nyos felelőssége és vezető kompetenciája egyaránt.Teleologikus | célokat
kitűzői és elvárásokat megfogalmazó „karmesteri"szerepe funkcionálisan
még a nagy késéssel napjainkban kibontakozó kezdetleges mentálhigiénés
törekvésekben is tetten érhető.
11

1.2. Az andreutika tudományelméleti

forrásairól

elsősorban Avar Pálnak,

a fogalom megalkotójának munkáiban találhatunk eligazítást" (3). Az
„embervezetés", jobban mondva a fejlesztő és korrekciós felnőtt vezetés több
gyökerű:
34 Emlékeztetőül felidézzük a hivatkozott javaslatokat:
Az új,eredményesebb megközelítésnek az emberek természetes védekezésmódjából célszerű kiindulnia,
hogv azt tudatosan szervezhesse, és a/ önsegítő kisközösségekre az eddigieknél intenzivebben kel!
építkeznie, továbbá a beavatkozók körét mindenképp bővíteni szükséges; egyrészt úgy, hogy az orvosi
kompetencia se redukálódjon a jbv-jben kizárólag a pszichiátriára és az addiktclűgiára (a dolgoz it
az egészségügy teljes spektrumának koncentrált szerepvállalását sürgeti, különösen a háziorvosokét),
másrészt úgy, hogy funkcionális szakmai egyenrangúsággal történjék a rekrutáció a többi „emberekkel
foglalkozó" társszakmából.
35 Dr. Avar Pál munkásságáról mindeddig nem készült monográfia, pedig tanulságosnak bizonyulna.
Az észak-magyarországi faluból elszármazott parasztgyerek miként vetette magát a tanulmányokba,
hogyan lett belőle orvos, kiváló eszperantista és író. Milyen könyveket írt, hogyan gyógyított és
tanított, de eközben hányszor került konfliktusba akár a világgal, akár orvoskollégáival. Milyen
buktatói, hajtűkanyarjai es sikerei voltak a megélt hatvannyolc év során, s hogy lett Benedek István
Aranyketrecének minisztériumi „Zavar Palijából" az Aleoholics Anonymous elkötelezett híve és
propagátora, majd a tudós Glasser becsült vitapartnertnerc, itthon pedig jónéhány fiatal pszichiáter
szárnyra bocsátó mentora, meg az a közismert „Pali bácsi", akinek a ravatala előtt százával tolongtak
könnyes szemű, őszintén szeretett volt-betegei és sok-sok barátja-munkatársa...(Szemléletesen vall
erről az ifjabb orvosgeneráció egvik tagja, Reviczkyt idézve: „Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!
(...) Szívembe zárom a tanait" In: Találkozásaim Avar Pállal [Dr. Kelemen Gábor). Megemlékezés.
Szenvedélybetegségek, I. évf., 4. szám.
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- egyfelől a pszichoanalízis nagyjainak (Ferenczi, Rank) bizonyos
felismeréseiből, a posztfreudiánus és posztjungiánus terápiás megközelí
tésekből (Franki logoterápiája, a rövid dinamikus pszichoterápia, Glasser
„realitás-gyógymódja", Rowan „realitás-játszmája"), továbbá Rogers kli
ensközpontú „stílusából", a Gestaltból (és a szociálpszichológia több klaszszikusa, ú.m. Moreno, Mayo, Mead munkásságából), a tranzakcióanalízis
(4), a pszichoszintézis, a Palo-Alto-i kommunikációs iskola, Maslow
transzperszonális értelmezéseiből, a neves családlélektani kutatásokból
(Kurtz, Kaufman, Whitfield, Miller, Firestone) és a Gordon-iskola, va
lamint a counseling irányzat megfigyeléseiből eredeztethető '';
- másfelől a különféle self-help mozgalmak, elsősorban az Alcoholics
Anonymous (A.A.), tapasztalatain alapszik (5), s a rájuk épülő, ide értel
mezhető hazai, olyan beteg-autonómiai törekvéseken, mint pl. az alko
holellenes (A.E.) klubmozgalom (6), vagy néhány itthoni elmegyógyász
antipszichiátriai árnyalatú rehabilitatív tevékenysége;
- de az andreutika részleges forrásaként említhetők még - kiegészítve az
Avar-féle hivatkozásokat - az ilyen irányú kezdeményezéseivel egy időben,
részben vele kölcsönhatásban, Amerikában keletkezett hasonló megkö
zelítések is, mindenekelőtt a Bradshaw vezette személyiségrehabilitációs
és személyiségterápiás műhely (7), s talán még a Minnirth-klinikán
alkalmazott „szeretet-terápia" is (8).
1

1.3. Néhány, a mentálpedagógiában
(másként?) használt definíciót és
kulcsfogalmat elkerülhetetlen felsorolnunk, a gyökerek jelzését követően,
már csak a fölajánlott s javasolt szakmaközi interakció (egymásra hatás)
eredményessége érdekében is.
„Kezelés"alatt a mentálpedagógiában azt a nem-orvosi segítséget értjük,
amivel - siker esetén - inspirálni tudjuk az éretlen és/vagy bajba került
felnőtt embertársunk személyiségfejlődését, személyiségkorrekcióját.

36 Avar doktor mindenekelőtt angol és francia nyelvismerete révén tudott belemélyedni a külföldi
szakirodalomba, ám élete vége felé többször járt személyesen is az Egyesült Államokban meg
Franciaországban, hogy tanulmányozhasson több ott alkalmazott gyógykezelési stratégiát. A szerző
életútja másként alakult: amikor akár orosz nyelvtudását kamatoztathatta volna szakmailag, vagy
éppen az angol nyelv elsajátításának lett volna itt az ideje, azokban az években a magvar pszichiátria
intézményeit kellett „belülről tanulmányoznia"...
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Olyan értelemben gyógyíthat
is tehát az ilven mentál-'terápia", mint
ahogyan ezt ma már senki sem vitatja el - a gyógypedagógiától.
Mint konkrét tevékenység, az andreutika önszerveződésen alapuló pe
dagógiai személyiségkezelést
és -gondozást jelent, vagyis a
felnőttvezetés
gyakorlatilag a mentálpedagógia praxeológiája.
Lényege a személyiség
leinőtt kori utóérlelésének vagy reszoeializálásának, célzottan önsegítő,
öntanító-önnevelő és kommunikációfejlesztő jellegű oktatása'
- mind
a gyógyításban, mind a megelőzésben és az utógondozásban (9).
Addikcióként (ártalmas szenvedélvfüggésként) értelmezzük és kezeljük
(3,10) főleg a különféle kémiai szerekhez vak) hozzászokást (alkoholizmus,
dohányzás, kábítószerfogyasztás stb.), de ügy tűnik, hogy a különféle
nem-szerfüggő kóros kötődések, a játékszenvedélytől a munkamániáig,
sőt általában a „lélekbajok" jelentős hányada - dühmánia, neurózisok,
kényszer- és félelmi betegségek stb. - befolyásolható mint addikció (és
sok esetben éppen mentálpedagógiai módszerekkel).
A lélekbajukkal vagy beilleszkedési zavarukkal andreutához [ember-,
illetve felnőttvezetőhöz] forduló (vagy ezek miatt hozzá küldött) kliensekkel („ügyfelekkel"] az andreuták hivatásszerűen foglalkoznak, kvázi
eltekintve ezek orvosi-pszichiátriai diagnózisától' . Megkísérelhető ez a
beavatkozás minden olyan, 15-16 évnél idősebb embertársunk esetében,
aki tehát kisebb-nagyobb mértékben rabja egvik-másik szerfüggő vagy
viselkedési addikciónak és/vagy életvezetési, esetleg alkalmazkodási,
önértékelési zavarokkal, különféle személviségbántalmakkal, pszichikai8

37

I chat oktatásról és nevelésről van szó az andreutikai gyakorlatban, aminek szakszerű kimunkálását csak
elősegíthették a szerző korábbi pedagógiai (és kliensi-páeiensi pszichoterápiás] tapasztalatai. Olvan. a
direktivitást nyíltan vállaló és didaktikailag megtervezett módszer ez, amely - esetenkent alkalmazva
helyzet-inspirálta nondircktív technikákat is - a lélektani vonatkozások ismeretében mindenekelőtt
belső késztetést próbál kialakítani a személyiség érlelődésére és regenerálódására, a telkésziilésrc. hogy
a kliens képessé váljon elviselni-megoldani aktuális problémáit.
38 A mentálpedagógiai kezelésbe vétel „minth.f tüggcticn lenne a kliens orvosi-pszichiátriai diagnózisától
és státusától, am a célzott beavatkozás csak akkor lehet eredményes, ha gondosan számításba veszi
a segítendő személyiségének pillanatnyi állapotát csakűgv. mint esetleges körfolyamatának adott
staduun.it. Következésképpen: az andreutának szorosan együtt kell működnie a kliens pszichiáterével
és pszichológusával - ha van ilven -.vagy neki kell sürgősen szorgalmaznia a kezelésbe vett személy
pszichiátriai-addiktológiai kivizsgálását-kontrollját (ha az addikció mélyül s a kliens állapota romlik,
dc olvkor már a mentálpedagógiai közös munka megkezdése elótt), ha bármi gyanúja merül tol
dezoríentációra, bizarr-inadekvát viselkedésre, suicidium-vcsz.élvrc, vagy - amennyiben - egyéb akut
pszichiátriai tünetet észlel.
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mentális diszfunkcionalitással [ működésképtelenséggel, rendellenesség
gel], break down [összeomlás] vagy éppen burn out | kiégés] közérzettel,
netán kóros szervérzésekkel birkózik (11).
További főbb terminus technicusok az alkalmazott mentálpedagógiában,
csupán felsorolási igénnyel (ezek jó része sem originális „újdonság",
többnyire csak a különféle pszichológiai irányzatok eszköztárából
„pedagogizáltan" átemelt fogalmakról van itt szó):
- A megnőtt, de nem igazán felnőtt ember (a Bradshaw-i „felnőtt
gyermek"), akinek „montázs"-személyiség az elszabadult kormányosa s
az a szeretetlen „belső gyermek" ott kínlódik-rosszalkodik a hajófenékben,
lelke mélységeiben ( 3 , 1 1 , 1 3 ) .
39

- Omnipotencia, omnikompetencia és omnidependencia [„mindentől
függőség"]. Engyengeség, ami parazitizmusra [élősködésre] (is) vezet(het).
A „minden vagy semmi" gondolkodásmód. Az érzelem-uralta okoskodás.
A mágikus hiedelemvilág túlsúlya. A kudarcoktól-tragédiáktól rettegő (és
azokat egyben felidéző) „aknamező"-szindróma [tünet]. A kényszerkép
zetekhez hasonló kép- és hang-effektusoktól (hatásoktól] való szorongat
tatás (a becsukhatatlan montázs-"mozi" és az elhallgattathatatlan belső
„magnetofon"). Túláradó egocentrizmus [énközpontúság] és nárcizmus
[gvermeki önszeretet). Intimitás-zavar. Affiliációs frusztráltság [„társa
ságképtelenség"]. A tökéletességet kórosan hajszoló perfekcionizmus. A
generációkon átívelő „toxikus" pedagógia. Az elhagyás-élmény(ek) és a
megkötő szégyen(ítés). A befagyott érzelmek, megmerevedett szerepek,
kijegecesedett gémek [nem akaratlagos, nem „szándékos" játszmák] és
hárítási dramaturgiák. A sorsjavító szándékú önsorsrontás. A kompulzívaddiktív [űzött-hajszolt és szenvedélybeteg] személyiség s a kontroliőrület. Az alacsonnyá vált szenvedésküszöb. Stb.
- A megismerő tanulás, a tapasztalatok-kudarcok feldolgozására épülő
énerősödés és a heurisztikus [felismerő, feltaláló] megvilágosodás íve.
Az önérlelés, az önmagunkkal kötött szerződés és a másoknak való
39 Avar dr. - és munkatársa, Valkai Zsuzsa dr. - által elsőként körülírt montázsszemélyiség fogalma
a még teljesen „tel nem nőtt" ember esetében azt próbálja szemléletesen érzékeltetni, hogy in
mozaikszerűen épülnek egymásra a különféle érettséget megtestesítő én-állapotok (melyek közíil
szinte véletlenszerű, hogy melyik kerül éppen domináns helyzetbe, miután a felnőttén még nem
tudta átvenni a „leválthatatlan" vezető szerepet).
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segítés összefüggései. A redemptio [megmentés, kiváltás, megváltás) és
az autentikus [hiteles] felnőttség. Stb. - és mindezek negatív, ill. pozitív
összefüggése a kodependenciával [ „társfüggéssel", ami lényegében a közösség
„összenövése" bűnbakjával ] (3).

(...)
2. Az andreutika sajátos eszközei es módszertana (12)
2.1. A baj, a helyzet és a teendők közös értelmezése
módja)

a klienssel (a

kliensvezetés

A diádban vagy csoportban közös munkára vállalkozik a felnőttvezető
és a kliens. Ezt szerződésben rögzítik, ami a tartós együttműködés célját
és módját és időtartamát egyaránt meghatározza. Alapelvei:
-

Felnőttvezetés kérése és vállalása.
Egymás feltétlen elfogadása.
Az egymás iránti figyelem és segítés alapállása.
Kölcsönös törekvés az őszinteségre és személyességre.

- Megoldás- és fejlődésirányultság.
-Közös igyekezet az ítélkezés,gúnyolódás,rivalizáció (féltékeny versengés)
felfüggesztésére.
- Titoktartás.
Az andreuta kliensvezetése alapvetően direktív, vagyis nyílt (bár alkal
maz - mint erre már utaltunk az 5. lábjegyzetben - nondirektív, magvarán
rejtetten ellenőrző fogásokat is). Ebből több előny származik:
a) a felnőttvezető szerepe, valamint azonosulása a kliens problémáival
ekként hiteles, kölcsönös felelősségük pedig így érvényesíthető, de
a tagadó és egyéb elhárító énvédő mechanizmusok leküzdése során
keletkező feszültségek közös eliminálása [kiküszöbölése] is könnyebb
ezzel az interakciós viszonnyal, illetve móddal;
b) a kliensek - az egyenrangúság és a nem-egyenjogúság értelemsze
rű kettős követelménvének együttes érvényesülése alapján - szinte
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kezdettől fogva potenciális (lehetséges] munkatársai az andreutának
(a „civil", de akár a professzionális andreutává válás reális perspektí
vájával), s csoportjaik is - egy törvényszerűen érvényesülő tendencia
mentén - hamar elmozdulnak az önjáróvá válás irányába;
c) folyamatosan garantálja a tematikus és didaktikus jelleget;
d) a hiteles direktivitás ugyanakkor arra kötelezi az andreutát, hogy nyi
tott legyen a viszontindulatokra, és a „saját bőrét is vásárra vigye" (így
pl. a mentálpedagógiai csoportdramaturgia személyes feldolgozásában,
persze funkcionális redukcióval, vagyis az adott feladatmegoldáshoz
és a kliens pillanatnyi állapotához igazodó behatárolódással, sajátél
mény-szinten maga is részt vesz).
Az andreuta a klienst felnőtt, felelős emberként szólítja meg (noha számol a
segítségére szoruló embertárs éppen adott korlátaival), s együttműködésük
erre alapozódik. Támogatásért hozzáfordult szuverén személynek tekinti
(és nem páciensnek vagy éppen „betegnek"), aki a problémáját vagv
problémáit valamiért nem tudta egyedül megoldani (és ezért ők ketten
most szövetségre lépnek a közös erőfeszítés érdekében).
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy optimálisan a
munkatársává
(horribile dicru [kimondani is szörnyű]: kollégájává) törekszik fejleszteni
a klienst. Csak így érheti el, hogy az már az együttműködés kezdeti sza
kaszában tudatos célként közelíteni kezdje az érett személyiség-állapotot
(amelyben a felnőtt-én dominál).
A közös munka eredményességét szolgálja a „szoros szövetkezést"
körülvevő s a bevett orvos-beteg kapcsolathoz, képest sokkal demokratiku
sabb és őszintébb légkör, a közérthető szóhasználat és metakommunikáció
alkalmazása, továbbá a kliens megterhelése az önmagáért és másokért viselt
felelősséggel (s mind több felnőtt teljesítményhelyzetbe hozása, állapota
függvényében). A felnőttségi „rang" megelőlegezése ugyanis nemcsak
ösztönző hatású, de korrektív [kiigazító] emocioná/is[ér/.e\mi\
élményt
is nyújt. „Lehet, hogy mégiscsak kifizetődő felnőttnek lenni?"- merül
fel a fejlesztő kérdés a kliensben. í g y kezdhet interiorizálódni (bensővé,
sajátjává válni) a „boldog vagyok magammal, magamtól - mások társa
ságában is"élménye, ami hordozórakétájává válhat a kliens fejlődésének,
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eljuttatásának a gyermeki énszeretet állapotából a felnőtt személyiség
stabil önszeretetébe (11).
„Laikus etiológiai [kóroktani] kiindulópontja" a közös értelmezésnek
az a rádöbbenés, hogy a legtöbbünk - felnőtt korára - sajnos nem har
monikus felnőtt, hanem csupán „megnőtt", részlegesen vagy aránytalanul
érett ember. Az effajta oknyomozás mindvégig bízik a valódi megoldás
lehetőségében (tehát folyamatosan kiútkereső), s érzelmileg átélhető
fogalmakkal operál. A fogalmak használásának mikéntjét mindig az
adott kliens (vagy kliens-csoport) társadalmi-kulturális jegyei, műveltségi
szintje határozzák meg.
Az önismeret és a helyzetfelismerés csak út és eszköz az öntanító-önnevclő belső késztetések mobilizálásához. [ mozgásba hozásához]. Valójában
ezt a célt szolgálja a mentálpedagógia kialakulóban (és bővülőben) lévő
eszköztára.

2.2. Példaként két bevált andreutikai „fogás" - és dramaturgiájuk
vázlata
(elsőként a János-kórház pesthidegkúti gondozójában, majd az OPN1ban kerültek szisztematikus alkalmazásra)
a) Az Avar-féle „hősterápia"- akár diádban [a terapeuta, a gyógyító-keze
lőszemély és a kliens kettőségébenj, akár csoportban (11,14)
A művi körülmények között, terápiás célból mesterségesen létrehozott
szituáció azt sugallja drámai hatásokkal, hogy „te is voltál hős valaha,
valamikor, s csak rajtad áll, hogy ismét azzá válj! Vagyis: van erőd, hogy
rendezd az életed, hogy meggyógyulj..." Az andreuta inspirálta helyzetet,
megfelelő támogatással a kliens úgy élheti meg, mint egy olyan élmény
sort, speciális, kontrollált krízisf' , amelyből győztesen, lelkileg
megerősödve
kerül ki, s így válik felkészültebbé aktuális körülményeinek és megterhelő,
már-már elviselhetetlen problémáinak valamilyen megoldására.
0

40 „A krízist természetesen nemcsak megállapítani (vagy okozni) kell. hanem be is kell tudni avatkozni a
válság megoldása erdekében."! 14) - Avar Pál munkássága során jelentősen gazdagította a válságállapotok
irodalmát.
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Sematikus menetvázlata:
- Felidézem gondolatban életem olyan epizódját (vagy életszakaszát),
amire igazából büszke lehetek, amikor talán mások is fölnéztek rám, és
cselekedetemmel, kiállásommal mintegy fölülmúltam
önmagam - aztán
elmesélem. (A kliens múltbéli, még fejlődő személyiségének akkori szintjét
meghaladó felnőttes próbálkozásai közül így felidézett legemlékezetesebb
esemény vagy eseménysorozat lesz az a kritikus pont vagy tengely, amelyre
támaszkodva az addikcióban szenvedő átbillenhet az éretlen konstruk
ciójában rögzült, vagy bizonyos okokból regrediáit (korábbi fejlődési
fokra visszaesett) „felnőtt gyermeki" személyiségének állapotából egv
már arányos, szuverén, felnőtt létmegélésbe.)
- Mind több részletet elevenítek fel s mind jobban kiszínezem hősi tör
ténetemet, eposzomat, még talán olyan momentumokkal is, amelyeket csak
megszerettem
volna tenni annak idején, de szinte meg is tettem - és mindezt
újra meg újra elbeszélem. (A figyelmes, melegen reagáló és tükröző ak
tív meghallgatás a kliensben egy olyan erősödő, több nekirugaszkodásra
épülő lelki folyamatot gerjeszt, amely egészében is élményszerű lesz, de
a leginkább emlékezetessé számára néhány katartikus erejű, redemptioszerű epizódja válik.)
- Kezdek tényleg büszke lenni arra, amire - múltamból kiásva - büszke
lehetek, sőt mindpontosabban föl tudom mérni azokat a képességeimet és tulaj
donságaimat is, amelyek egykori kiváló teljesítményemhez hozzásegítettek - és
ezt az új felismerésemet meg jó érzésemet is sürgősen megosztom. (Innen már
csak „egy lépés", hogy a kliens ráébredjen, hogy felismert én-tartalékai arra is
alkalmasak, hogy rájuk támaszkodva képes legyen mind jobban tisztába jönni
addikciós csapdahelyzetével, s legyen ereje rátérni a kivezető útra.)
- Sőt, már vannak friss hősi élményeim is! - természetesen ezeket sem
tartom magamban. A hic et nunc [itt és mostj „győzelmi élmények"
ekkorra nemcsak az emlékezet és a képzelet szüleményei, hanem olyan
realitások [valóságosan létezők], amelyek joggal kelthetnek kedvező - s
a pozitív tendenciákat tovább erősítő - visszhangot. Mellesleg az sem
lebecsülhető haszon a kliens számára, hogy ráébred az öröm- és gondmeg
osztás kedvező lehetőségeire és gyakorolja e humánközösségi módszer
felnőtt használatát.
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A „hősterápia" tehát abban segít a kliensnek, hogy kihámozza múltjából
a jövőcsírákat s azokat a jelen megoldására ültesse el, vagyis hogy olyan
ívet húzzon a múlt és a jövő közé, amelyben a jövő az orientálódási pont,
ám a múlt se valami takargatandó szégyenfolt.

b) A cseretechnika"

(15)

A velünk konfliktusba került személv átélt és gyakorolt empátiával (16)
történő elfogadását hívja elő az andreutika cseretechnikája, amely arra
irányul, hogv a „cserélnél vele? - mármint az ellenlábasoddal?" kérdést
vezérszlogenként variáltassuk a klienssel, a következő logikai sorrend
szerint:
1) Elérjük, hogv a „képzeletbeli cserét"először mereven elutasító kliens
próbálja meg mégis, mint élményt, maga elé idézni azt a bizonyos
nemszeretem-valakit.
2) A „szépségében és rútságában" egyaránt megjelenített kritikus sze
méllyel kapcsolatban most már talán lágyabban cseng a kérdés meg
ismétlése: „Ugvan, szeretnél vagy tudnál cserélni vele?"
3) Ha a válasz változatlanul nemleges, de még mindig kemény indulatok
tól fűtött, megpróbáljuk a klienst eljuttatni egy fontos felismeréshez:
„De jó, hogy O nem én vagyok!"- és ez a vélemény már némi megértő
sajnálatot is tartalmazhat.
4) Ezután a kliens önmagának föltett, késztetett kérdése következik:
„Haragudjak-e Rá, hogv pont olyan, amilyen?"
5) Es íme a rádöbbenés: „Szegény! Neki lehet csak igazán rossz! Dehogyis
cserélnék vele!" (Ez a változat kedvező lehetőséget kínál az indulat
kioltására anélkül, hogy a kliensnek tel kellene adnia kritikai alapál
lását, és ráadásul még sikerélménnyel is megajándékozza.)

4 1 A szerző által először 1192-ben publikált s azóta is eredményesen alkalmazott műveletsorodat.

7')

Előfordulhat azonban, hogy a kliens - az énhatárok problematikus fle
xibilitása [hajlékonysága] miatt - túl könnyen rááll a képzeletbeli „cserére".
Ilvenkor a sematikus [leegyszerűsített] lépéssor a következő lesz:
1) Továbbra sem mondunk le arról az igényünkről, hogy az illetőt konk
rétan jelenítse meg belső látóterében. Most viszont egy sor váratlan
kérdést sugalmazunk neki:
2) „ 0 vajon cserélne-e velem?"
3) „És miért nem?" - beleélve magam az ellenlábasom bőrébe, s onnan,
mintegy kívülről rám tekintve kérdezem ezt önmagamtól.
4) „Lehet, hogy az én értékeimet O semmibe veszi?"
5) „Végül is, cserélnék-e olvan emberrel, aki így vélekedik rólam? Ugyan!
Eszembe sincs!" (Lám, a klienst ebben az esetben is az előbbi vál
tozathoz hasonló következtetésre juttattuk, fölhasználva a „másik
személy" elképzelt ellenindulatát! Es ha még azt is sikerül - már az
önelidegenítést működtetve!— mérlcgeltetnünk, hogy az illető vajon
miért nem cserélne vele, ez az egyszerű empátia-gyakorlat, egyéb
haszna mellett az önismeretet is fejlesztheti. A csere szimbolikus [jel
képes] alkalmazása tehát mindenképp pedagógiai haszonnal jár.)

2.3. Alkalmazott

(és alkalmazható)

mentálpedagógiai

csoportformák

a) Önsegítő mikrocsoport ( O M C S , .3-6 fő) ( 3 , 1 1 ) , mint hosszabb távon
(1-2 évig is) funkcionáló, szakember terelgette családimitáció [családután
zás, családmegjelenítés] önsegítésre kölcsönösen bátorító „szeretetlombik"
avagy „felnőttségi laboratórium". '
4

Az O M C S , ami tulajdonképpen egy művi közösség az intra- és inter
perszonális változások és a problémamegoldás permanens [folyamatos |
inspirálására [ösztönzésére], ideális (eszményi) szociálpszichológiai (tár
sadalomlélektani) közeg minden direkt (közvetlen) és indirekt (közvetett)
42 Megalkotásakor Avar Pálra inspirálóan hatottak az A . A - b a n , külföldön szerzett saját-élményei. A
Budapest 1. ker. Családsegítő Központban es lakásokban üléseztek az első OMCS-ok.
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pedagógiai (nevelő) kezdeményezés érvényesítésére, így a „hősterápia"
alkalmazására és tükröztetésére is (14).
Tipikus pótcsaládként egyszerre terepe, akváriuma és színpada a „felnőtt
gyermek" újjászületésének. Ott és akkor, a kölcsönös segítségnyújtásra
szer
ződött kliensek - a sorstársak érzelmi és tevőleges támogatásától kísérve
- sorra előadják „eposzukat" annak érdekében, hogy újrateremtsék önma
gukat, de mind inkább már autentikus, telnőtt személyiségként, libben a
„kohóban" a kliens tulajdonképpen új vegyületet hoz létre személyisége
korábbi alkotóelemeiből (a benne rejlő lehetőségeket is kalkulálva), tehát
ekként újra- és újjászocializálódik [„társulásképessé" válik]. Megtanulja,
hogy az igazi önsegítésnek éppen az a lényege, hogy másoknak - kezdetben
csoporttársainak - próbáljon érdemleges támogatást nyújtani, mégpedig
mindig testhezálló, saját maga által szabadon választott sorsszerepben.
(A jó csoport természetesen arra serkent, hogy ez. a választás célszerű és
reális legyen.)
A kölcsönös segítés új meg új élménye a kliensben minőségi változást
ígérő éncrősödést hoz(hat) létre. Az. andreuta megtelelő vezetése mellett
ugyanis interiorizálódhat benne a „szükség van rám"és a „dolgom, teendőm
van a világban" érzése.
Nárcisztikus csőlátása és csőérzete oldódását így már nem alárendelődésként, hanem önmegvalósításnak
és gazdagodásnak
éli meg, tudomásul
véve azt is, hogy nem minden tartozik rá s nem mindent kell neki meg
oldania. (Ugyanez érzésbe öntve: „Természetes, hogy miként nekem van
mondanivakim, bárki másnak lehet, tőlem függetlenül. Es annak a másik
embernek a véleménye és érzése akkor is létezik, akkor is tiszteletben kell
tartanom, ha az velem kapcsolatos, s nekem éppen nem tetszik".)
A „felnőtt gyermekséget" kiváltó vagy kísérő alapszégyenérzetet
pedig az
O M C S a kollektív [közösségi ] és korrektív emocionális élmény biztosításával
tudja eliminálni [eltávolítani]. A mikrocsoporrban ugyanis a büntetés
terhe és a megszégyenülés következménye nélkül szabad „gyerekként"
beszélni és viselkedni. Itt mindenki az lehet, aki és ami, hiszen teljesen
veszélytelenül vállalhatja összes érzését és gondolatát. A garancia erre az
a sajátos körülmény, hogy ezek a rendszeresen találkozó és együttműködő
társak-eltérően a mikro- és makro-társadalom természetes képződmé81

nyeitől - , ide minden érdekképző közös „konc'híján kapcsolódnak. (Ezért
is fontos, hogy a csoporttagok eredetileg lehetőleg idegenek, legalábbis
ismeretlenek legyenek egymás számára.)
Az O M C S számos kedvező lehetősége közül még hadd emeljünk
ki egyetlen egyet. Közveteti
család- ill. szocioterápiás
effektusa is jól
hasznosítható' '' (3), mert a kliens - megszabadulván „felnőtt gyermeki
imperializmusától", pszichoinfantilis irányultságától és lelki mechaniz
musaitól, sztereotípiáitól - mind inkább képessé válik természetes csa
ládjának átszerkesztésére, és arra, hogv fokozatosan javítson a szociálisan
meghatározott, poligrupális viszonylataiban |a különböző társadalmi
csoportjaiban-szerepeiben ] elfoglalt szociometrikus | társuláselfogadottsági |
pozícióján, s megszakítsa ekként az ún. toxikus pedagógia átörökítési és
továbbadási folyamatát.
1

b) Mentálpedagógiai

44

kiscsoport (MPKCS)

(17)

Ez négy-nyolcfős - gyógyintézeten-gondozón belül szervezett (egy
két, ill. néhány hónapra időzített) - „gyorstalpaló" alternatívája az önse
gítő mikrocsoportnak. Egyben felkészíti a résztvevőket az Ö M C S - b a
való bekapcsolódásra is. A kettős irányultság - alkalmazkodás és iga
zodás a „bentihez" s egyidejű felkészülés a „kintire" - határozza meg
a mentálpedagógiai kiscsoport célrendszerét csakúgy, mint a stílusát s
alkalmazott technikáját.

43 Mielőtt áttérnénk a másik, felnőttvezetési elvekre építkező - és az egészségügyi intézményekben
jól bevált - csoporttormára, visszautalunk Avar doktorra s munkásságának arra a szakaszára, amely
megelőzte {és megalapozta) az első OMCS-ok létrehozását. Az ún. háromszögterápiára gondolunk
(3), amellyel több mint egy évtizeden át gyógyította (mar a sashalmi (iondozoban) - az undort keltő
és rosszullétet szándékosan kiváltó, külön e célra kiválasztott „gyógyszereket "bevető, a teltételes
reflex prímittvitásában „gondolkodó" konzervatív kezelésmódoknál eredményesebben - közel ezer
alkoholbeteg páciensét. Ennek során alkalmazta ugyanis először azt az „N+l"-es megközelítést, amely
a házastársi-családi szerepek elfogadásából indult ug\ .in ki, de a terapeuta személyének bckapcsolá-..n .ti
(+1!) egyszer s mint ki is zökkentette a szereplőket „megszokottan hibás szövegmondásukból". Az
önsegítő niikrocsoporrban tudta aztán azokat az előtanulmányait,gyógyításban szerzett tapasztalatait
igazán hasznosítani,amelyeket a krízishelyzeteknek a személyiség-rekreációra való fölhasználása sor.m
összegyűjtött (14).
44 A MPKCS-ok módszertani publikálására először 1995-ben vállalkozott .i szerzi).
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A gyógyintézethez
(gondozóhoz, kórházi osztályhoz) való igazodás egyfelől
azt a követelményt szabja a csoportot vezető andreuta elé, hogy illeszked
jék a gyógyító team személvre szóló terápiás terveihez, s különös gonddal
vegye tekintetbe a betegek (mert itt - ha másként is törekszik megköze
lítésükre - mégiscsak betegekkel foglalkozik!) adott pszichés állapotát és
orvosi diagnózisát. Továbbá, a team egyenrangú tagjaként az andreuta
szintén készít dekurzust [feljegyzést] csoportja tagjairól, önelfogadásukról, a felnőtt énjük hegemóniája felé tett (olykor tétova) lépéseikről,
s megfigyeléseivel - a mentálpedagógiai kompetencia határait túl nem
lépve - a csoporttagok komplex pszichiátriai kezelésének tekintetében
is tehet javaslatot. Másfelől pedig abban segíti (beteg)klienseit, hogy a
kórházi viszonyokhoz könnyebben tudjanak alkalmazkodni.
A rehabilitációra viszont a MPKCS azzal készíti föl tagjait, hogv számos
csoportfoglalkozás - s így nem egy „provokált" közös vagy személyes
felismerés - célzottan kifelé irányul, már a „kinti életet" szolgálja.
A MPKCS saját célrendszere, optimális programja tehát a következőképp
vázolható föl:
- Igyekszik megkönnyíteni
a hospitális létet (az alkalmazkodás, a be
tegszerep és viselkedés konformitását pedagógiai módszerekkel úgy
törekszik kialakítani, hogv az minél kevesebb megaláztatást hordozzon,
és összeegyeztethető legyen a folyamatos énerősödéssel).
- Reális betegségtudatra
ébreszti tagjait (vagyis az elemi andreutikai
ismeretanyag didaktikus átadásával s maximális interiorizálásával ösztönzi
tagjai önelfögadását és állapot- s
helyzet-felismerését).
- Ertelmezteti az ellenállást (ami a kezeléssel - különösen az intéze
tivei - szemben, kisebb-nagyobb mértékben óhatatlanul, szinte mindig
kialakul).
- A bűnbak-képző és megbélyegző mechanizmusokat
leleplezi (a mások
ellen irányulókat csakúgy, mint az önmagukat kárhoztatókat).
- Az akut szorongásokat aktuálisan oldja (ventillációval
["szellőzködő"]
kitárulkozással, tematizált élménymegosztással, Gendlin-féle fókuszolással, egyszerűbb relaxációs technikákkal).
- A regresszív [hanyatló, kóros - orvosi jelentésében progresszív!]
fázisokat - így pl. a „mégis italozásra" késztető „megzuhanásokat" - a
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tünetekkel való manipuláció/befolyásolás megvilágításával értelmezteti,
és ezzel összefüggésben elemzi az ún. funkcionális [a személy adott mű
ködéséhez igazodó, illetve szerepét, helvét rögzítő] bűntudatot.
- Önismeretre döbbent, vagy elmélyíti azt (a páciens önmagáról alkotott
hamis énképének pedagógiai földolgozásával, eloszlatásával).
- Elindítja a kreatív alkalmazkodást és a reszocializációt [ új rabeilleszkedést ]
(az érett-felnőtt személyiség magatartásmodelljének dicsérően ösztönző-megerősítő tanításával, valamint az ahhoz tartozó pszichikai/lelki,
személyiségműködési készségek - így pl. az autoedukatív [önnevelőj
értelemben vett elfojtás, késleltetés, konfliktustűrés, kudarcfeldolgozás,
kompromisszum[engedményj-készség, empátia, önelidegenítés stb. - gya
koroltatásával, illetve elsajátíttatásával, továbbá elemi metakommunikációs
[testbeszédes] képzéssel.
- Felkészít az adaptációs [alkalmazkodási] szabadságra és emisszióra
felbocsátásra] (a gyógyulástól való félelem és a magány problematikájának
feltárásával, a szerepek és a kodependencia jelenségének felismertetésé
vel).
- Bevezet a self'-help alkalmazásába (az önszeretettel vak) barátkozás, a
sorstársak, majd a többi ember támogatásának megízlelése révén, a saját
sorskönyv átírásának megalapozásaként).
A MPKCS-ban - akárcsak az önsegítő mikrocsoportban - rugalmasan
hasznosíthatók alternatív [másik lehetőséget megengedő-telmutató] mód
szerek. (A speciális felnőttvezetési metodikák mellett, a résztvevők adott
szintjéhez és állapotához igazodva a pszichoedukáció [„léleknevelés"] és
a pszichológia számos gyakorlati technikája is szükség szerint beemelhe
tő - pedagógiai-andragógiai aspektusú [nézőpontú] - átfogalmazással).
Ezekben a - körülményekhez, igazodóan nyitott vagy zárt - kiscsoportokban
egyaránt alkalmazható:
• a logoterápia [tudáshoz, képességhez-adottsághoz illeszkedő sorssze
repre ráeszméltető kezelés] és a pszichagógia [jóra űző-hajszoló sze
mélyiséggyógyítás], valamint a dinamikus [átütő erejű] pszichoterápia
számos „fogása";
• a tranzakcióanalitikus jellegű [különböző személyiségfejlődési énállapotokra figyelmező] megközelítés;
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• az Erickson-féle tüneteztetés [„tünetcsinálás"irányított megengedése];
• a személyközpontú terápia több alapeleme; - a személyiségpedagógia
és a viselkedésterápia némely eszköze;
• és a szociodráma | társadalmi beilleszkedést, közösségi szerepeket gya
koroltató színjátszás], pszichodráma [„gyógyszínház]) meg a játék (va
lamint a humor!) szinte valamennyi személyiségépítő effektusa/
1

A MPKCS dramaturgiája
ugyanígy rugalmasan illeszkedik az adott
feladatokhoz és körülményekhez. Tematikus szakaszainak lényege:
1) Az. első fázisban - az ismerkedő, „tanári" tájékoztató (és egyben a
szövetség-tartalmú szerződés megkötésére szolgák)) ülést követően
- a csoporttagok sorban, egymás után, követve az andreuta által nyúj
tott (vagy sugallt) mintát, olyan „sorsmegosztásba" kezdenek, amely
nemcsak megengedi a „bűnbakolást", de erre kifejezetten késztet is.
(A csoportvezető(k)nek azonban ügyelniük kell, hogy a bűnbakok)
tüneteztetés folyamatosan kontroll alatt maradjon, nehogy váratlan
- relapszust kiváltó - túlpörgés lépjen fel egyes betegekben.)
Kulcskérdések: „Miért vagyok itt?" „Mennyiben nem működött az
életem, s mi hibádzik benne?" „Miért kerültem ide?" „Kit okolok
emiatt?" Segítő rákérdezések, a „bűnbak'megjelenítése érdekében:
„Miért haragszom, illetve neheztelek rá?"„Mit kifogásolok a szeméIvében, az életében, a viselkedésében?"„Milyen is ő, valójában? írja le!
Rajzolja elénk! Es jellemezze a viszonyaikat is!" Várható eredmények:
Ahá-élményck, az egymásra figyelés és vigyázás, a sztrók[ütés, érintés,
simogatás]-adás és -kapás, a hasonló sorsok megtapasztalása.
2) / / második fázis önreflexióra serkenti a klienseket. Szempontjai: „Miért
nem a bűnbak van itt (helyettem)?" „Tud valamit a bűnbak, amit én
nem?" „Mivel jobb és miben más tőlem a bűnbak?"
45 A „beemelhető metodikák" felsorolásából látható, hogy az andreutika mint szakma - ha megpróbálja
is körülhatárolva definiálni önmagát - a klienseit szolgáló adekvát beavatkozás érdekében rugalmasan
kész a kompromisszumokra, s magától értetődően testesíti meg az oldás és kötés, a megújulás és
megőrzés, a tradíció és teremtés dialektikus egységét.
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3) A harmadik fázis ismét megosztást tartalmaz, de már kifejezetten a
heroikus mozzanatok megragadására összpontosít. Alapkérdései: „Mi
jót éltem meg az életemben?"„Milyen tetteimre emlékszem szívesen
vissza?" A cél, hogv megfoganjon a „sors-ing váltásának" vágva és
lehetősége, a csoportinterakciók eredményeképpen.
4) A negyedik fázisban az empátia (beleélés] tanítása és gyakoroltatása
helyeződik középpontba (cseretechnika).
5) Az, ötödik fázis még inkább didaktikus jellegű.. Itt kerül sor a felnőtt
gyermekség és a montázsszemélyiség-állapot, valamint a „mérgező
pedagógia" bemutatására és felismertetésére.
6) A hatodik fázis során a csoporttagok beazonosítják magukat (az
andreuta segítségével) saját és egymás sors-forgatókönyvében, és
már értelmezni próbálják jellemző játszmáikat.
7) // hetedikfázis viszont hangsúlyozottan reszocializáló-readaptáló jellegű,
s előkészít a részleges vagv teljes leválásra. Fő szlogenjei | jelszavai, liívómondatai]: „Valójában senki nem cserélhet senkivel, viszont mindenki
pótolható!"„Igazából csak magunknak vagyunk fontosak. De a harang
mégis mindenkiért szól." E fázis (és ezzel az. adott mentálpedagógiai
csoportülés-sorozat) azzal zárul, hogy megkísérli a résztvevőket eljut
tatni a felismerésre, hogy a montázsszemélyiség állapotát miként (vagv
legalább merre) lehet önerőből, kognitív úton meghaladni.

3. két speciális mentálpedagógiai (ön)képzési modell
3.1. Az alkoholfogyasztás elhagyására vagy moderálására tanító andreutikai
kurzus speciális dramaturgiáját és metodikáját a szerző 1996 őszén aján
lotta fel a Józan Elet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség
elnökségének A háziorvosi szolgálat (és némelyik civil egyesület) lenne
40

46 A tervek szerint ez évben indulnak el az első (községi és városi) modell-programok.
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talán a legalkalmasabb az andreutikai, önsegítésre késztető
alapkurzusok,
4-8 fős csoportfoglalkozások megszervezésére - az erre önként vállalko
zókból. Ide minden fenntartás nélkül eljöhetne bárki - akár addikciója
viszonylag korai szakaszában - , akinek gondja van az.
italozásmódjával.
Ezek a szokásváltó andreutikai
munkacsoportok ''
jól mobilizálhatnák a
jelentkezők-résztvevők belső erőtartalékait, miután mentálpedagógiai
inspiráció és módszerek segítségével közösen ráébrednek italproblémáik
személyiségfejlődési és lelki okaira. Arra is alkalmasak lehetnének ugyan
akkor, hogv közösen kiszűrjék és további addiktológiai kezelésbe
irányítsák
azokat, akiknél a szenvedélybetegség súlyossága vagy a már kialakult
szövődménvek ezt megkövetelik.
4

A megalakítandó speciális csoportok közös célját és a legalább heti sűrű
séggel ismétlődő egy-másfél órás együttes munkára szánt időtartamát,
a kurzus nyitott vagy zárt jellegét, kettő-négy hónapos kifutási idejét,
valamint a kurzuson vállalt viselkedési szabályokat (és a költségtérítés
esetleges összegét) a résztvevők szerződésben
rögzítik.
A speciális dramaturgia
kulcspontjai: Szándék tisztázás. A z italozás
látszólagos és mélyebb személyes okainak szétválasztása. Az italhoz nyú
lás egyéni sztereotípiájának [rögzült ismétlődési módjának| elemzése.
Személyiségstruktúra és -állapot, valamint az esetleges mikroszociális
szerepzavar felismerése. Énerősítés és empátiagyakorlás. A szokásváltás
előkészítése és támogatása. A cselekvés és a belső és külső reakciók, érzések
stb. folyamatos megfigyelése.Tanulságok leszűrése.

47 Dohányzásról leszoktató kurzusra meg csak rátalál, aki nagyon igyekszik, de az italozás „megszaladása"
eseten korlátozottabbak a lehetőségek. Mert az egészségügyi intézményekre és a gondozókban rendelő
addiktológusokra a stigmatiza. iri veszélye nclkul nehéz rányitni az ajtót, az önsegítő közösségekben
pedig általában azok a már nagy bajban lévő emberek kapaszkodnak össze, akiken aztán tényleg csak
az Isten meg a hit tud segíteni.
48 Akik andreutikai kiképzést nyernek, a tanfolyamokon igény szerint kézhez kaphatják akár az
italozás mérséklésére es elhagyására, akár a dohányzásról való leszokásra tanító speciális metodikák
és dramaturgiák szakmai vázlatát, a megkötendő csoportszerződés sablonmintájával egyetemben.
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49

3.2. A nemdohányzóvá
válás önsegítő andreutikai programja
egyaránt
alkalmazható speciális mentálpedagógiai csoportban és egyénileg,
andreuta konzultáns vezetésével.
A szerző által kimunkált - és személyesen is eredményesen kipróbált
- program az érzések és érzésváltozások
megfigyelésére,
és a tapasztaltak
naplóban történő rendszeres feljegyzésére
épül, amire autokontraktusban
[önszerződésbcn] vállal kötelezettséget, aki a program végrehajtását
elhatározza. A gyors, kontrollmentes reagálás a sikeres program lényege,
(így pl. az első szakaszban - amikor az illető még dohányzik - minden
egyes rágyújtást 5-15 percen belül követnie kell a naplóvezetésnek.)
Az egymást követő időszakok „dohányzási" majd „nemdohányzási"
naplója kapcsán, a káros szokásának elhagyására andreutikai módszerrel tö
rekvő személv belső párbeszéd jellegűfolyamatos
önkom mimikádéra [„belső",
önmagával folytatott beszélgetésre] szánja el magát, amit a felnőttvezető
által ajánlott olvasmányokkal egészít ki. Élményeit, önmegfigyelésének
tapasztalatait pedig rendszeresen megbeszéli a létrehozandó speciális
csoport tagjaival, vagy' az addikciójának felszámolására irányuló munkáját
konzultatíve (tanácsadással) segítő andreutával.
A közös munka stratégiai célja: a rágyújtást megelőző, kísérő és követő
kellemetlenségek, veszteségek és rossz érzések, majd utóbb a rágyújtás
elkerülésével járó nyereségek erőteljes
megélése.

4. Akiképződés lehetőségei
Bízunk abban, hogy az andreutikai kliens-megközelítésmód - és en
nek mentálpedagógiai megalapozása - nem talál elutasító fogadtatásra
a korszerű pszichiátriát és addiktológiát képviselő orvosok körében.
Ellenkezőleg, azt szeretnénk, ha elképzeléseink (és eddigi szerény ta
pasztalataink, amiről itt most beszámolhattunk) széles körben felkelte49 A dohányzásból „kiváltó" andreutikai program Kányái Éva Aliz pszichológus (Nyíró Gyula Kórház,
Budapest) dohányzástól megszabadító technikája alapján készült, amely eredetileg a feministák kóros
evésről leszoktató tréningjére támaszkodik.
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nék a pszichiáterek érdeklődését, és minél többen igénybe vennék majd
a mentálpedagógiára épülő andreutikai praxis paramedikális [itt! - az
orvoslást kiegészítő, támogatói segítségét.
Annak viszont, hogy a fölajánlott tevékenység, a szakszerű
felnőttvezetés
tért nyerhessen az egészségügyi ellátásban (és ezen belül a pszichiátriában),
az az alapvető feltétele, hogy minél többen (orvosok, pszichológusok,
gyógypedagógusok, szociális munkások és szervezők, védőnők, gondo
zónők, lelkészek stb.) kaphassanak erre kiképzést.
A dolgozatunkban fölvázolt koncepcióra épül a különféle - elsősorban
egészségügyi-pedagógiai szakemberek - andreutikai ráképzése, a már
ugyanitt érzékeltetett sajátos mentálpedagógiai
módszerek begyakoroltatásával egyidejűleg. Erre jelenleg csak az Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézetben (OPNI), illetve az Intézet szakmai segítségével
nyílik lehetőség.
Az utóbbi két évben hatfelnőttvezetőtanfolyamot
tartottunk, s ezek során
1996-ra már kikristályosodott az andreutikai képzés elméleti blokkja és az
elsajátított ismeretek begyakorlására alkalmas szisztéma, sőt a stábfelkészítő
tréningek módszertana és menetrendje is.
Ez évben már nemcsak további komplex kiképző-alaptanfolyamokat
szervezünk, de felkészültünk a végzett andreuták szupervíziós
csoportja
inak, valamint a rekondicionáló csoporttréningeknek
a fogadására is, hogy
a gyakorló andreuták szakmai munkájához, továbbfejlődésükhöz (és
esetleg a munkahelyi mentálhigiénéjükhöz is) megfelelő folyamatos
mentálpedagógiai támogatást tudjunk biztosítani."
50

1

Célszerűnek tűnik, hogy néhány képzésforma tartalmáról és metodikai
vázáról is adjunk némi kiragadott, de mégis jellemző információt:^

50 Az Országos Egészségbiztosítási Önkormányzat pályázati támogatásával alapképzésben részesült s
intézeti (főigazgatói) tanúsítványt nyert felnőtrvezetők (országosan közel háromszáz) ma már terepen
hasznosítják a tanultakat - mint egy uj szakma uj szakemberei.
51 A rckondu ionaló loglalkozások alkalmasnak tűnnek személyzeti mentálhigiénés aiulreutika-trcning
funkcióra is. Megkeresésre szívesen közreműködnénk egy ilyen irányú kísérletben.
52 A csupán vázlatosan jelzett andreuta (es koandreura-) képzésről, szupervízióról, rekondicionálasról
stb.- és a dolgozatunkban szereplő bármely kérdésről - készséggel ad felvilágosítást az OPNI
Mentálpedagógiai Gondozó, amely eleve módszertani központként is funkcionál. (Levélcím: 1021
Budapest, 1 lüvosvölgvi út 1 ló. Telefonszám: 176-0922/1220.) | I)r. Vcér András néhai főigazgató
leváltását követően az „új"munkahelyi vezetés már az OPNI bezárása előtt megszüntette. F. Gy.|
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4.1. Afelnőttvezető-alapképzés

csoportdramaturgiája

a) Szerződéskötés.
b) Honnan, miért jöttem a kiképzésre?
c) M i nem működik (vagv működik akadozva) az életemben, ill. a mun
kámban?
d) Bűnbakjaim? (Szinonim | rokon, közelítő értelmű] rávezetésként:
fájdalmaim, szenvedéseim, veszteségeim, sérelmeim, haragvásaim,
indulataim, gyűlölködéseim, téltékenvkedéseim, irigykedéseim, télel
meim, szorongásaim, vagv egvéb erős negatív érzéseim-élményeim,
mint pl. bosszú utáni sóvárgásom, elégtétel vágyam,önkárhoztatásomönemésztésem, magányérzetem, rejtőzködésre való törekvésem stb.)
ej Mit tud a Bűnbak, amit én nem?
f) Mi működik vagv működött sikeresen az életemben, amire joggal
lehetek büszke?
g) Cserélnék-e - a Bűnbakommal?
h) Mi van tehát a „sorspoharamban"? Mit tudok „beletölteni"? Es mit
nem akarok „kiönteni" belőle?

4.2. A kiképző stáb jelkészítésének

követelményei

A stábfelkészítő tréningnek tágabb szakirodalmi megalapozottsággal
kell biztosítania a kiképzők színvonalas, összehangolt
szemléletét'. -'
Az elkövetkező tanfolyamok megtartására vállalkozó oktatók (előadók),
valamint a gyakorlatvezetők, a felkészítő tréning során személvre szóló (és
egyben közös) munkaprogramot fogadnak el. E szerint, nekik a hallgatóikat
megelőzően kell végig haladniuk ugyanazokon a didaktikus (mentálpedagógiai)
önismereti lépéseken, ill. azok közös feldolgozásán, mint amiken az. alapkur
zus elvégzése folyamán majd végigmennek az általuk később kiképzendő
andreuta-jelölt kollégák - az. élettapasztalataik és élményeik őszinte megosz5

53 Az eddigi andreutikai alaptanfolyamok meg nagyobb nyereséget hozhattak volna, ha a/ előadók és
csoportvezetők - számos más oktatási torma hatékonyságát is gyöngítő - szemléleti egyeztetés-hiányát
i minimumra sikerült volna csökkenteni, leien esetben azonban mindez a kitorróban lévő..uj szakma'
gyermekbetegségének is tekinthető.
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tása és empátiás kollektív tükrözése révén. Csak így alapozhat!) meg, hogy
a stáb valódi teamkent funkcionáljon utóbb, s tagjai hiteles kiképzőkként,
tréning-, illetve csoportvezetőkként jelenhessenek meg a hallgatóság előtt.
Eredményességüknek azonban az is feltétele, hogy majd kiképző-társakként
úgyszintén folyamatos, konzultatív kapcsolatban maradjanak egymással.
Ugyancsak bebizonyosodott annak a szükségessége, hogy a kiképző
kiscsoportokat vezető stábtagok - az általuk vezetett tanfolyam zárását
követően - külön önértékelő kollektív konzultáción elemezzék végzett mun
kájukat. Ennek személyre szóló főbb szempontjai a következők:
a) Mennyire és hogyan tudtam teljesíteni stábtagi munkaprogramomat,
az általam vezetett csoportban?
b) Kiscsoportom történéseinek általános jellemzése (csoportdinamika
érvényesülése, főbb interakciók, jellegzetes indulatáttételes akciók,
játszmák, manőverek stb.).
c) Elemezzem az egyik olyan tanfolyamhallgatóval kapcsolatos tapasz
talatomat (és a vele végzett munkámat), akivel a kiscsoportban nem
tudtam az általam eltervezett eredményre jutni.
d) Csoportvezetésem során mikor (vagy mely mozzanatoknál) éreztem
elakadást - vagy az elakadás komoly veszélyét, amikor esetleg mármár kicsúszott a kezemből a kiscsoport (és a helyzetet hogyan sikerült
mégis megoldanom)?
e) Melyik csoportvezetői akciómmal vagy általam sugallt csoport-moz
zanattal vagyok a leginkább elégedett?

4.3. A tervezett

szupervíziós

és rekondiciondió

tréningek

specialitásai

E tanfolyamokkal az a célunk, hogy már a gyakorló
andreutáknak
nyújtsunk segítséget mind a munkájuk során, mind pedig a személyes
életiikben fölmerült problémák-nehézségek megoldásához, a kudarcél
mények feldolgozásához, az esetleges lelki kiíáradás eliminálásához. A z
egyhetes szupervíziós tréningeken hasznosítani tervezzük a kiképző stábok
előtréningjére (és különösen a kollektív önértékelő ülésre) kidolgozott
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vezérfonalat, természetesen alaposabb feldolgozással, de itt már sort kell
kerítenünk többlet programra is. Ennek elméleti blokkján jelenleg dolgozunk
(18). A gyakorlatok tekintetében a következőkkel kívánjuk kiegészíteni a
kiképző stábok eddigi tapasztalataiból leszűrt trénig-vezérfonalat:
a)
b)
c)
d)

Esetbemutatás.
Módszerismertetés.
Kísérő érzések megosztása.
Tapasztalatokból leszűrt tanulságok.

Konklúzió helyett
Befejezésként meg szeretnénk osztani a PH olvasóival a mentálpedagógia
aggodalmát és reménységét egyaránt.Tartunk attól, hogv a magvar pszi
chiátria és addiktológia annyira „orvosivá" vált már a medicinába való
integrálódás több évtizedes igyekezetében, hogy előkelően és ridegen
fogja magát elhatárolni az istentudja honnan előkerült „szegény rokon
tól". (Es ráadásul egy „volt pszichiátriai kázus"is mire nem vetemedik!)
Reménveinket viszont azokba a mentáihigiéniára nyitott (szociál)pszichiáter és (szociál)addiktológus kollégákba helyezzük, akikkel az utóbbi
években módunk volt már együtt dolgozni, s akikkel - ha sokat vitáztunk
is - biztos, hogv közös a gondunk-célunk: a lelki bajoktól-zavaroktól
sújtott embertársaink „üdvét szolgálni".

Pontosabb szakirodalmi hivatkozások
(1)

(2)
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Hungarica Füzetek. Tanulmányok a szupervízió köréből I—II. k.
Szerkesztette Norbert Lippenmeier - Bagdy Emőke (I. k.) és
Louis van Késsel - Sárvári György (II. k.). Első kiadás. Supervisio
Hungarica Munkacsoport, 1996.
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A NEMDOHÁNYZÓVÁ VÁLÁS ÖNSEGÍTŐ MENTÁLPEDAGÓGIAI
(FELNŐTTNEVELÉSI) PROGRAMJA -TELJESÍTÉSI LEÍRÁS
54

Az alábbiakban egy már kipróbált és eredményesen alkalmazott, dohány
zásról leszoktató sajátos metodikát ismertetünk, amely a mentálpedagógiai
módszerek célzott hasznosítására és a következő két alapelvre épül:
a) Kerül mindenféle megbélyegzést a dohányzókkal kapcsolatban.
Számításba veszi a nikotinfüggőség szenvedélybetegség jellegét, de
vállalja, hogy ezt a problémát nem egyenlő mércével méri. Ugyanis a
dohányzó dohányzásával árt környezetének, a nemdohányzó viszont
a nemdohányzásával senkinek sem árt.
b) Az egyéni felelősségre támaszkodik programunk, hiszen az érett felnőtt
személyiségjegyek erősítésére és fejlesztésére épít. Ugyanakkor nem
hagyja figyelmen kívül a dohányzási szokások társadalmi és kulturális
tényezőinek szerepét sem.

1. A program szerkezete és követelményei
A program három feladatot tartalmaz, amelyek közül az első kettő
ajánlott (megoldási sorrendben - ám a lehető legrövidebb idővel csak!
- megelőzve a harmadikként megszabottat), s elhagyásuk esetén is vég
rehajtható a program. A harmadik feladat viszont kötelező, előírásai nem
változtathatók. (Lásd a csatolt módszertani kísérőlevél.)
1. sz. feladat
„Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása" c. kiadvány (Ol'NI.
Budapest, 1995. Kézirat gyanánt.) és a „Bevezetés a mentálpedagógiába"
c. kötet (Fekete György, Varga Domokos. O P K M . Budapest, 1999.)
tartalmának válogató jellegű áttekintése.
54 Egészségnevelés, 2 0 0 1 / 1. szám. 32-35. old. Lásd még itt .i szerzőtől: Mentálpedagógiai önismereti
gyakorlatok. In: no. [Jelen kötet közli.]
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2. sz. téladat
Allén Carr „Nikotinstop! Szabadulás egy káros szenvedélytől"c. önse
gítő kézikönyvének (Magyarországi kiadó: Charta Kft. Nyomás: Alföldi
Nyomda, Debrecen, 1992.) feldolgozása.
J . sz. feladat

(kötelező!)

Az. alább feltüntetett szempontok szerint magunkkal kötött szerződés (hogy
ezt a programot végrehajtom) alapján - amelyet önmagunk előtt felelve, önma
gunknak elszámolva teljesítünk - Dohányzási Naplót vezetünk, hogy utána,
győzelem esetén (s miért ne győznénk!?),
azt részünkről a Nemdohányzási
Napló írása kövesse.

11. A Dohányzási

Nipló s z e m p o n t j a i

(az adott dohányzást követően azonnal - és írásban! - mindig megvá
laszolandó kérdések)
•

R = A rágyújtás pontos időpontja (év, hó, nap, óra, perc)

•

UT = A rágyújtást közvetlenül megelőző (legutolsó) tettem, csele
kedetem, illetve velem lezajlott történés, esemény.

•

UE = A rágyújtást közvetlenül megelőző (legutolsó) érzésem.

•

UG = „
„ gondolatom.
K'É = Az elszívás közbeni érzésem (érzéseim).

•
•
•

K'G = „
„
„ „ „ gondolatom (gondolataim).
K E = Az elszívást követő (legelső) érzésem.
K G =„
„
,.
„
„
gondolatom.
J

2

Megjegyzés:
a/ a fenti szempontokhoz
igazodó feljegyzéseket - lehetőleg
elemzőén is, s nem feltétlenül
rövidséget célozva meg - az adott
dohányzás
után valóban azonnal el kell készíteni, de legkésőbb 5-15 percen belül, törekedve
persze arra, hogv ezt az. írásos munkát tüstént elvégezhessük (ezért
mindenkor
legyen nálunk tartalék toll és notesz!); b/ a Dohányzási Napló vezetésének
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szakaszában annyiszor gyújtsunk rá, a mennyiszer csak kívánjuk (tehát azt a
„belülről jövő"parancsunkat
teljesítsük, amelyiket a legerősebbnek
érzékeljük!);
c/a majdani Nemdohányzási Naplót - természetesen - nem az előbbiekben
jelsorolt szempontoknak megfelelően vezetjük, mert abba szabadon,
kötetlenül
mindazt leírjuk (és úgy), ami (és ahogyan) feltör bennünk.

111. Példa a Dohányzási Napló vezércsere- (szemelvény)
Egy - a mai napig (már) nemdohányzó! - embertársunk ekként vá
gott bele naplója írásába, s ezzel a nikotin (és sok más eredetiség, illetve
rendezetlenség) alóli öntelszabadításába.
1996. okt. 10. (csütörtök) 18.55 - R
• UT = Kilépvén egy karitatív szervezet ambulanciájáról (ahol segítséget
kértem a dohányzásról való leszokásomhoz, s kaptam is, amennyiben
egymást követő napokon egy-egy alkalommal, immár hetedszer, fülaku
punktúrában részesültem, valamint ma szempontokat határoztak meg,
amelyek szerint a továbbiakban leszokási naplókat kell vezetnem), be
szálltam gépkocsimba, hogy hazainduljak (s eközben rágyújtottam).
• UK = Több érzés egyszerre:
- mardosó cigarettaéhség (hiányzik a számnak az a megszokott, keser
nyés, maró íz); önsajnálat („gyászolom"magam, hogv majd le kell mon
danom a cigarettáról, hogv elveszítem a bagózás „örömét");
- enyhe szorongás (tartok attól, hogv - amennyiben nem önállóan
szokom le - rászorulok kitárulkozni az említett ambulancia rendelésén,
amihez azonban nincs most igazán kedvem; működő sorstársi csoport
híján ugyanis az intézmény szakemberével kellene „párba állnom", én
viszont inkább „bajtársakra" vágynék, bár a fene tudja).
• UG = Hosszú gondolatsor zakatol a fejemben, valahogy így szól:
- A cigaretta = halál.
- Akarok élni? Nem. (Ugyanis cigarettázni akarok.)
- Akarok meghalni? Nem. (Viszont akkor ez az egész, így együtt,
képtelenség! - idegesít egy legbelső hang.)
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• K'K = Megkönnyebbülés („Na végre, szívom!"), és valamitéle diadalérzés
(„Ha—ha, mégis szívom!").
• K'G = „Igen, rá kellett gyújtanom, mert különben eszemet vesztettem
volna!"
• K'E = Egy kellemes (mintha jóllaktam volna) és két kellemetlen érzés
(egyfelől némi szégyenkezés a dohányzás miatt, másfelől türelmetlenség
toporzékolása: „Milyen kár, hogy elfogyott ez a cigarettaszál - miért
nem gyártanak háromszor-négyszer ekkorákat? Ahogy van óriás cola,
miért nincs óriás cigi?").
• K-G = Lelkiismeretfurdalásom dacára eldöntöm, hogy amikor haza
érek, azon nyomban
ismét rágyújtok („Mert különben tényleg
megbolondulok!")...
Ugyanez az embertársunk - véget vetve kerek harminc évnyi „tüstolj^csének"- 1996. okt. 11-én 23.38-kor (tehát e napló kezdésének másnapján!
- igaz, hogy ezen az egy napon szinte csak dohányzott és írt) elszívta
utolsó cigarettáját, s ezzel megteremtette maga számára a íicmdohányos.
a rabságmentes. a szabad eletet, vagyis az ELETET. A Nemdohányzási
Naplót pedig ezután jó két héten át rótta, sokszor autóvezetés közben
télreállva, s egyéb szeretett, bensőséges tevékenységét is átmenetileg
felfüggesztve, lecsökkentve... Am végül O győzött.
Az itt bemutatott program kidolgozásához - az. önsegítő
mozgalmak-szer
veződések tapasztalatai és az utalt mentálpedagógiai
módszertani
irodalom
mellett - támaszkodtunk a feministák kóros evésről leszoktató
módszerére,
amelyet Bányai F.vaAlíz. pszichológus (Budapest) dohányzástól
megszabadító
technikáján keresztül ismertünk meg.

MÓDSZERTANT KÍSÉRŐLEVÉL
„A nemdohányzóvá válás önsegítő mentálpedagógiai (felnőttnevelési)
programja"című anyagunkhoz, amely használható az életminőség tény
leges javítására, vagyis az önsorsrombolás-, illetve öntestroncsolás-nélküli
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lét értelmében vett életélvezés (másképpen mondva: az, egészség!) kiala
kítására - konkrétan: a dohányzástól való megszabadulásra.
E rövid munkaanyagot már számos embertársunk fordította saját és
mások javára. A program elvégzése nem feltétlenül követeli a megjelölt
irodalom teljes elolvasását. Pontosabb a benne megjelenített szemlélet és
gyakorlati fogások elsajátítása. Mindezt speciális célcsoportokba szerve
ződve lehet a legeredményesebben megtenni. Sajnos azonban jelenleg nincs
ilyen működő csoportunk (s ráadásul c kiadványokból - csoportmunkán
kívül - kölcsönpéldányt sincs módunk biztosítani; bár a 1.1 alatt említettek
hozzáférhetők a OPNI könyvtárában, az 1.2 alatti meg - minden bizony
nyal - az országos nagykönyvtárakban). Mindazonáltal - ha valaki valóban
le akar szokni! - ez esetben szinten van megoldás. Ugyanis a program
egvedül, kizárólag önerőből ugyancsak végrehajtható, a javasolt irodalom
vonatkozó szempontjait pedig tömörítve a következőkben - egyszemélyi
fogalmazással - megadjuk.
Lényegében nincs másról szó, mint imaginációs és kognitív jellegű
„öngyógyításról", tehát:
a/ miközben önegyezményt kötök - természetesen magammal - a
program teljesítésére, (s nyilvánvalóan neki is fogok megvalósításá
nak), a fantáziámban mcgszcmc 1 vesítem nikotinéhségemet (például
„nikotinszörnvecskének" titulálva), s egyes szám harmadik személyben
elemezve-kritizálva őt vagv egyes szám második személvben perle
kedve vele, elkezdem elidegeníteni önmagamtól;
b/ irányított gondol átokkal és öngerjesztett érzésekkel tudatosítom magamban, mintegy sulykolva az eszemnek és a lelkemnek, hogy
- a „nikotinszörnyecske" annál éhesebb-falánkabb, minél inkább
etetem (én - őt!),
- amennyiben a nikotin tényleg létszükséglet volna, akkor a (kis)gverckck
nem undorodnának ösztönösen még a szagától is (s ugyanígy az állatok),
- nem a leszokás a kényszer, hanem a dohányzás, mégpedig olyan
kényszer, amely rabbá tett, sok örömtől megfosztott, mindennapjaimat
(„mindenperceimet"!) hajszává változtatta, engem meg hajszolná
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gyúrt, ő uralt-ellenőrzött engem, s nem én őt, és ekként korlátozta
érettfelnőtt-, illetve szabadszemélyiség-voltomat (hiszen a valódi
szabadság nem a függés szabadsága!);
c/ rálépve a nemdohányzás útjára (befejezvén a Dohányzási Napló vezetését)
újra és újra összpontosítok a nikotinmentes lét örömeire-gyönvöreire:
rengeteg az időm, jobb a munkabírásom, s számtalan előnyt élvezek a
még dohányzókhoz képest, mert lényegesen kevésbé jellemzők rám ne
gatív viselkedési jegyeik és megélési módjaik (pl. ez utóbbiak bőre, ruhája
büdös szagot áraszt, ők gyakrabban viselkednek bántóan, destruktívan és
féltékenyen, másokat lekicsinyelnek, akár akadályozzák alkotómunkájukat,
pusztítják-rombolják eredményeiket, általában hajlanak produktív ember
társaikat megsérteni, megrágalmazni, befeketíteni, hamisan megvádolni,
emellett - önmaguknak okozva a kínt - gyerekesek, sokszor - főleg, ha kóros
szenvedélyük kiélésében gátoltak - kifejezetten türelmetlenek, sértődékenyek, ellenségeskedők, erőszakosak, sőt bosszúállók), valamint visszaszerzek
korábban birtokolt jó képességeket, így rég elfeledett finom ízeket-illatokat
érzékelek, könnvebb a légzésem és a járásom és így tovább;
d/ elfogadom, hogy ez a kis „szörnyecske" sok trükköt ismer, s sokáig - és
mindig váratlanul akcióba lépve - harcol bennem ellenem (rosszaka
róm, nem jóakaróm!), de azt is tapasztalom, hogy minden stressz után
legfeljebb néhány percnyi a nikotinsóvárgás;
e/ az összes megélt cigarettanélküli időmet győzelemként számon tartom
(a pillanatokat is), akár mint egyre több veszítenivalómat;
f/ ha visszaesem, akkor sem szégyenlem vagy szégyenítem meg magam
(mert a szégyen önbüntetési késztetést szül, az pedig önsajnálatot, s az
ily módon pörgetett mókuskerék meg magát a szerfüggést állandósítja),
hanem azt mondom magamnak: „Talán nem készültem feligazán
a cigarettázásom leteperésére? Esetleg e tekintetben valamit célszerűtlenül
tettem? Hogyan fogjak ismét az önfelszabadításomhoz?!" - hiszen
akarat mindig van, csak nem feltétlenül az elhatározott irányban
működik (mert akaratgyenge ember igazából nincs is, legfeljebb
ilyen-olyan téren fejletlen és/vagy akadályozott képességgel létezünk
- amennyiben előítélet és elfogultság nélkül vélekedünk erről);
g/ belátom, hogy a dohányzás nem más, mint egyfajta szentesített
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infantilizmus, s valamikori rászokásomért a civilizációm egésze telel
(viszont a jelen idejű visszaszokásokért én telelek, nem a külső tör
ténések - ugyanis az már az én illetékességem, hogy mit-kit miként
engedek-fogadok magamba!);
h/ az önértékelésemet erősítő tevékenységek fokozott űzésével (teremtés,
segítés, fenntartás stb.) és a közérzetemet lelkifurdalás nélkül javító
(értsd: senkinek bajt nem okozó!) időtöltéseknek hódolva meggyőzöm
magam, hogy a leszokással esetleg járó átmeneti - vagy akár végleges
- súlygyarapodás ellenére (ha lényeges felesleget „eredményez" is)
számomra a dohányzásmentes élet vonzóbb a nikotinrabságnál, s ellen
intézkedésként (ha szükséges) megszokom az egészségi állapotomhoz,
az életkoromhoz s a fizikai igénybevételemhez igazodó táplálkozást.
A programmal szorgalmazott erőfeszítés az érzések és érzésváltozások
megfigyelésére, és a tapasztaltak naplóban történő rendszeres (ha kell, folya
matos!) feljegyzésére irányul. A siker záloga a gyors, haladéktalan és kontrollmcntes reagálás (a rágyújtásra, majd a rágyújtási kényszerbenyomásra).
A „dohányzási", utána meg a „nemdohányzási" napló vezetése kapcsán belső
párbeszéd jellegű állandó önkommunikációra szánom el magam (persze
ahogy szermentes, tényleg „bagómentes" leszek, ennek szerepe is halványulni
fog). Kezdetben igen fontos az önéberség, pl. a különböző „ideológiákra":
„A nagy művészek is bagóztak/bagóznak és alkoholizáltak/alkoholizálnak!
Mert: aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni!" A helyes válaszok
„De poklot csinálni nem kell!"; „Az én problémám nem az, hogy miként
szerzek elegendő élményanyagot a század nagyregényének megírásához.";
„Sokféle út vezet az önmegvalósításhoz. Egy azonban - magától értetődően
- nem. Az önpusztítás."Továbbá: „A dohányzással nem csupán magamat
károsítom, hanem a körülöttem levőket is!" Vagy: „Persze éltek száz évig is
dohányozva, ellenben egyfelől ugyanők mennyivel többet éltek volna meg
dohányzás nélkül, másfelől több a százéves a nemdohányosok, mint a do
hányzók között!" Ebben az egész dologban a komoly elszánás a perdöntő,
vagyis ilyesmit mondok magamnak: „Még ha nem is fogok olyan hosszan élni,
mint amennyi ideig szeretnék, akkor sem dohányzom, mert ezzel tartozom
az ember mivoltomnak!" Az elszánás pedig végleges legyen: „Soha többé nem
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akarok rágyújtani! Engem többe nem érdekel a cigaretta! Olyan ember akarok
lenni, aki nem szorul pótszerre! NEM AKAROK PÓTLÉKEMBER
LENNI! Ki akarom mindazt a jót hozni magamból, ami bennem van, a
eigarettázás ebben viszont akadályoz!" Nem tanácsos csupán csökkenteni
a cigarettát, vagy - hasonlóan a Névtelen Alkoholistákhoz - mindig csak
aznapra kötelezni el magunkat. Úgymond kedvezőbb körülményekre sem
célszerű várni: tudniillik az, hogy mi számít éppen (vagy hosszabb távon)
kedvezőnek, igen viszonylagos. Összegezve: e program, illetve önfejlesztés
stratégiai célja a rágyújtást megelőző, kísérő és követő kellemetlenségek és
rossz érzések, majd utóbb a rágyújtás elkerülésével szerezhető nyereségek
erőteljes megélése. (Eláruljuk: e levelet jegyző szakember szintén ezzel a
módszerrel szokott le, s az ebben foglalt személyiségvédő technika akkor is
segített neki, amikor egy évre rá szembenézett áttétes daganatával.)

ÖSSZEFOGLALÓ
Egy sajátos, mentálpedagógiai személyiségérlelésre (és megerősítésre) épülő,
olyan önsegítő dohányzásról leszoktató programot ajánl a szerző, amely
már bevált és - többek között saját magán is - kipróbált. A metodikai munka
lényege, hogy az egyéni felelősségre és a személyiség belső erőforrásainak
tudatos mozgósítására támaszkodik, miközben nem hagyja figyelmen kívül a
társadalomból meg a szűkebb környezetből érkező szociokulrurális hatásokat
és mintákat sem. A tudatos, intenzív önmegfigyelésre - és e megfigyelések
gondos följegyzésére, egy dohányzási, majd egy nemdohányzási napló veze
tésére ösztönöz - , s ezek folyamatos, sokoldalú értelmezésére támaszkodik. A
kemény szokásváltásra vállalkozó egyén (vagy csoporttag) napról-napra értékeli
a program teljesítése során elért eredményeit, de az átmeneti kudarcok sem
rendítik meg, ellenkezőleg, ezek is csak új meg új nekirugaszkodásra sarkallják.
A „teljesítési leíráshoz" csatolt „módszertani kísérőlevél" a szó szoros értelmében
sonvzi'tőként alkalmazható úgyszólván minden olyan felnőtt ember számára,
akiben a változtatáshoz nélkülözhetetlen elszánás már megérett, de a szerző a
csoportos programmunkára való jelentkezés féltételeit is közli.
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DOHÁNYÜGYI TÖPRENGÉSEK

Sajtószerte (és általában a politizálás legkülönbözőbb fórumain) időről
időre felborzolódnak a kedélyek a dohányzás kérdésében. Némileg
leegyszerűsítve: egyik oldalon a füstölés teljes mértékű tolerálását igénylik,
másik oldalon meg a nemdohányzás abszolút elsőbbségét hirdetik.
Ugyanakkor a helyes (értsük: mind a közjót, mind az egyén érdekét
megtestesítő) egészségpolitikai álláspont kialakítására törekedve némely
fontos összefüggés kellő mértékű tudatosítása kimaradni látszik ebből a
vitából. Vessünk rájuk legalább egy-egy pillantást.
(A dohányzás mint társadalmi átcsoportosulást kiváltó jelenség)
Sok más paradox hatás mellett (pl. a bagózás okozta ártalmak elhárítá
sának nemzetgazdasági költsége, illetve adó- és haszonkiesés, amely a
nikotintermékek forgalmazásának és fogyasztásának az eddigieknél még
radikálisabb korlátozásából eredne, az utóbbi esetében talán átmenetileg
erősítve a kriminalizálódás tendenciáját) alapvetően bonyolító tényező,
hogv a dohányzás/nemdohányzás ügvben elmosódhatnak a politikai
szekértáborok közötti ideológiai különbségek. Bármikor és bárhol képes
létrejönni a liberális meg a tekintélyelvű, a globalista és a nacionalista,
az örökbolsi és az újnáci egyének folyosói-lépcsőházi-éttermi-kórtermi
várótermi-utcasarki-illemhelyi (sic!) - és sorolhatnánk szinte végtelenségig
az alkalmakat és terepeket - füstkoalíciója. Az efféle „egységfront"az aláés fölérendeltségtől szintén független, mert beletartozhat iskolázatlan és
iskolázott munkanélküli, fizikai dolgozó és szellemi munkatárs, bukdácsdoló
kisvállalkozó és üzleti élet hatalmasa, beosztott és vezető, civil és politikus
stb. Életkor, nemi milyenség se meghatározó, füstpártiságban összefoghat
fiatal és idős, férfi és nő. Ideszámíthatok azok a nemdohányzók, akik
kényszerből vagy valamilyen megfontolásból (avagy vérmérsékletükből
eredően, illetve érzékelési tűrőképességük vagy éppen korlátozottságuk
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folytán) közömbösséget mutatnak a velük közös légtérben történő
dohányzással kapcsolatosan.
(A dohányzás megítélése a jog szemszögéből)
Anélkül, hogy bárki Iustitia istennő avatott szolgálója lenne, némi
műkedvelő kutakodás eredményeként is érdekes jogi vonatkozásokat lelhet.
Néhány ezek közül (kiemelések majd tőlem - F. Gy.).
A z Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában, amelyet Franciaország
alkotmányozó nemzetgyűlése fogadott el (1789. aug. 26.), és minden
modern demokrácia örökösének vallja magát:
„4. A szabadság abban áll, hogy mindent megtehetünk, ami másnak
nem árt; így tehát minden ember természetes jogainak gyakorlása
csak olyan korlátokba ütközhet, amelyek a társadalom más tagjainak
biztosítják, hogy ugyanezekkel a jogokkal élhessenek. ( . . . )
5. A törvény ... a társadalomra káros cselekedetek megtiltására jo
gosult."
A Magyar Köztársaság hatályos Alkotmányában:
„18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az
egészséges környezethez." [I. Fejezet. Altalános rendelkezések]
„70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi
intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés
biztosításával, valamint az. épített és a természetes környezet védelmével
valósítja meg." [XII. fejezet. Alapvető jogok és kötelességek|
Számosan kérdezik tehát, vajon mi akadálya annak, hogy belássuk a
következőket (és ne csupán - jogkövetőén, ami persze már önmagában
dicséretes állampolgári magatartás! - engedelmeskedjünk a népfelség
letéteményese, az általunk választott országgyűlés 1999:XLII. törvényének,
amely a nemdohányzók védelméről szól):
1/ hazánkban az egészséghez való jog alapvető állampolgári jog;
2/ mivel tudományosan (is) bizonyított, hogy a dohányfüst ártalmas az
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3/

4/

egészségre és rongálja a környezetet (s e tulajdonságát nem közömbösíti,
hogy számos egyéb emberi tevékenység szintén káros);
a dohányzás szabadsága összeférhetetlen a mindenkit megillető alapvető,
illetve természetes emberi jogokkal, ennél fogva szabályozásakor nem
lehet kölcsönösség a dohányfüstöt előállító és a dohányfüst-mentes
létezés teltételeinek biztosítása között;
végül: a dohányzás színterének korlátozását törvény határozhatja
meg.

Továbbá, mi tart vissza figyelembe venni, hogy mindig lesznek társadalmi
csoportok (gyerekek, diákok, idősek, várandós anyák és magzataik, betegek),
amelvek tagjai ilven-olvan elcsettségük vagy korlátozott belátásképességük
miatt - saját mivoltukban - képtelenek egészségük megvédésére a
dohányfüsttől. Ok ezért - e tekintetben - fokozottan rászorulnak a jog
segítségére.
Azon is érdemes melyebben eltöprengeni, hogy a dohányzás elkülönítését
sommásan képmutatásnak minősítő tétel hangoztatása tulajdonképpen
a beavatkozó állami egészségvédelem megbénítását célozza-e (többnyire
a piac szabadságára hivatkozva), valamint azon szintén nem felesleges
elmélkedni, hogv a kérdéskör egészének társadalomlélektani hátterében esetleg - a határ igazából nem a dohányosok és a nemdohányzók között,
hanem az életmódjukban, életvezetésükben kritikátlanok és a másokra
tekintettel levők között húzódik.
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Programtervezet (szinopszis)
Általában egyéni üléssel kezdjük, de minél előbb beemeljük a klienst
sorstársi csoportba. A lehetőségekhez képest a gondozó-támogató-erősítő
- palliatív (tünetenyhítő) - kezelést kiegészítjük személyiségfejlesztéssel
és felnőttségoktatással, sőt rekonstrukcióval, illetve utóérleléssel is.
1/ „Eletem a rák előtt - PLUSZ"(„Mi működött jól, mire voltam-vagyok
büszke?" - hösterápia)
21 „Eletem a rák előtt - MÍNUSZ"(„Mi nem működött?"vigaszmun
ka)
3/ „Eletem a rák után - PLUSZ"(„Mi működik jól, mire vagyok-lehetek
büszke?" - hösterápia)
4/ „Eletem a rák után - MÍNUSZ"(„Mi működik nehezen?"- vigaszmunka)
5/ „Közös bölcsesség" (napi életvezetési tapasztalatok és ötletek - önse
gítés)
6/ „Felnőttség-erősítés" (mentálpedagógiai önteszt és optirnum-modell
- oktatás)
II

„Miért pont én - és ki miatt? Kikre haragszom?"
{bűnbak-keresőcse
retechnika, perújító
dialógus)
8/ „Rákos a hozzátartozóm..." (kodependenciát
kompenzáló)
9/ „Elfáradhatok?" (mentálhigiénés, kollégáknak-személyzetnek - bum
out ellen)
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Mentálpedagógiával (is) a rák ellen! - módszerajánlat a Magyar
Rákellenes Liga 1998. évi tisztújító közgyűlésén

Tisztelt Tisztújító Közgyűlés! Kedves Sorstársak!
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Mentálpedagógiai
Gondozója es Módszertani Központja nevében - melynek vezetője
vagyok -, köszönöm a meghívást. Nem pusztán szakmai munka
társkent jöttem azonban ide, hanem olyan emberként is, aki - saját
személyében - szintén átélte a karcinómas sorshelyzetet (egy jó évvel
ezelőtt diagnosztizáltak nálam nyaki áttéttel nyelvgyöki rosszin
dulatú daganatot, amelyet műtéttel és sugárkezeléssel sikerült
felszámolni az. Országos Onkológiai Intézetben).
Amikor áttanulmányoztam a Magyar Rákellenes Liga vezető
ségének heszámoloykt, ellenállhatatlan erővel fogalmazódott meg
bennem: e mozgalom törekvéseiből részt kell vállalni! Mert
megragadott a Liga rendkívül sokrétű, fontos tevékenysége, amellyel az
általam munkált segítő résztudomány,a mentálpedagógia
- s annak
módszertára, az andreutika (embervezetés, felnőttvezetés) - számos
lényegi ponton találkozik. Egyfelől a stratégia vonatkozásában
(a lelki-testi egészségkárosodással összefüggő megbélyegzés és
kirekesztődés megszüntetése érdekében egyéni és társadalmi szem
léletváltás szorgalmazása), s a taktika súlypontjait meghatároz*)
összefüggéslátás, problémameghatározás tekintetében (szégyen,
telelem, hallgatás és tagadás), valamint az erkölcsi
irányultságot,
értékeket illetően (felelősség, önsegítés). Másfelől a praxisunkban:
az utóbbi félévben több rákbeteg sorstársam - hol lelki támogatásra,
vigaszra vágyva, hol gratulációt és buzdítást kifejezvén - telefonon
felhívott, mintegy reagálva arra, hogy a szaktémámat firtató média
interjúkban megemlítettem a karcinómával kapcsolatos személves
érintettségemet. Továbbá nem titkolom: nem egy igen neves
mentálhigiénés szakember (például: Ruda Béla doktor) biztatottbátorított, hogy az andreutikát (amely eredetileg a kóros lélek-,
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illetve személyiségsérülések és szenvedélyfüggések pedagógiai
igényű kezelésében és utógondozásában keletkezett, de immár a
megelőzést is szolgálja) találkoztassam a daganatos veszedelmek
elleni nekigyürkőzéssel.
// mentálpedagógia tehát felajánlja a maga terepén bevált
sorsjobbító módszereit-tcchnikáit
a rákon való felülkerekedéshez
(természetesen figyelembe véve a küzdelem kiformálódott sajá
tosságait, s tanulási készséggel és önigazítási nyitottsággal a már
kikristályosodott eredményes eljárások irányában). Közelebbről
vizsgálva azonban, mit kínál ez a csupán pár éve létező (és még
formálódó) pedagógiai tudomány?
Először. A mentálpedagógia - amiképpen erre a kifejezés szó
szerinti jelentése is utal (léleknevelcs) - kiemelt szerepet ad a
történések-eseménvek tudatosításának, a különböző folyamatokváltozások (elváltozások!) tudatos megközelítésének, hiszen a lélek
járatain közlekedve az értelem eszközeit használja a mindezekre
célszerűm és civilizálton
válaszoló, érett-felnőtt személyiségműködés tanítására-javitására-helyreállítására.
Megkerülhetetlenül
tagadásellenes: összeköt újra a valósággal (bármit tartalmazzon
az, az egyes ember és szerettei számára). Állítja: a legkeservesebb
valóságnál is pusztítöbb az emberre nézve a világtól történő teljes
elfordulás (mert ennek végkifejlete akár az egyetemes, mindenre
kiterjedő lemondás).
Másodszor. A mentálpedagógia a csak „megnőtt"felnőtt embe
rek érettfelnőttségének kialakítása'/, vagy a „túlterhelt"érett-felnőttszemé/viségfelfrissítését, s ha kell, újraépítését ösztönzi (jelen
körülmények közepette nyilvánvalóan ez utóbbi jellegzetességére
hívnám tel a figyelmet). Érett felnőttség, érett-felnőttszemélyiség
fogalommá] a kóros-káros, önsorsrontó szenvedélyektől mentes és
a társadalomban hagyományosan tényleg felnőtt magatartásnak
tekintett létezési módot jelöli, az ahhoz tartozó lelki működésekkel
és képességekkel. Vajon a rák nem terhel-e meg olyan képességeket,
mint az együttérzés, a bele- és átélés, az odafigyelés, a szeretni tudás,
a késleltetés és kompromisszumkötés, a konfliktusbírás? Es vajon
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nem károsít-e olyan - felnőtt korra is jótékonyan ható - gyermeki
tulajdonságokat, mint például az alkotásvágy és képzeletirányultság,
a játékosság és kíváncsiság, az ártatlanság és jóhiszeműség stb.? Az
úgymond „bocsánatosnak" számító szerfüggő
szenvedélybetegségek
(dohányzás, alkoholizmus) fokozzák-e a rákossá válás esélyét} Akkor
az érett felnőttség hiánya, vagy elfáradása lehet-e akár lélektani oka,
akár következménye a ráknak? Vagyis az érett felnőttség helyreállí
tása-megerősítése segítene-e a rákkal szemben? Szolgálná-e a rák
által „megtalált" ember pszichikai rehabilitációját, elvesztett lelki
képességeinek visszaállítását és/vagy e veszteségekből származó
hátrányainak kiküszöbölését-kiegvcnlírését? Hozzájárulhat-e ah
hoz, bog}' mindazok, akik rákkal birkóznak, visszaszerezzék lelki
szilárdságukat, erkölcsi tekintélyüket, jó hírüket, - önmaguk és
mások előtt! A „szalon-, illetve társaságképességüket", a társulni,
beilleszkedni tudásukat!
1 larmadszor. A mentálpedagógia által közvetített bajfelfogás,
bajmagyarázat könnyen érthető és felszabadító-mozgósító erejű.
Ugyanis - alapfogalma, az ún. montázsszemélyiség révén (ami azt
jelenti, hogv a legkülönfélébb súlyos életbajok miatt - szomorú
ságok, elhagyatottságok, szégyennek érzett veszteségek, kudarcok
vagy betegségek következményeként
- megrendült felnőtt-én elgyönSfííVésétől, netán szétesésétől megijedt, és valamikor már esetleg
mélyen megbántott és megsebzett - meggyalázott? - gyermek-én,
a megriadt belső gyermekünk, visszaveszi a hatalmat a személyiség
egésze felett, s felsőbbségc ilyenképpen ugyanúgy állandóan látható-érzékelhető, vagv bármelv pillanatban felfedezhető, mintha a
gyermeki bánat, szorongás, félelem, erőszakosság vonásai rá lenné
nek fényképezve, montírozva a felnőtt arckifejezésre, a felnőttkori
képmásra) - ezt üzeni: „Nem Te vagy rossz, hanem a működésed
célszerűtlen (vagy abban ez-az sérült). Más szóval:javítható vagyl
De dohányoznod, alkoholizálnod sem kell, hogy megszüntesd az
időnkénti „felnőttgyermek",
„felnőtt kamasz" mivoltodat, az ártó
szenvedélyekbe sodró úzött-hajszolt alapközérzetedet. Rákos pedig
semmiképpen se légy, felesleges büntetned magad!"
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Negyedszer. A mentálpedagógia válságértelmezése ugyancsak
felszabadító hatású. A válságot szinte mindenféle előrevivő változás
feltételének tekinti. A legkilátástalanabb helyzetben is adhat erőt. Mert
nem hagyja jóvá, hogy az adott helyzet megfellebbezhetetlenül
parancsoljon a benne lévő ember állapotának. Az ezzel szembeni
ellenállásra ígv biztat: ,Amennyiben elfogadom azt, amennyiben nem
szegülök szembe azzal, ami fölött - bizonyos vonatkozásban - nincs
teljes uralmam, tehát hogy - az egyéni történetemben - meghalok-e
rákban vagy sem, s inkább a szeretteim és a többi embertársam
javára tovább szolgálok-szeretek-teremtek (a magam módján), és
ezáltal kegyelmi állapotba jutok (márpedig oda - ezt az utat járva
- elérek!), akkor végül mégis legyőzöm a halált, legyőzöm a rákot,
ugyanis szétfoszlatom a hatalmát tápláló félelmet bennem - hiszen
ekként jó énképem lesz, békességgel, biztonságérzéssel
telítődöm."
Megjegyzem: úgy vélem, hogy lényegében valami hasonló szemlélet
és életélés után nyúlnék akkor is, ha nem én betegedtem volna meg
rákban, hanem én aggódnék rákbeteg hozzátartozómért...
Ötödször. A mentálpedagógia filozófiája, alapvető módszerel
mélete az ún. hősterápia (alkotója - amiképpen az emberveze
tésnek, az andreutikának és a montázsszemélyiség fogalmának
- az 1993-ban elhunyt nagyon-nagyon emberséges lélekgyógyító
orvos, dr. Avar Pál). Tanítása szerint minden ember életében van
legalább egy hősi mozzanat, egy kiemelkedő tett, vagy egy szívet
melengető cselckvéssorozat, amikor úgymond a léc fölött teljesít,
amikor felülmúlja addigi képességeit. Erre kell rábukkani, ezt kell
újraélni, hogv átérezzük, képesek vagyunk (és érdemes!) megint
tenni a dolgunkat, felnőttként teljesíteni. Kérdem: létezik-e fel
emelőbb, mint felülkerekedni a rákon ? A sorsukat méltósággal viselő
rákbeteg, illetve rákbetegséget átélt emberek mind hősök! Tiszteletet
érdemelnek. Gyógyítóikkal együtt. Sokszor hallott hazai szó
lás: „kinek-kinek olyan a halála, amilyen az élete volt", s ennek
mintájára egy másik gyakori felfogás: „mindenki ügy viseli a rákot,
amilyen a személyisége". Igen, ez igaz. De az is igaz, hogy „jó pap
holtig tanul", a személyiség pedig - amíg csak élünk - csiszolható.
110

1 larodszor. A mentálpedagógia sajátos és eredeti személyiség
támogató és -fejlesztő eszköze az ún. önsegítő mikrocsoport. E
tematikusán, ám finoman irányított, a tudatos felismeréseket érzel
mileg beépítő - szintén avari ihletésű - művileg teremtett kisközösség
gyógyító ereje rendkívülinek bb'.omiilhat. Lerombolja a magány falát,
kedvet csinál megint érezni és észlelni, lemossa a lélekre rakódott bé
lyeget. Egyszerre jelent szövetkezést valamilyen sürgető (csoporttagi)
személyes probléma megoldására., illetve gond orvoslására, továbbá
szeretet-lombikot és fájdalommitnka-terepet, valamint felnőttségtréninget
és közlésképesség-gyakorlást.
1 langulatát, légkörét - ha rendeltetésének
megfelelően működik! - természetes és derűs módon áthatja egyfajta
„embermentő", „embergondozó"elkötelezettség, amely múlt-békítő,
jelenre összpontosító és jövő-iránwiltságií.//ze/oarfo'z'v ilven emberműhelyben vált lényegében azzá, aki ő most. Eletének második húsz
évében, még mielőtt rákbeteg lett, már megismerte a a bélyeges létet,
a kitaszítottságot. Csak akkor nem onkológiai, hanem pszichiátriai
páciensként. Onnan szabadult ki, néhai mestere, Avar Pál által vezetve,
s vált tanár-klienséből asszisztens tanítványává.Tőle (és akkori beteg
társairól) tanulta az önsegítés etikáját, miszerint magamon úgy segítek,
hogy eszközeimmel másokat, sorstársakat szolgálok (mert egyrészt ily
módon átélem az alapszégyen nélküli létet és az értékesség, hasznosság
tudatát, másrészt figyelmet, szeretetet, e/ismerést kapok). Az önsegítés
logikája és érzelemvilága - immár a klinikumban (kórházban) dol
gozva - juttatta el a mentálpedagógiai lehetőségek felismeréséhez,
valamint a beleélésre és indulatfeldolgozásra késztető,bűnbakkereső
csere-technika és a mentálpedagógiai kiscsoport-dramaturgia (az önsegító mikn ICSI iportchoz hasonló, viszont annál határozottabban oktató
jellegű programmenet), majd pedig a téma képzési és mentálhigiénés
rendszerének kimunkálásához (amely személyiségrebabiiitációs
csoportok vezetése és szakfolyóiratokban történt rendszeres közlés
mellett - több tanfolyam megrendezésében, s jó félezer óra cso
portvezető-képzés, szupervízió és konzultáció tartásában testesült
meg ez idáig). Amióta pedig belekerült a rákbeteg-sorsba, illetve
rákérzekennve vált, ismét megéli az önsegítés kihívását...
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Összegezve az eddig kifejtetteket, az 0 P N 1 Mentálpedagógiai Gondozó
öt - egymással összefüggő - konkrét tevékenységgel léphetne be a Liga
nemes munkásságába:
1/

Rákos sorstársak önsegítő mentálpedagógiai kiscsoportja
I. témablokk: a karcinómadiagnózis
hatása a személves élethelyzetre
II. „
önismeretformálás
és
viselkedésegyensúly-javüás,
az érzések és gondolatok, továbbá a magatartás
önszabályozásával, valamint bitnbakoló-gyakorlatxA;

21

Szenvedélybeteg rákos sorstársak önsegítő mikrocsoportja
I. témablokk: megegyezik az 1/ csoportéval
II. „
III. „

3/

,.

„
„
szenvedély-kiváltás;

Rákbetegek hozzátartozóinak önsegítő mentálpedagógiai kis
csoportja
I. témablokk: a rákbetegség és a családtagok közti lélektani
II. „
megegyezik a másik két csoportéval;

egyensúly

4/

Rákos sorstársak és rákbetegek hozzátartozói közül önsegítő
mentálpedagógiai csoportvezetők kiképzése
Részvételi feltétel: mentális rehabilitálódás vállalása, ami az em
lített önsegítő csoportok valamelyikében (lásd az. előbbi 1-3/) az
alapprogram személyes teljesítését jelenti;

5/

Vita-bevezetők, előadások tartása.

Természetesen e felvetések bármelyikének megvalósítása elképzelhe
tetlen a Liga szervező munkája nélkül. Mindezekhez kérem a fisztelt
Közgyűlés és a Liga ma megválasztandó vezetőségének együttműködését.
Mindennemű támogatást és korrekciós javaslatot hálásan fogadnék.
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56

CSALÁDI „TÁRSASJÁTÉK"
(HANUKKA/KARÁCSONY ÉS PESZAH/HÚSVÉT KÖZÖTT)

Vajon hány családban találnak vissza a szeretethez
(megnyugváshoz),
vagy lelik meg végre az. ünnepekkor? Netalántán csak letudják, mint köte
lező ceremóniát, amelynek részeként lelkiismeretüket - esetleg - erőn felüli
ajándékvásárlással
nyugtatják? Es akár így, akár ügy, de a látszat mögött
változatlanul gyűlölködnek, illetve gyötrődnek
tovább?
Tudjuk, szinte minden családban akadhat takargatni való. Vitathatatlanul
persze azon családokban, ahol kijelölték a kóros szenvedélyhódolat és/
vagy a bolondnak, közidegesítőnek kikiáltott magatartás jelmezébe űzött
ügyeletes fekete bárányukat, felállítván ekként utódaiknak a „csontvázat a
szekrényben". Mindazonáltal ez a jelenség - önmagában véve - többnyire
még „normálisnak" vehető, azonban számos ilyen természetes kisközösség
ben a bajok annyira rögzülnek, hogy akár évtizedekre kihatóan mérgezik
tagjaik sorsát. Súlyosan megterhelve nem csupán a szülőknek, hanem
a család aprajának is a boldogulását, akik - felcseperedve - nemritkán
középkorú felnőttként a múlt árnyaival viaskodnak.
Attól a reménytől vezetve, hogy pozitívan változtatni soha nem késő,
e helyütt közreadok egy szerén}' munkaanyagot, amely - nem általános
receptként! - a nukleáris család (a szülők és közvetlen utódaik együtte
sének) lelki egészségét szolgálja. Az öntanítás, az önsegítő tudatosítás
eszköztárából merítve.
Negv megjegyzést kiemelten teszek.
Először. Az anyagban annak nyomatékos jelzése, hogy nem teológiai
megközelítésről van szó, nem valamiféle megveszekedett ellenzése akár a
keresztény istenhitnek (aJézus-hit külön megnevezését az e tekintetben
hozzá fűződő viszonyaink specifikusan dialektikus volta indokolja, hiszen
egyik fő kultúrforrásunk, ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül térítő
jellege). Ez a körülhatárolás a kompetenciák egymástól való elválasztását
igyekszik biztosítani. Nélküle az efféle nemes erőfeszítések könnyen
56 Kézirat. 2009.
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csúfos kudarcot vallanak. Az általam képviselt (és részben létrehozott)
áltudomány, a mentálpedagógia ugyanis a saját lábon álló szilárdsághoz
segíti (vissza vagv pótlólag) a lelki sérült embert. Önkritikát serkent,
nem bűnbánatot kelt. Szuverenitásvesztést mond, nem annyira elbukást.
A felelősséget sokkal inkább hangsúlyozza, mint a bűnösséget. Nem
alkalmazza az eredendő bűn tételét. Törekszik beérni az eseti célszerűtlenség felvetésével, ódzkodik bárkit is a maga egészében hibássá, bűnössé
nyilvánítani. Megalázkodásba terelés helyett felkínálja a perújító dialógust
és a hősterápiát (az egészséges önérzet helyreállítását a reális büszkeségre
történő visszaemlékezéssel). Az. önsorsrontásban elsősorban nem a bűnre
mutat rá, hanem - a romboló következmények mellett - az önsorsjavítás
vágyára (még az addikcióknál, de az öngyilkosság megkísérlésénél is!).
Operál az erkölcstelenség gondolatával, azonban mindig szem előtt tartja
a stigmatizáció veszélyét és ártalmasságát. Következetesen szembeszáll
a toxikus pedagógiát működtető szülői elhagyással, a gyermeket bántó
abúzussal, a megkötő szégyennel és a kodependenciával (ez utóbbi = „társ
függés": egymás káros-kóros szokásainak szintén ártalmas „kihasználása",
illetve a pozitív változásra szomjazó sérült-beteg ember visszatartása a
változatlansághoz ragaszkodó közvetlen környezete által, hogy ez utóbbi
a saját hiányosságait továbbra is tünethordozóra,bűnbakra mutogatással
leplezze), mert ezek minden megnyilvánulása rettenetesen lélektördelő.
El a jó és a rossz, a nemes és a gonosz fogalmaival, viszont őket az érett,
harmonikus és az éretlen, diszharmonikus jelenségeihez rendeli. Mindezek
mentén támogatja kialakítani vagy utólag kifejleszteni és karbantartani
az érett-felnőtt személyiséget. Számolva azzal, hogy hívő felnőtt korú
ember is lehet éretlen.
A mentálpedagógiai - tehát a felnőttek érett felnőttségét oltalmazó beavatkozás (amelynek egyik fortéivá olvasható itt) magától értetődően
találkozhat az istenhiten alapuló személyiségerősítéssel is. Például, a tudás
és a kíváncsiság szemlélhető isteni ajándékként, az istenképűség része még
akkor is, ha korlátozott létünk logikája időnként igencsak megbicsaklik.
Arra szintén gondolhatunk, hogv az. evangéliumok visszatérő motívuma
a megváltás, megvilágosodás „egv csapásra"; a betegségből, a démonikus
megszállottságtól vak) megszabadulás, a mentálpedagógia meg legtonro114

sabb és legjellegzetesebb originalitásával, a bűnbaltkereső cseretechnikával
(többnyire az önsegítő mikrocsoport felnőttséglaboratóriumában) kvázi
mérnöki módon munkálkodik redempciójának, magyarul, az újjáteremtő
(ön)megváltás, a kegyelmi erejű (ön)felszabadítás élményének provokálásán. Vagy arról se feledkezzünk meg, hogv az ún. belső gyermeket (a
felnőtt érettség véglegesülését eltorlaszoló montázs-személyiség poten
ciális előidézőjét) egy nap se hagyhatjuk szeretetlenül, amiképpen az
ó-emberünket nap mint nap új-emberré kell szentelnünk. Es - hogv
tételesen is érveljünk - a már utalt kodependencia sem ismeretlen a
zsidó-keresztény isten felsőbbségét vallók szent irataiban: lehet-e bárki
saját hazájában/otthonában próféta? - Máté 1.3, 57. Márk 6, 4. Lukács
4,24.János 4,44., aztán: ne akarj meggyógyulni/látni, inkább hallgass! Márk 10, 46-52. De a bajtagadás én-védő mechanizmusa, amely a lélek
betegítése árán biztosítja a túlélést, ugyancsak fellelhető: 5 Mózes 29,
4. Ésaiás 6, 9-10. Máté 13, 13. János 9, 39-41. (Az egybeeséseket még
hosszasan lehetne taglalni.)
Másodszor. A családi öngyógyítás jelen technikájának elengedhetetlen
alkalmazási teltétele, hogy a sarjak legalább kamaszok legyenek, hiszen
a gyermeki én mellett nélkülözhetetlen a felnőtt-én legalább bimbózó
állapota. Ilyenkor fokozott empátia szükséges a szülők részéről, amiképpen
ugyanez követelmény, ha felnőtt embertársaink ülnek össze, kuporodnak
egybe idős felmenőikkel (utóbbiaknál különösen ügyelve a tiszteletteljes
hangnemre, mert esetükben az önismeret szempontja semmiképpen nem
írhatja felül a gondozás felelősségét!).
1 harmadszor. Ebben az anyagban nincs külön ülésvezető. Ellenben,
amennyiben a családnak akár egy tagja is szükségét érzi, hogv kell ilyen
„gondviselő", feltétlenül kérjenek föl e munkára szakembert (családte
rápiában, mentális családgondozásban jártas csoportterapeutát). A z is
egyfajta szűrő, hogv legyen a családban legalább egy valaki olyan, aki érti
és „tolmácsolni" képes e tervezetet (emiatt szándékosan élek helyenként
a szakszövegű fogalmazás borzalmaival).
Negyedszer. A program tematikája drámaszerűen építkezik (ezért
nevezem dramaturgiának), ugyanis logikai-didaktikai menete egyfajta
cselekményszövésbe (az ülés résztvevőinek sorsába) ágyazódik, továbbá
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e cselekményvezetés követi a dráma rendezőelveit („izgalmi görbe":
egymásra sorjázó ellentétek, feszültség és nyugalom folyamatos és arányos
váltakozása), valamint a cselekmény egészén alapkonfliktus húzódik végig
(a „megnőttség" és „felnőttség" paradoxona).
Jelzem, hogy amit előadok, praxismunkám elvonatkoztatása (a felszá
molt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet mentálpedagógiai
módszertani egységét vezettem egykor). Mélyebb érdeklődés kielégíté
sére az olvasó a mentálpedagógia, a különböző humanisztikus lélektani
műhelyekés a tranzakcióanalitikus iskola irányába kutakodjon. Kiinduló
tájékozódásul: Felnőttoktatási és -képzési lexikon A-Z-ig. Főszerkesztők:
Benedek András - Csorna Gyula - Harangi László. Magyar Pedagógiai
Társaság • OKI Kiadó • Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 2002. [6
mentálpedagógiai
szócikk. ]
Miért ne lehetne a család igazi erőforrás, ahelyett hogy az önpusztítás te
levényének kelljen - nem egyszer, nem kétszer - minősítenünk? Törődjünk
bele abba is, hogy védelmét sokszor rosszhiszemű konzervatívok (nem
is említve az előítéletekkel teli nacionalistákat) próbálják kisajátítani?
Holott a progresszió bázisaként, az autentikus ember kibocsátójaként
szintén létezhet.
E kérdésekkel és felvetésekkel kínálom meggondolásra a valóságjobbítás
következő kis eszközét.

Javaslat
az eredeti (nukleáris) család mentálpedagógiai - önsegítő Szeretet-ülésének (avagy: Shalom-ülésénck) megtartására
- forgatókönyv Indoklás
Kijelentjük, e családi Szeretet/Shalom-ülés talán szokatlan, viszont
tudatában vagyunk annak, hogy szűkebb családunk nem tipikus utat járt
be, ha úgy tetszik, a történelem viszontagságai miatt.
Rendkívüli sorsok pedig rendkívüli megközelítéseket kívánnak.
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1/Műfaj
Nem teológiai szeminárium, illetve pasztorális összejövetel, hanem
önszerveződő önismereti és felelősségvállalási (korunkban érvényes egye
temes külső erkölcsi szabályok /etika/ és belső erkölcsi parancsok /morál/
értelmében vett bűnökért-vétkekért) család-ülés, amely teret ad a sérelmek
elpanaszolásának is és egyben jövőorientált.
II/ Funkció
Közös rehabilitálódás, illetve vezeklés (a szégyen/megbélyegzés és az
elhagyás/cserbenhagyás érzéseinek oldására összpontosítva).
III/Cél
Utat nyitni az önsorsrontások lezárásának, a patologikus családi
diszfunkcionalitások lényeges csökkentésének, a játszmák (bűnbakolás,
tünethordozás, mártíromság stb.) szűkítésének a család belső kapcsola
taiban, a dcstruktivitás mérséklésének és a konstruktivitás erősítésének
a családban.
IV/ Program
Szenvedés(sérelem)vállalás - vétek(tévedés)-beismerés - szeretet és
siker újraélése - bocsánatkérés és kompenzálás - (meg)békülés.
V/ Alapmódszer
Kollektív-individuális - redemptíven-korrektíven ható - emocionális
reakciósorozat előhívása a bűnbakkereső cseretechnika és a hősterápia
elemeinek felhasználásával.
VI/ Dramaturgia (tematika)
Mindenki Z'ülön-/Kilön elmondja (=Mkke), hogy kitől és miféle
sérelmeket szenvedett (egyszerre mindig egy családtagot vádolva).
21 Mkke, hogy ő kinek-kinek mely bánatokat, fájdalmakat, kellemet
lenségeket idézett elő.
3/ Mkke, hogy kitől-kitől mit kapott életében eddig jót.
4/ Mkke, hogv kinek-kinek ő mi jót adott.
1/
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5/
6/
II

Mkkc, hogv kinek-kinek a javára mit ajánl íel a jövőre vonatkozóan.
Mkke, hogv kitől-kitől mit kér a maga számára ezután.
Végigmegy a fenti kör (reagálások nélkül).

8/

Reagáláskör (a „megvádolt", illetve „földicsért" családtagok refle
xiójaként; ugyanakkor csoporttükör - a megnyilvánult családtag
véleményezése a többiek által - se ekkor, se később nincs!).
Viszonválasz-kör.

9/

10/ Önkéntes bocsánatkérés, majd a spontán csend percei (pár percig némán
és körben fogjuk egymás kezét; „átsimogatás"is megengedett).

VII/ Az ülés viselkedési (= önisnieretbővítésre - énerősítésre empátiatágításra - kommunikációjavításra irányuló munkavégzési)
szabályai
A legfontosabbak.
1/

Az alábbi szabályokat - a fenti meghatározásokkal - az ülés leg
elején szerződéssel mindenki egyértelműen elfogadja (kijelentve,
hogy azokat megértette, illetve jelezve bármely esetleges értelme
zési problémát), megtartásukra szóban ígéretet tesz (aláírásával
megerősítve jelen javaslat végleges példányán).
21 Mindenki a saját nevében, egyes szám első szeméhben fogalmaz.
,V Mindenkit úgy szólítunk, ahogy kéri, igényli.
4/ Szigorúan csak az ülés résztvevőiről (e szűkebb család ragjairól)
megengedett közvetlenül megnyilatkozni, más személyekről szólni
csak funkcionálisan lehet, vágyás akként, hogv említésüket a jelen
levők valamelyikéhez kapcsolt megosztáshoz kötjük.
5/ Mindenki nevén nevezi azt a személyt, akiről beszél (természete
sen lehet utalni, ha valaki valamit több családtagra is vonatkoztat,
ám ilyenkor őket is meg kell nevezni - viszont a megosztás célsze
mélye egyszerre mindig egy valaki, s ő „menetközben", lehetőség
szerint, nem cserélhető föl).
6/ Érzelmeket kimutatni szabad (sírás-nevetés, a munkához
szükséges önkontrollal).
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II

8/

91

10/

11/
12/

13/
14/
15/

16/

A dramaturgia kérdéseinek megválaszolása, az élmények, érzések,
gondolatok megosztása mindig egyéni szereplés (s hogy ne lehes
senek koalíciók, kötelező kerülni a másik megosztóhoz csatlakozó
mondatfűzési - az aha-élmény elmondása azonban nem tilos).
A beszéd stílusa mindenkor udvarias. Goromba, durva, a másikat
gúnyoló szavakat nem használ senki. Kivétel az emlékek felidé
zése. A múltból főleg cselekedeteket minősítünk, személyek egé
szének ábrázolásakor igyekszünk feltételezéssel beérni (kerülve az
ítélkező, kategorikus jellemzést): „akkor/abban a pillanatban/az
olyan helyzetekben/azokban az időkben nekem úgy tűnt/határo
zottan úgy éreztem, hogv ő ... [ilyen és ilyen, illetve ez és ez volt]".
Tartalmi időkorlát nincs, tehát lehet példát hozni magáról az
ülésről is. Teljesítési időkorlát ellenben van, témánként összesen
és fejenként legfeljebb: megosztás - 30 perc, (viszon)reagálás - 5
perc.
Ha valaki érzelmi vagy fizikai okból nem képes folytatni megosz
tását, átmenetileg abbahagyhatja (a későbbi újrakezdés szabadsá
gával). Ám ilvcn helyzetekben egy másik családtag mindig viszi
tovább a kört.
A témaegvségek dramaturgiai folyama megtartandó, az egyes
körökön belül azonban nincs merev megosztási sorrend.
Senki megosztásába nem szabad beleszólni (különösen tilos kriti
zálni, letorkollni), ugyanakkor a mindenkori megosztó igyekszik a
dramaturgia megszabta témát tartani.
Amennyiben nem sikerül egy alkalommal végezni (a teljes dramatur
giát megvalósítani), akkor később folytatjuk, akár napok-hetek múlva.
Ha valaki elhagyja az ülés színterét vagy c tevékenységet egyálta
lán nem képes tolerálni, az ülést felfüggesztjük.
Se a program teljes befejezése előtt, se utána senkit nem lehet kö
telezni, hogy ezen eredeti család keretén kívül akárkinek is a társa
ságát (további családtagok, illetve rokonok, bármelyikünk barátai
értelmében) elviselni kényszerüljön - az ilyesmi önkéntes marad.
Azon megfontolásból, hogy mindenki elkerülje az. alárendelt szere
pet és növeljük a felelősség s célazonosulás érzéseit, elvetjük, hogy
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az ülés(ek)en csoportvezető, illetve moderátor (facilitátor) legyen.
E megoldás helyett megpróbálkozunk a program, a dramaturgia és
a szerződés önvezérelt és önfegyelmezett betartásával az önszabá
lyozó spontenaitás érvényesülése érdekében. Remélve, hogy erőfe
szítéseinket ekként mindegyikünk még inkább sajátjának érzékeli
majd. [Ettől a szabálytól azonban - mint jeleztem - adott esetben
el kell térni. ]

Az ülés előkészítésének menete
A fenti program, dramaturgia és szerződés tervezete írásban - a csa
ládon belül - körbemegy. A család legelfogadottabb személve küldi el
a többieknek. Az anyag kiegészíthető, például: az ülés idejére a mobil
telefonok kikapcsolandók, illetve elnémítandók. A dramaturgia lépései
és a gyakorlatok műveleti szabályai viszont nem változtathatóak. A már
megmunkált kiegészítő javaslatok összeszerkesztése (az alapszövegezés
sel) szükséges. A véglegesnek szánt példányt az utalt családtag - az ülés
előtt - még egyszer eljuttatja mindenkinek.
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A HARAGOSSÁG ELLEN - MÁSKÉPP

1

A folyamatos haragkésztetés - világi - oldási módozata az érett fel
nőttséget erősítő speciális személyiségfejlesztő eszköz, az ún. bűnbak
kereső cseretechnika használata. E technika'' egyfelől célzottan oktat
az empátia kognitív önelsajátítására, másfelől emocionálisan érzékenyít
ugyanerre. Azonban - mint minden nem hitbéli személyiségerősítés - ez
szintén megtorpanhat a kivetített és abszolutizált felettes (illetve szülői)
én, más szóval az istenhit működtetésének hiányából eredően. A követ
kezőkben egy lehetséges pasztorálpszichológiai megközelítést jelzek,
a mentálpedagógiai-addiktológiai-pszichoterápiás praxisba ágyazandó
intervenció szándékával - elsősorban a 23. Zsoltár alapján.
8

Ontanító műveleti lépesek
• Az Úr velem van (amíg Öt szolgálom). Vö. „Az Ur az én pásztorom"
(Zsoltárok 2 3 , 1 . ) .
• Ekként, az esetenkénti velem szembeni méltánytalanság alkalmával,
igazából nem is engem, hanem rajtam keresztül az Örökkévalót tá
madják.
• Mivel azonban a büntetés mint személyes jog kizárólag az ö v é (vö.
Példabeszédek 20, 22.), nekem „hosszútűrően" kell ellenállnom a
Gonosznak, pontosabban a Gonosz hatása alá éppen került emberek
nek, vagvis a bosszúálló-büntető (offenzív) harag, indulat, felháborodás
a Mindenható dolga (és Ö, előbb vagy utóbb, meg is teszi ezt - uo.
16,1-5.), az enyém meg (a halandóé) ilyenkor a szívós, az értelmes és
lehetőleg csendes (önuralommal szabályozott) ellenszegülés és/vagy
57 Megjelent: Fiatal katolikus IGEN. 2003. június. XV. évi. 6. szám. 14. old.
58 L e í r á s a például: Kekete György: A felnőttség felnőttkori tanulásának és gyakorlásának tanítási
programja - a z érett személyiségmúködés oktatására, a helyreállítás és/vagy pótlólagos megteremtése
érdekében. Metodikai sorvezető nientálpedagőgiai csoportvezetők, illetve tanácsadók kiképzéséhez. In:
NETWORK. (Szenvedélybetegségek. ADDICTOLOGIA 11UNGARICA. A Magyar Addiktológiai
Társaság szakfolyóirata. Melléklet. Mindkettőt szerkeszti: Dr. Buda Béla. 1 2000.3. (78.) szám. 1 4 22 old f leien kötetben egy másik hasonlóan összefoglaló, közleményből lásd: A mentáiptdagcgiai
törzsgyakorlatok... j
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példamutatás. VÖ. „legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek
mint a galambok" (Máté 10,16.).
• Tudniillik a gyarló embertársaimat visszahódítani próbálhatom a
Gonosztól. Ha ez végképp kudarcos, akkor én elkülönülhetek tőlük,
ám elkülönítésük, illetve korlátozásuk már a közösség joga, megsem
misítésük pedig az Ur illetékessége.
• Mert az. Ur haragudva, pusztítva, rombolva is jó marad, az ember
ellenben, amennyiben ilyen tettre merészkedik, eközben óhatatlanul
és kikerülhetetlenül gonosszá válik (valamilyen mértékig). Az ember
túl esendő lény az „omnipotenciához"!
• A HIT oldhatja a szorongást, ugyanis ha hiszem az Urat, van Őrzőm;
ily módon tudok hathatósan cselekedni a számomra váratlan és lát
szólag esélytelen helyzetekben is; képes vagyok télelem nélkül (vö.
Zsoltárok 23,4.), és ezzel - végső soron - szégyenrögzültség-mentesen
létezni, s így szükségtelen a szer-addikció (alkoholizálás stb.) révén
kimért önbüntetésem is.
A saját bűnösség érzésének kezelésére (az én-szégyentől szabadulásra)
koncentrálva - e (teológiai jellegű) megközelítésben - természetesen
megkerülhetetlen az Úrral szembeni bűnbevallás, bűnbánat, kiengesz
telés, jóvátétel és a Megváltás (ki)útjára történő rálépés ösztönzése.
Megjegyzendő, hogy valamiképpen az. összes alkoholista („alcoholaholic") egyben dühmániás (rejtett, illetve elfojtott és nyílt formákkal);
a sértettség- és szegyentcher, s ezáltal a gvermeki/archaikus hárítások
előtörése miatt.
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1

TÉZISEKASZENVEDÉSRÖL-RÁKBETEG POZÍCIÓJÁBÓL
fJÚB GYARLÓ UTÁNZÁSA)

Az alábbi - tételformába foglalt - felvetések (ön)reflexiók arra az élet
helyzetre, amelybe immár harmadszor kerültem. Közbölcselkedésre és a
magam szemérmetlen-szerénytelen szellőzködéseként adom közre.
1) Szenvedés lehet: büntetés, vagy próbatétel, avagy feladat (az utób
bi kettő esetében felmerül a kiválasztottság problematikája is).
Mi alapján dönthetjük el, hogv az adott szenvedésre melyik minősítés
érvényes? Mely megfontolások segítenek a válaszban?
2) A büntetés minősítést kognitíve (belátással) könnyű elfogadni, ellenben
emocionálisan - előbb vagy utóbb, ha a kínok nem enyhülnek, illetve
elhúzódnak - teljes lényünkkel tiltakozunk ellene.Továbbá ronthatja
önértékelésünket, személvközi viszonyainkat (vádlás, meg bűnbakolás
révén), még istenkárhoztatásba is fordulhat. Nyilvánvaló, hogy e vál
tozatnál sincs automatizmus, mivel szintén személyiségfüggő.
3) Próbatétel. Epítkezőbb értelmezése a szenvedésnek (mint a bünte
tés), ám strukturális eleme a kudarc eshetősége. Valamint velejárója a
szorongás. Alulteljesítéses-alulteljesüléses kimenetelkor a szenvedés
alapkérdése megint felvetődik.
4) A szenvedés - feladat. /V példaadás, a példamutatás feladata. Elvégzésére,
hordozására a Teremtő választ ki hús-vér embereket. Nem büntetés
gyanánt, nem azért méri rájuk, mert bűnöztek-hibáztak életükben. Bár
a kiválasztottak se bűntelenek, de az egyébkénti bűneik más „ügyet"
jelentenek (az ún. eredendő bűn se ide tartozik). Sőt ezek az emberek
„eseti ".életük folyamán elkövetett bűneiket már nagyrészt kompenzálták
vagy komoly erőfeszítéseket tettek jóvátételükre. E bűneik megváltásán
egyértelműen túl vannak. Kiválasztottságuk a szenvedésre tehát jutalom.
A Mindenható felismerte alkalmasságukat (lelki erejüket, fogékonysá59 Megjelent: WKSI.KY TI IKOI.ÓGIAI ÉS V A L L Á S T U D O M Á N Y LAPOK. I.évfolyam (2007),
1. szám. Online.
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gukat, a Vele szemben és a közösség iránt táplált felelősségérzésüket).
Gyötrelmeik nem a szégyent, a selejtes mivoltot testesítik meg, hanem
lehetőségüket, hogy példát sugározzanak a többi embernek reményből,
szeretetből, sorselfogadásból, méltóságból, felnőttségből, az Örökkévalóba
vetett bizalomból. Éppen szenvedéseikkel tagadják, hogv O átadta volna
az e világot a Gonosznak. Kitartásukkal azt jelképezik, hogv a Sátán
soha nem kerekedik teljesen felül - bármennyi borzalmat idéz is elő.
Nem igaztalanság-e a Seregek Urától, hogy - ráadásul hosszú, vagy akár
véget nem érő - szenvedésbe emeli egyikünket-másikunkat? Nem, mert
0 is szenved velünk/velem, amikor nekünk/nekem táj, Neki ugyanúgy
rossz. Azonban a szenvedés számunkra csak addig reménytelenség,
amíg perlekedünk vele. Keresnünk nem kell, ám hadakoznunk ellene is
fölösleges. Végső oka: anyagi-fizikai romolhatóságunk és a kezdeti személviségéretlenségünk, illetve a léleksebezhetőségünk. Ezért se hibáztatható
O, hiszen az embert - a kezdet kezdetén - társat vágyva hozta létre.
Az érettséget (másképpen: tökéletességet) azonban kapni képtelenség,
eléréséhez kikerülhetetlen megküzdeni érte. Ilyet a Mindenható sem
adhat, s ez nem mond ellent mindenhatóságának. Hiszen Isten nem
kettőzheti vagy sokszorozhatja meg önmagát. Mert az Ur egv. Majd
egyszer, talán, a társai leszünk - tökéletességében. Addig is, meg akkor
is, a földön ugyancsak biztosítani szükséges az értelmes, az előrevivő, a
szeretettel és jósággal teli létezés lehetőségét. A remény földjét. Ennek
fáklyái, mécsesei, világítótornyai a feladatszenvedéssel felruházott embe
rek. Akik, minden látszat dacára, nem kevesebbek, nem nélkülözőhbek,
nem vesztesek, hanem gazdagok és nyertesek - amennyiben fölvállalják
a Megbízatást.Kritikai szempontok a szenvedéshez, mint feladathoz (a
segítő praxis felől közelítve).a/ Miként kerülhető el az adott személyben
kritikátlanság támogatása? - az úgymond, Napóleon-szindróma ellen
súlyozása, b/ Miként egyeztethető a maximaiizmus az esendőséggel, a/,
elesettséggel, különösen az irreverzibilis, illetve terminális állapottal?
Természetesen a fentieknek adódik cinikus értelmezése, ami annyit
tesz, hogv ez az egész locsogás a fába szorult féreg bölcselkedése.
Döntsön ki-ki maga.
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KETTŐS (MAGYAR-ZSIDÓ) ÖNAZONOSSÁG
ÉS AZ ANTISZEMITIZMUS
60

Előhang. Az. utóbbi két esztendőben - a napi politizálás részeként! - a
fasiszta időkre emlékeztető jelszavak, lökdösődések, tüntetések, az elemi ma
gatartásnormákat jelrúgó utcai viselkedések, szobán és tettben
megmutatkozó
gyűlölködések, az írás, a szellemi alkotás szentségét meggyalázó
irományok,
Jézus népe ellen uszító keresztény papi megnyilvánulások
tanúi lettünk. Az
elkövetők jelentős hányada annyira fiatal, hogy nemcsak saját tapasztalatokkal
nem rendelkezhet a Gonosz uralmáról a Vészkorszakról, hanem c téren, a
rendszerváltással
kikerülhetetlenül
együtt járó értékzavarok és történelemátmagyarázási túlzások miatt, a helyes fogalmi tudást úgyszintén
nélkülözi.
Az ő emberségük érdekében vázolok egy valóságos, hús-vér sorsot (a magamét),
hozzákapcsolva az. antiszemitizmus
(mindenféle zsidók elleni gyűlölködés
vagy őket sújtó utálkozás) jeloldásának
titkát feszegető töprengéseimet.
A
munka során támaszkodtam a tárgyban korábban keletkezett írásaimra, mind
publikáltakra, mind olyanokra, amelyek ez. ideigaz. aszta/fiában
vesztegeltek.
Ezeket fűztem most egybe. Tisztelettel a köz elé bocsátva.

"Ki vagyok én, és kik voltak az elődeim?"
Azzal kezdem, hogv idestova ötven esztendeje igyekszem saját fogást
találni az antiszemitizmuson. Amióta velem, mint kiskamasszal, először
meredt szembe a "Ki vagyok én, és kik voltak az elődeim?" kérdése.
Azonban kemény egy dió ez, majd belevásott valamennyi fogam. Mert
lelkem legmélyét sokáig a sehova se tartozás nyomasztotta. Azt kellett
ugyanis elfogadnom, hogv egyidejűleg két, egymástól nem pusztán eltérő,
hanem egymással olykor sok tekintetben ellenségeskedő embercsoporthoz
kötődöm, és az egyikhez való hűség mintha kizárná a másik vállalását,
6 0 Népszabadság Online, 2007. november 1 9 . | A szöveg bizonyos részletei megjelentek a Múlt és Jövő
2003. évi 1. számában, és a Reménv 2004. évi 2. szamában. |
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holott a belső parancs a mindkettőhöz ragaszkodásra utasít. Tudniillik
apám zsidó, anyám meg nem.

"Beteg lett, azért halt meg?" Nem - nyögi Apa
"Régebben beszéltem már arról neked, hogy a másik nagymamád, az én
anyukám meghalt, mielőtt te megszülettél kisfiam", mondja Apám. 13 körül
lehetek, talán korábban is firtattam ezt a nagyszülőmet, de figyelmem
ezúttal
nem siklik tovább, tényleg akarom tudni, ki volt az a láthatóan minden ízében
diszkrét - és az én szememmel is szép! - szőke asszony, aki a humphreybogurtos
vagány eleganciával öltözött két férfi, nagyapám és felnőttesnek tetsző kisebbik
fia (apám) közül mosolyog le titokzatosan, mégis egyértelmű büszkeséggel a
szülői szoba falára függesztett fényképről. Sejtem, Apa nagyjából annyi lehet
rajta, mint most én, viszont a negyvenes évek eleji kalap, pantalló és felöltő
idősíti. "Be jó lenne nekem is ilyen cucc, mint Apának ott a képen!", villan a
kívánság, de hallom a hangom: "Beteg lett, azért halt meg?" Nem - nyögi
Apa, s egymásra sorjázó újabb és újabb kérdéseimre, csüggedt
szomorúsággal,
kezdetben el-elakadva, majd mind folyamatosabban
mondja és mondja, de
inkább csak teszi az egyik szót a másik után, később már szinte
egykedvűen,
a hangját egy pillanatra sem emelve Jel, pedig szörnyűségeket tudok meg.
A nagymamát
(Elzát, mert így hívták, a társaságszerte tisztelt és becsült,
gyönyörű Lázár-lányok egyikét, aki fiait bölcsen és rajongva szerette, urához
megértően viszonyult, a családot összetartotta, kötelességtudó volt és művelt "Hű, sok mindenben hasonlít az. én Anyumra!", döbbenek meg), agyonrúgták
a lágerben. Nem költetett el semmi rosszat, semmilyen törvényt nem sértett
meg, ám megölték (az "indok": egyik éjjel valaki lelopta a lábáról facipöjét, s
emiatt a másnap reggeli szemlén, az.Apellen meztélláb, vagyis
"szabálytalanul"
sorakozottfel).
Gyilkosainak valószínűleg - ezért - nem kellett
bűnhődniük,
meg azok többségének se, akik tulajdonképpen
előkészítették élete kioltását.
Akik, mielőtt én lettem volna, ártalmasnak, élősködőnek, a többi embert meg
betegítenek kiáltották ki Elza nagymamát,
meg nagyapát, apát és a velük
egy vallásitokat. A hozzánk hasonlóakai", fogalmaz Apa, s én nem értem, mi
hasonlóság lehet egy kövér és egy sovány, egy fiatal és egy idős, egy barna és egy
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szőke, egy atléta és egy szembetűnően enni imádó ember, vagy egv férfi és egy
nő, eg\> mérnök, egy boltos és egv szakmunkás stb. között. Zavaromat
növeli,
mikor kiderül, nem is teljesen egyforma módon hitték ugyanazt az Istent,
voltak ortodoxok, voltak neológok, s olyanok is akadtak köztük, kik valójában
nem hittek már Benne. Később - folytatódik az. apai történelemóra - sokukat
elküldték a munkahelyükről (bár jól dolgoztak.'), bizonyos állásokat tilalmaztak
számukra (pedig ezek betöltéséhez értettek), majd nem szerethettek
nyíltan
keresztényeket (ezek elismerik Jézust az Ur fiának, akit ellenben apa ősei meg
feszítettek - "Bár azért ez így nem igaz.'", szögezödik le), nem
házasodhattak
velük, aztán elkobozták műhelyüket, gyárukat (ha volt), elvették
pénzüket,
le kellett adni rádiójukat, telefonjukat, kiűzettek lakásaikból,
megfosztva
bútoraik/ól, a gyerekek játékaiktól, végül, miután összegyűjtötték őket, öreget,
középkorút, fiatalt, kisbabát, következett a marhavagonba
zsúfolás, aztán a
táborok, ahol majd hatszázezrükre halál várt (rendszerint brutálisan
kivi
telezve: gázzal, veréssel, injekcióval, akasztással, főbelövetéssel).
A vidékről
deportáltak közül szinte mindenkit elpusztítottak,
a Pesten
maradottakból
pedig százakat a jeges Dunába géppisztolyoztak
az. árpádsávosok, ezreket és
ezreket meg a gettóban rájuk mért éhezés, nélkülözés, betegség ölt meg.

"Mit jelenthetett apámnak olyan világban létezni..."
A hátamon a szőr feláll, ha elképzelem (és - közhevetem e helyütt - nem tudom,
meg nem vagyok képes nem elképzelni, sőt már nem is akarom nem elképzelni!),
hogy alig-nagyfiúként, mint /Ipát, engem ragad el a zsidótörvények jogjösztó árja,
engem sodorva véget nem érni tűnő megaláztatások stációi felé. Nem szabadulok a
gondolattól: nézzünk csak meg bárki mai 10-14 évest! Akad köztük nagyképűbb és
szerényebb, hevesebb és szelídebb, szemtelenkedőbb és illemtudóbb, ápoltabb és ren
dezetlenebb, kinek-kinek rokonszenvesebb vagy kevésbé vonzó, mégis mindegyiket
beburkolja valami kamaszos báj, s egyben valami megejtő gyermeki
védtelenség.
Ezekben az esztendőkben fordulhat még egy nagyot, életre szólóan maradandót a
felnőtté alakulás! Mit jelenthetett apámnak olyan világban létezni, ahol a törvények
(melyekről addig azt tanulta, hogy mindig betartandók, hiszen a közjót, a közbol
dogulást szolgálják) számára egyszer csak megbélyegzést, többiek (a nem izraelita
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vallásúak) közül történő kilökést parancsolnak visszahozva - a Dualizmus (K.
undK.) előtti időkből— ősei azokhoz viszonyított örök egyenlőtlenségét?
Elviselve
a mély igazságtalanság érzését, tudniillik asszimiláns, magát a magyar haza hű
tagjának valló neológ zsidócsalád sarjaként született. Amikor anyukájával (a pár
évre rá konclágerben halálba taposott nagymamámmal) tiszta szívvel lelkendezve
együtt örvendeztek azon, hogy Komárom, Kolozsvár stb. végre megint országuk,
államuk részévé vált, enyhítve valamelyest így az őket is bántó, szerintük is meg
nem érdemelt és helyese/hetetlen trianoni béke határméltánytalanságait.
Amikormegkísérlek most pár sor erejéig teljesen "belépni" apámba - nem azért nem vesznek
jel az egyetemre majd, mert esetleg nem elég jól tanulok, hanem mert oda születtem,
ahova. Amikor nem azért nem kapok majd egy bizonyos területen állást, munkát,
inert képzetlennek vagy ügyetlennek ítéltetek hozzá, hanem mert zsidóként láttam
meg a napvilágot. Amikor nem azért utazhatok a villamoson kizárólag a hátsó
peronra húzódva, mert mondjuk a kerékpárom velem van (amit ellenben az itt
tárgyalt okok miatt már egyiébként is le kellett adnom a hatóságnak), hanem azért,
mert papírjaim nem kereszténynek igazolnak. Amikor nem azért ékeskedek az
utcán ruhámra jól láthatóan és szabályszerűen felerősített" sárgacsillaggal, mert
én döntöttem ebben, hanem azért, hogy ne büntessenek meg, amennyiben e nélkül
a jelkép" nélkül érne az igazoltatás. Igaz, ekként meg (hogy rajtam van), bárki
idegen leköphet, belém köthet, kigúnyolhat, s nem tanácsos ellenállnom. Amikor
a jegyrendszeri fejadagom nem azért kisebb a nem zsidókénál, mert a testemnek
kevesebbre lenne szüksége.
Amikor - s ez fáj leginkább! - társaimmal egyetemben kizárnak a Cserkész
Szövetségből, s nem azért, mert akármelyikónk megszegte volna a tizenkét pont
bármelyikét, hanem mert a 446-os Kemény Zsigmond cserkészcsapatot, amelyik a
miénk, zsidógyerekek alkotják (holott - függetlenül nemtől, fajtától, nemzetiségtől,
vallástól, származástól - minden cserkész testvér, s én annyira szeretek mindenki
testvére lenni!). Es az efféle előírások alól nincs igazán kibúvó, illetve ha mégis,
akkor nagyon rejtőzködve, nagyon titokban, önmegtagadás árán, tűrve a bár
mikor bekövetkezhető tettenérés, lelepleződés, megszégyenülés és megbüntettetés
veszedelmét. Aztán - visszahelyezkedek űjra "magamba", hogy ismét a mából
tekintsek le e magántörténelemre - , 7 944 nyarán, értesülvén a vidéki hitsorsosok
tömeges és erőszakos ismeretlenbe szállításáról a család elhatározza,
elhagyja
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az országot. Illegálisan, hiszen másként már nem lehet. Kockázatos,
viszont
nincs más mód. Nagyapám (szerény tehetösségű kiskereskedő) -jobb híján - egy
csendőrben bízik, akit "üzletileg" lekötelezett (azt hiszi). Megállapodnak,
az
"Őrmester úr" segít átjuttatni őket a Délvidékfeltételezhetően
titóista
zónájába,
hogy továbbszökhessenek a közelinek remélt balkáni angolpartraszállás
irányába.
Apám az előőrs. Természetesen az. őrmester Újvidéken (addig mímelte a cinkos
útitársat a vonaton) feladja őt. Az ottani DEF-en (defenzív osztályon) a
csendőrnyomozók nem kímélik apát. Még a nemiszervét is villanyozzák
ennek
az. éppen-kamásznak. Három napra rá megtörik, megírja a maga után hívó
levelet nagyszüleimnek.
A család ismét együtt van (nagybátyám,
apám fivére
kivételével, aki még 1940-ben legálisan emigrált Palesztinába), a bácstopolyai
internálótáborban. Horthy-proklamáció,
elmulasztott szökési lehetőség.
Végül a legutolsó együttlét, a koppánymonostori erőd kazamatáinak egyikében.
Elza-mama itt is feleségés anyuka: az odahajított szalmából meg szegényes gönce
ikből családi sarkot ágyaz... Másnap szétszakítják őket, külön-külön vagonokba a
férfiak és a nők. Nagymamám végül Ravensbrückbe kend, ott éri el a Felfoghatatlan.
Nagyapa és apa sok-sok csodával, de kibírják. Ebben két körülmény igen fontos.
Egyrészt: szinte végig együtt maradnak (egy barakkban; nagyapa óvjafiát, kölyök
féltő ösztönnel és valami hihetetlenül erősfelelősségtudattal);
másrészt: nem meg
semmisítő, hanem ún. munkatáborban kötnek ki (egy földalatti
repülőgépgyárban
dolgoznak - Leitmcritz, ma Litomerzsice). No azért nem gyilkolásnélküliségről van
szó, hanem arról, hogy az ölés csupán SS-szeszé/y és fizikai brutalitás
függvénye
volt (átlagosan ezer hulla/hó), nem pedig iparszerüen szervezett és "gázosán"
modern megoldásé. Am a legnagyobb csoda apám biológiai
megmenekülésében,
hogy túléli a lágerkórházt is, nagyapa meg rátalál (tudniillik őa legvégén elkerül
másik táborba, s a természetesen szintén legyengült, lesoványodott nagyapám, már
felszabadulván.
Pestről utazott vissza, hogy Csehországban,
Theresienstadtban/
Terezinában kalandos keresőakciója szerencsével
járjon).
Fekete József szó szerint ölben vitte haza porontyát (a vonaton
protekciós
helyet "organizá/va" neki), mindent megtévefeltáplálásáért
(például: lágytojást,
húslevest is bűvészkedett). Apám akkor (1945 tavaszán) 16 év/180 cm/38 kgot képezett (plusz tífusz, mellhártyagyulladás
és lábszár fekély). így szabadult
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ki - konkrétan szovjet katonák közreműködésével különben - egy szinte kisfiú
(a csontja szúrta ajenekét, ha leült) a meggonoszult idő vasmarkából,
annak
leghalálosabb és legszennyesebb
szorításából...
Apát nagyon sokáig rágta a kétely, nem azon múlt-e anyukája
élete-halála,
hogy a csendőrerőszak és -ravaszság végül megíratta vele azt a bizonyos,
szüleinek zöld utat jelző, a megmenekülés lehetőségét hamisan
megcsillantó
levelezőlapot. Holott - s az "eszével"ezt ő mindig tudta! - a dologban valóságos
alternatíva nem volt, akkor akár így, akár úgy, de mindenképpen
internálták
és deportálták volna őket (a csendőr már "feldobta" a családot, a nyomozók
pusztán a "nemzetvédelmi
munkájukat"tupírozták
fél ily módon).

"A keresztény családi oldalról is tekeredik ám a gubanc!"
Áttérek identitásom másik pólusára, az anvai lenyomatra. Ugyanis
Mamóca, ismétlem, nem zsidó. Keresztény, legalábbis csecsemőként
ugyanúgy megkeresztelték, mint a szüleit és a nagyszüleit. Anyai nagy
apám pedig amolyan sehívő, kérges kezű külvárosi proletár, és a nagyit is
félanalfabéta, énekelgető dolgos asszonynak őrzi gyermeki emlékezetem.
Innen, a keresztény családi oldalról is tekeredik ám a gubanc! Mert haszta
lan veszem számításba a tölmenőim "keresztény ágának"külön fájdalmait
(hogv például a család neszmélyi barátainak fiát a falut elfoglaló Ivánok
lőtték agyon). Mindez nem ad teleletet alapkérdéseimre.
Hogy is van ez? Akkor most a nem-zsidóktól
félni kell, vagy se? De az
erzsébeti (nagy)Papáék
mind-mind
olyan fők, s még a
telekszomszédokban
sincs semmi különös. Hát akkor fogalma sem lehet az emberfának,
hogy
mitől lesz bárki az ellensége, ha netán kiderül róla, hogy: zsidó (még ha
csak felig is az)?
A zavar oldásában nem segítettek a családi legendák sem. A történetek
főszereplői hiába pozitív figurák, azt kell látnom, bárhogy csűreim és csava
rom, a zsidóknak és "zsidóbarátoknak" jut mindig a gyengébb pozíció.
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A pestszenterzsébeti Átlós utcában mindenki szerette Klinkhoffer urat, de leg
alábbis tiszteletet éreztek iránta. A szegényes zöldségeskertek aprótelkein töppedő,
szobakonyhás házsor lakói közt ő szedte a bérleti díjat. Es az itt élők, a környékbeli
gyárak munkásai, olykor rá-rászorultak háziuruk türelmére. A Papa ezt aztán
úgy kommentálta utólag, hogv "lám, nem az számít, hogy ki zsidó, és ki nem,
mert csak jó emberek meg rosszak vannak". Es bizony hogy sajnálta Klinkhoffer
urat, amiért eldeportálták. Az. óbudai téglagyárba — amely
gyűjtőtáborként
szolgált a végső transzport előtt -, ahogy elmondta, még át is bumlizott hozzá,
hogy az őrök hátamegett, a kerítés fölött átdobjon neki valami kis kajacsomagot.
Egy másik családi történetünk ahhoz a már utalt Neszmélyhez kötődik, ahol a
megszületésemet alighogy megélt Dédmamám, mint megtért hívő, élte utolsó éveit.
Nála húzódott meg a pesti ostrom elől odamenekített két unokalány, a csitri anyám
és a már kismama nővére, a még csecsszopó unokabátyácskámmal.
Ott vonult,
vánszorgott a szemük előtt, a poros bécsi országúton, a Pestről hajszolt, kiékez-ett
halálmenet, s az én Mamócám, az akkor alig tizennégy esztendős merész, fruska,
a Dédim által sütött veknit hajította oda közéjük. Aztán váratlanul
meglátogatta
őket a faluban az a Rózsiim néni, aki keresztanyja volt az említett picikének.
Azzal a szándékkal érkezett, hogy valamiképp segíthessen a közeli munkaszolgá
latos táborban raboskodó élettársának, a zsidó-szocdem Odi bácsinak. Es csodák
csodájára, a gyerekkocsi lett a táborhoz, tett "kirándulásuk" trójai falova, mert a
keresztényf!) asszonyok a baba alá rejtették az. Odi bácsinak szánt kis élelmet, s
a járgányukat nyikorgatták buzgón, úgy falaztak vele a keret előtt.
Mindazonáltal mindent megtettek-e, amit tehettek volna? Semmi
titkolni- vagy szégyellnivalójuk nincsen? Ki a megmondhatója?

"Kevesen képesek valóban átérezni a "zsidó" fájdalmakat"
Az igazi kérdés - az antiszemitizmus elleni küzdés alapvető összefüggéseit
keresve - úgy szól, hogy valójában miként vélekednek minderről azok, akik
a zsidó eredetben nem érintett, illetve ha mégis, akkor azt így vagy úgy
elutasító emberek? Az egyéni észlelés clkerülhetedenül torz, mégis megkoc
káztatom: igen kevesen képesek valóban átérezni a "zsidó" fájdalmakat (az
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örömöket talán igen, hiszen ezeknél sokkal kevésbé fenyeget a kellemetlen
önszembesülés veszélye), a zöm általában értetlen,"süket", rosszabb esetben
közönyös, még rosszabb esetben gyűlölködő. - A világ azonban kétezer éve
ilyen. Legfeljebb a következő kétezer évben is ilyen lesz. Minek erről annyit
beszélni? Különben is, ne provokáljunk senkit! - szólalnak meg ugyanakkor
nem kevesen, úgymond közülünk. Nos - javaslom válaszolni erre - , éppen
a I lolokauszt miatt elkerülhetetlen kinyitni a szánkat. Ennek a rettenetnek
számos tanulsága a következő olvasatban is összegezhető: azért, hogv soha
ne ismétlődjék meg a Llolokauszt (se másutt, se nálunk) egyrészt folya
matosan eleget kell tennünk a "...beszéld el fiadnak..." isteni törvényének
(Mózes II. 13,8.) és az ide csatlakoztatható tudásunkat alkalomhoz illően,
ám szüntelenül terjesztenünk szükséges a saját leszármazottaink körén kívül
is, másrészt nem nyugodhatunk bele abba, hogy a velünk (mint zsidókkal)
esett cmbertelenségekkel ennyire ne érezzen együtt a világ nem zsidó
oldala (mint jelenünkben), végül pedig megalkuvás nélkül és azonnal (és
nyíltan!) szegüljünk szembe a I lolokauszt bármely előzményéhez akárcsak
hasonlatos minden jelenséggel. Tudniillik, ha a Holokauszt kérdésében
nem jut egyetértésre velünk a világ, a magunkféle - zsidó és zsidó szár
mazású - emberek élete mindenkor megkérdőjelezhető lesz! Mindennek
érdekében pétiig, akármennyire fájó vagy kilátástalannak tűnő a vállalkozás,
elkerülhetetlen újra meg újra felvilágosítanunk, türelmesen cáfolnunk,
érvelnünk. Az első lépés a zsidókat és zsidók iránt rokonszenvezőket sújtó
értetlenségeknek-vádaskodásoknak-ellenségeskedéseknek a közbeszéd
szintjén (nyelvén) érthető és széles körben - az oktatás rendszerétől a
tömegkommunikációig - terjesztett megválaszolása lenne, nem beérve
az egyébként már tengernyi vonatkozó történettudományi felelet-cáfolat
szakmai berkekben, illetve főleg a kulturális-politikai elit által olvasott
sajtóorgánumokban történő publikálásával.

A fő hazugságok
A fő hazugságok, amelyek leleplezésére összpontosítani indokolt: 1/
a Holokauszt nem egyedi esemény a világtörténelemben, lásd az asszí132

roktól az örményölő ifjútörökökig - ez ám a csúsztatás, teszem hozzá
én; 2/ a nácizmus/fasizmus és a kommunizmus/államszocializmus közé
egyenlőségjel kívánkozik, tehát az előbbi embertelenségei nem is annyira
szörnyűek, illetve kiegyenlítődnek - "szalonképessé" válnak, fordítom ezt
én le - az utóbbi borzalmai révén; 3/ a zsidóság örök hálára kötelezett,
hiszen mindenhová bekéredzkedett, s mindenhol "gyanútlanul" befogad
ták; 4/ mivel Auschwitz óta a honi zsidóságnak messze nem fáj Trianon,
állítható, hogv közömbös a magvarság sorskérdésci és -tragédiái iránt; 5/
sérelmes, hogy - úgymond —a legjobb pozíciókban mostanság is zsidók
ülnek; 6/ a zsidóság túlérzékeny, s erről a kollektív neurózisáról önmaga
tehet; egyébként is üldöztetésének saját maga a kiváltója; II a zsidóság
- változtathatatlan! - természetéből adódóan mindenkor világuralomra
tör; 8/ a zsidók - szinte egytől egyig - önzőek, élősködők és erkölcste
lenek; 9/ a zsidó gyásznak, fájdalomnak kár hitelt adni, mert a zsidók a
saját bajaikból is üzletet csinálnak, mint például a Holokausztból; 10/
az antiszemitizmus elleni fellépés az alkotmányos alapjogok, köztük
a szólásszabadság megsértése; a zsidók az. anti-antiszemitizmusukkal
valójában a rasszizmusukat takarják el; 1 1 / szó sem lehet többszörös
nemzeti, illetve közösségi identitásról, valaki vagy zsidó énazonosságú,
vagy magyar, a választás e téren - előbb-utóbb - kikerülhetetlen; 12/
Izrael hódító és kirekesztő politikát folytat, már a léte igazságtalanság;
13/ minden nem zsidó, aki a zsidókat "követi", óhatatlanul elpártol saját
népétől-nemzetétől. Nem titkolom, engem személy szerint is mélyen
bánt az összes efféle vélekedés (hamisságuk, embertelenségük miatt),
azonban "hittel hiszem", hogy - sok-sok erőfeszítés és találékonyság
árán - feloldhatók, szétoszlathatok.
Mert igaz gondolatnak tartom, hogv az emberfia (és -lánya) eredendően
jóra született, s ha elkövet is olykor gonosz dolgokat, illetve visszhangzanak
is néha belőle a Gonosz nézetei vagy engedelmeskedik is időnként az
adott térben gonoszul működő ösztönöknek, ő maga ritkán, csak igen
szélsőséges helyzetekben alakul át teljesen gonosszá. Mondhatjuk így is:
történelmi érvényű tapasztalatok mutatják, miszerint nem jelentéktelen
számú és minőségű történésnek kell lezajlania ahhoz, hogy emberek a
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Gonosz kizárólagos hatalma alá kerüljenek. Ennélfogva nincs okunk a
teljes reménytelenségre...

Beleéléssel és együttérzéssel
Persze valódi eredményre (értsd: zsidóellenes előítéletek, zsillóságellenes
gyűlölködés minőségi fordulattal felérő csökkenése) akkor jutunk, ha a
gondolkodáson, a tudatos tudaton kívül a tárggyal kapcsolatos érzelmekre
szintén nagy (helyesebben: még nagyobb) nyomatékkal hatunk. Ezért,
bármily meglepően hangzik (és ezt bátorkodom nóvumként elgondolni),
beleéléssel és együttérzéssel ajánlott fordulnunk éppen az ún. antiszemiták
felé. Természetesen az együttérzés a gonosz nézetekre (és az innen eredő
gonosz tettekre) ne terjedjen ki, érvényes azonban az adott antiszemita em
ber, illetve csoport konkrét társadalmi-gazdasági, nemzeti,etnikai, kulturális
és egyéni/egyénenkénti kiszolgáltatottsága tekintetében. Ugyanakkor az
empátiás viselkedésből történő mintaadás mellett tényleg ne szégyelljük
a korábbi és jelenlegi üldöztetésünkbői-fenyegetettségünkbői levezethető
fájdalmainkat, gyászainkat a világ elé tárni. Mindazonáltal, stratégiai, az
ügyben perdöntő tényező az lesz, hogy sikerül-e rádöbbenteni az antiszemita
felfogású embertársainkat: antiszemitizmusuk, vagyis a zsidókat célba vevő
bűnbakolásuk őket úgyszintén meggyötri, nekik is káros, hiszen vádjaik (és
ezeknek megfelelő cselekedeteik) - elfojtott bűntudat formájában - saját
fejükre hullanak vissza, s önbizalmukat zsugorítva, valóságérzékelésüket tor
zítva újragerjesztik pont azt a vesztesnek-korlátozottnak-akadályozottnak,
idegen-ellenséges (zsidó) külső erőktől behatároltnak általuk érzékelt álla
potukat, amelytől az antiszemitizmussal eredetileg szabadulni igyekeztek
(ugyanez a szociálpszichológia nyelvén és pozitív megközelítésben: a kog
nitív disszonancia frusztrációs háttere képességnövelési, kreativitáserősítési
lehetőség biztosításával szűkítendő). Fontossága miatt ismételjük meg
a tételt: amennyiben - a korábbi hasonló erőfeszítések minden kudarca
dacára - nem az emberi elesettség dimenziójában értelmezett, abban spe
cifikált empátiával és szolidaritáskészséggel fordulunk az antiszemitákhoz
(miközben egyáltalán nem szentesítjük esetleges gonoszságaikat, sőt...), nem
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fogjuk tudni elérni, hogy velük együtt tárjuk fel, milyen kudarcok, sérülések
és sértettségek vagy előítéletek ágyazták meg életveszélyes beállítódásukat,
zsidókárhoztató irányultságukat. A világ zsidósága, mint történetének 5767
esztendeje alatt oly sokszor, ismét humanitárius-humanizációs kényszerbe
szorult. De hát nem ezt tartalmazza-e bibliai üdvtana? Ekként valósítva
meg a különösben az általánost. Ami (mármint a különös) különben nem
más, mint a zsidóság "önző" érdeke, elemi létfeltétele. Ez pedig valahogy
így is hangozhat: mindenki által megszeghetetlen etikai törvénnyé' kell válnia,
hogy senki nem fedheti el a saját tehetségtelenségét más ember tulajdonával
és
vérével! "Félzsidó" vagyok és "egészmagyar", ám amióta élek, állandóan a
zsidóságomban éreztem magamat veszélyben.

"Ahelyett, hogy elhordozná - saját döntéséből! - a történelmi fe
lelősséget zsidó honfitársai múltbeli üldözéséért és megsemmisíté
séért..."
Ügy gondolom, hogy a náci koncentrációs táborokban teljesen vétlen
magyarokat pusztítottak el (akik még fegyvert sem fogtak, pontosabban
foghattak, hiszen miként birkózik meg a puska súlyával egy csecsemő, akkor
is, ha zsidó...). Ugv gondolom, hogy a Holokauszt Mohácsnál is nagyobb
Mohács, Trianonnál is tragikusabb Trianon. Úgy gondolom, hogy anyám
fivére, aki 1944 késő őszén elesett a Kárpátok előterében (odaküldte a
messze város, megállítani mannlicherével a már folyamatosan ellentáma
dó Bolsevista Rémet) nem hősi halott, de áldozat, mégpedig ugyanazon
rendszer és bitangjainak áldozata, amely és akik asszonyokat, öregeket,
gyerekeket irtottak ki családom zsidó ágából (s őket, eltérően szerencsétlen
"keresztény" nagybátyámtól és társaitól, meggyilkolásuk előtt már éveken
át megbélyegezték, erkölcsileg megalázták, javaikból kiforgatták...).
Ugv gondolom, hogy itt, a Duna két partján, minősített neveletlenség indi
ánok, kambodzsaiak, ruandaiak lemészárlása iránt kutakodni ahelyett, hogy
a magyar állam, a magyar társadalom, a magyar értelmiség elhordozná - saját
döntéséből! - a történelmi felelősséget zsidó honfitársai múltbeli üldözéséért
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és megsemmisítéséért. Ugv gondolom, hogv Auschwitz után minden dolog,
amely elé a "magyar nemzeti'jelzőpáros kerül, okkal igéméi külön hitelesítést.
Ugv gondolom, hogy a külső erőszak, az önkény nem menti lel az embert
alapvető erkölcsi kötelmei alól. Ügy gondolom, hogv parancs ide vagy oda,
a Jót kell igyekezni szolgálni. Ugv gondolom, emberi mércével örökre bűn
marad, ha valaki csak azt tette is, hogy végrehajtásra kötelezett közigazgatási
tisztviselőként teljelentette a - "jóindulatú" figyelmeztetése dacára - sárgacsil
lagot viselni továbbra se hajlandó volt zsidó polgártársát (illetve "reterált'ezen
szabálymulasztásról az előírt hivatali ügymenetnek megfelelően), amiképpen
ugyanilyen megítélés alá esik a deportáltak vonatszerelvényeinek vasutasként
volt valamikori kiszolgálása (és mindezen a sztálinizmus összes ördögisége
semmit nem változtat, még akkor sem, ha az AVI 1 ökle lesújtott, ráadásul
"túlméretezett csapással", esetleg pont egy ilyen jegyzőre, forgalmistára stb. nem is említve most a "vitéz és dicső" magvar kár. csendőrséget, a deportálások
tulajdonképpeni lebonyolítóját). Ügy gondolom, hogy a mai Magyarország
"zsidós része" más, mint az 1910-es, 1920-as években született elődei. Mert
képes megengesztelődni (amennyiben tényleg meg akarják engesztelni!), de
ha ismét bekövetkezne az a bizonyos rettenet (hiszen csupán nagyhatalmi
konstelláció és kül-, belgazdasági helyzet függvénye,ugyanis a magvar társa
dalom a mi időnkben se immunisabb az antiszemitizmussal szemben, mint
félévszázada, meg előtte...), inkább utolsó leheletéig ellenáll,harcol,semhogy
hagyja magát baromként - mártír szilleihez., nagyszüleihez hasonlóan - vágó
hídra hurcolni. Ügy gondolom, hogy aki igényt tart az emberlét civilizációs
rangjára, az soha, semmilyen formában nem mentegeti vagv kisebbíti az
Endlösungot. Másféle végső megoldása nincs a Végső Megoldásnak Ebben
nem található alternatíva, keresni ilyent pedig lelket dermesztő embertelenség.
Tudniillik a Jó és a Gonosz között istentelenség pártatlanságra törekedni...
E maximával viszont összefér ilyesmit álmodni.

"Ugye a gyerekeimet nem fogjátok már bántani?"
"Verőfényes délután. Itt is, ott is egy-egy nyilvános előadást, jobban mondva
forumot hirdetnek. A címük közös: "Emlékezzünk". Az utcákon és tereken színes
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embercsoportok nyüzsögnek. Egyesek fennhangon szónokolnak, mások pedig
maguk eszkábálta táblákat emelnek magasba:-Zsidó
vagyok,
nagymamámat
és nagypapámat megölték a ti nagyszüleitek, vagy legalább is szó nélkül tűrték
ezt a borzalmat. Ugye a gyerekeimet nem fog/átok már bántani? — Annak
idején apám, bizony hazavitte egy deportált zsidó család néhány
bátorát.
Segítsetek, hogy ne kelljen szégyenkeznem többé! - Bocsássátok meg végre, hogy
elkeseredésem az. óvóba vitt, hogy ott álljak bosszút Auschwitzért! - és szinte
mindenki egyszerre tűzi ki a szíve jölé a kokárdát és a szolidaritás
Dávid
csillagát. Sírás vegyül önfeledt nevetéssel, s a megkönnyebbülés sóhajának közös
ritmusára ismeretlen emberek ölelik át, és vigasztalják egymást.
Mindeközben
pedig az egész várost, fuvallatként lengi be a lágy, kedves muzsikaszó, ahogy a
zsidó-jiddis zene harmóniába olvad az. olykor szomorkás, máskor meg vidáman
csengő magyar népdalokkal."
Bár ne lenne ez az egész - most még - utópia!
Visszatérve az álomból.

Az antiszemitizmus patologikus, zárt lelki állapot
Az antiszemitizmus nem politikai eszme, nézet vagy felfogás, vé
lemény, ízlés, hanem formájukba öltözködött társadalmi-nemzeti
jelenségként megnyilvánulni képes elhúzódó patologikus, de legalábbis
destruktív-negatív, önmagába szerveződő (valós tapasztalatokon nem
alapuló), zárt lelki állapot, amely a zsidósággal szembeni, annak a leg
különbözőbb színtereken való korlátozását, erkölcsi megbélyegzését,
jogi kirekesztését, kirablását és megalázó elkülönítését, netán biológiai
megsemmisítését célzó cselekedeteket, intézkedéseket kezdeményező
elkövető-végrehajtó, meg az ilven történéseket belerörődően-elfogadóan tűrő emberek meghatározó jellemzője gyanánt, a szélsőséges
előítéletesség és tömeghisztéria bázisán védi a benne rögzült egyént
szocioperszonális szorongásaitól és frusztrációitól, kompenzálva
rivalizációs elégtelenségét, identitáslabilitását és az ezek hátterét jelentő
komplexusait.' Társadalmi elterjedtségű emberellenes - zsidónak, illetve
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zsidószimpatizánsnak minősített egyes emberekre és embercsopor
tokra irányuló - bűnbakképzést jelent. Konkrét személyiséglélektani
mögöttese az esélytelenség érzésének feldolgozásképtelensége, a le
maradás elviselésének képességhiánya, a jövőtlenség valós vagy téves
benyomása, továbbá az alkotás/teremtés tartós örömének nem ismerése
és az önbecsülés lényegi bizonytalansága.

Az antiszemitizmus nem lehet legális
Mivel a holokauszttal történelmi tanulsággá vált, hogy az antiszemitiz
mus a gonosz érzések érzelmek, szenvedélyek-indulatok és "gondolatok"
síkjáról átfordulhat népirtó tettbe és gépezetbe, vagyis az. abszolút gonosz
intellektuális-emocionális dimenziója még a "jobb szándékú" antisze
miták konkrét akarata dacára is "materializálódhat" (utalunk most az
Endlősungra, a Végső Megoldásra, zsidó embertársaink "füstté változtatá
sára"), továbbá e tragédiahalmazzal a közösségeket és az egyediség szintjén
az áldozatok és hóhérok, az elszenvedő és ártatlan, vétkes és cinkos túlélők
utódait, a személyközi kapcsolatokat (testet-lelket!) - szegvén-, bűntu
dat- és harag-beépülésekkel nemzedékekről nemzedékekre - egyaránt
megbetegítő anticivilizációs méreg állandósul, ezért indokolt szorgalmazni,
hogy e "nézet" (mármint az antiszemitizmus) legálisan ne képviselhesse
önnönmagát, népszerűsítő megjelenítése ne férhessen be a mindenkori
politikai intézményrendszer működésébe, s ellene szüntelen - egyúttal az
adott konstellációkhoz igazodó változatosságú - kulturális-tudományos,
politikai-jogi, mentálhigiénés-terápiás és pedagógiai-andragógiai, valamint
morális és művészeti küzdelem folyjék (ideértve azt a gyakorlatot, hogy az
antiszemiták viszont-kiközösítése helyett képesség- és kreativitásnövelő
együttérzés, beleélés tanúsíttassák irányukban, felkínálva számukra - meg
leszármazottaiknak - a mentális feldolgozás, a bűnbánat, a visszatérés és
a rehabilitálódás tényleges lehetőségét).
Mindezek okán, és hogv egyáltalában kit-kit a jóra ösztönözhessünk,
egyértelműen elkülönítendő a történeti emlékezésben, a kulturális hagyo138

mánvokban, a közvetített értékrendszerben a gonosz és a nemes sorsfordító
tettek, s az értük felelős személyek emléke. (Különben miként mutatható
ki és tudatosítható a bún konkrét megjelenése egv adott kataklizmás
politikai helyzetre irányuló egyes emberi válaszban? M i módon fogják
az új generációk magától értetődőnek tartani, hogy semmitéle nemze
ti-nemzetiségi, vallási, meg társadalmi - osztályos, rétegbeli, csoportos
- valahová tartozás, vagv az átlagoshoz képest eltérő szokás, ízlés, nézet,
tulajdonság, jegy stb. se legitimálhatja bárki kilökését az embervolt jogából
és szentségéből, viszonyuljunk is ehhez a kirekesztéshez-kiátkozáshoz
akár tevőlegesen, akár asszisztálva.)
A jelen állapotok miatt nyomatékosítva (amikor a demokrácia rombo
lói a demokrácia törvényei mögé bújnak): 1/ Különösen a jogalkalma
zók figyelmébe ajánlva: az antiszemitizmus publikus és pozitív jellegű
reprezentálasának (képviselésének, ábrázolásának, megmutatásának)
büntetőjogi fenyegetése nem sérti az eszmék, nézetek, vélemények és
gondolatok vallásának és terjesztésének szabadságát, nem ellentétes sem
a szólásszabadsággal, sem a gyülekezési jog érvényesítésével, s ennélfogva
nem precedens az alkotmányos alapjogok bármiiven hivatkozást! szűkí
tésére. 2/ Az antiszemitizmus etikai helytelenítése összetér megértő (ám
nem jóváhagyó!) és konstruktív megközelítésével, értsd: az antiszemita
elfogultságokkal még terhelt emberek részére biztosítandó jóvátételi és
visszatérési lehetőséggel (a szociális pozícióik javításának, képességeik
bővítésének, személyiségük fejlesztésének, lelki sebeik gyógyításának,
tudásuk gyarapításának, igényeik-szükségleteik humanizálásának, in
dividuális autonómiájuk és társulási horizontjuk tágításának útján). 3 /
Minden más - az itt javasoltakkal ellentétes - problémaviszonyulás
esetén kockáztatjuk, hogv a dolgok logikája következtében a már meg
levő vonatkozó bajok sokasodnak és tovább mérgesednek az antisze
mitizmus üldözése során, s magunk is elnyomókká, elembertelenedő
lényekké válunk.
Cselekvési javaslat lelkünk megnyugvására, egyéni (családi) és kö
zösségi múltunk elfogadására
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ATYÁK ETTEK EGREST, ES A FIAK FOGA VÁSOTT MEG

BELE?" (EZÉKIEL 18, 2.)
„Az emlékezet visszaigénylése - felelősséggel és gyásszal" c. nemzetbékülési program
(Tematika és metodika)
Néhány esztendősre tervezett, civil- viszont az állam, a parlamenti pártok
és a bejegyzett egyházak által védnökölt - nekibuzdulásról volna szó, amikor is
akcióprogram készülne az állampolgári nemzetkép szociomentális javítása ér
dekében. Kiemelt figyelem övezné a holokauszt mártírjait, valamint e borzalom
negatív szereplőit (hóhérjait, „csendestársait"és eltárolt), de nem megfeledkezve
egyetlen magyar család egyetlen XX. századi tragikus veszteségének - így a
doni katasztrófa és az AVO-önkény halottainak és a szomszéd
országokban
levezérelt magyarellenes
üldözések áldozatainak
- meggyászolásáról
sem.
Ennek megfelelően az újszerű történelmi tabló, amely szervesen kapcsolódik
a gyakorlati cselekvésekhez, felölelné a bátor és humanista személyeket, miként
az 1918/19-es forradalmak,
a Horthy-rendszer,
a második világháború és a
követő inhomogén időszak társadalmi-politikai-gazdasági
képződménye, az
államszocializmus
zsarnoki történéseinek komplex bemutatását. E program
hangsúlyozottan
segítené a gyilkosok és cinkosaik leszármazottait
örökölt
szégyenük
feloldásában.
1. A magvar társadalomnak végre szembe kell néznie a legutóbbi száz
év meghatározó eseményeinek zavaros értékelésével. Elsősorban a
holokausztot érintően az egyéni és nemzeti emlékezetben. A vonat
kozó emlékezetvesztés,
illetve emlékezethiány (és nemritkán a miit és
tudatos tagadás) külön és sajátos metodikát kíván.
2. Hazánkban a történelem, a társadalmi környezet, a hatalmi-életmódbeli
létfenntartási-kulturális viszonyok megéléséből fakadó alapérzések
nagyrészt hibásak, félrevezetőek, rosszak. Uj kontúrokat szükséges
húzni a zsidó-nemzsidó/"idegenlelkű"-magyar,sőt a cigánv-nemcigánv,
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városi-paraszt, úr-szegény, burzsuj-proli, urbánus-népi, hazaffyascucilista, nemzeti-komcsi stb. kapcsolatpároknak, hogy azok ne ki
zárólag olyan ellentétpárokként létezzenek, melyeknek pólusai túlnyomórészt antagonisztikus, egymással együttműködni nem tudó,
kompromisszumképtelen, egymással gyűlölködő viszonyba zárt em
bereket testesítenek meg.
3. A helytelenül használt fogalmak és romboló alapérzések torz szemé
lyiséghez és csoportmagatartásokhoz vezetnek, hamis általánosításokat,
téves berögzüléseket (sztereotípiákat) állandósítanak. Felülkerekednek a
múlt rossz erői ("ártó árnyai") és ellehetetlenítik a tények megismerését,
a valósághű tájékozódást.
4. A személyiség torz működése és a kényszeres közösségi megfelelések
hozzájárulnak a testi-lelki megbetegedésekhez
és az emberek közötti
mindennapi konfliktusok keletkezéséhez-kiéleződéséhez. A szükség
telen indulatok és hamis általánosítások roncsolják a nemzeten belüli
szolidaritást és ezzel magát a nemzetet.
5. Kivezető út: a történelmi emlékezés, az őszinte szembenézés ("önismerés") pszichikai képességének visszaszerzése, a kulturális (ön)
beavatkozás, így az elemzés elvégzése, a bűntudat feldolgozása. Konkrét
megoldási módnak ajánlható a szégyenoldás és az elhagyásérzés csök
kentése, elsősorban elmondással, fájdalom-kitárulkozással és (meg)
hallgatással, alkalmasint - moderátori irányítás mentén - külön ér
zéstudatosítással (humanisztikus pszichológia) és az ún. bűnbakkercső
cseretechnika elemeinek (mentálpedagógia) felhasználásával. Közvetlen
cél: a holokauszttal való egyéni-társadalmi szembenézés ösztönzése, míg
a közvetett, távolabbi cél: az érett („felnőtt") nemzettudat megteremtése.
Amelv nem nacionalista, hanem patrióta, vagyis kooperatív, nem pedig
agresszív. Ez az új típusú nemzettudat (aminek azért vannak előzmé
nyei, vö. például a Duna-konföderációs elképzelésekkel) megengedi
a többes közösségi - etnikai-kulturális-vallási-nemzeti-szociális önazonosságtudatot, tehát nem kirekesztő, hanem befogadó jellegű.
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6. Specifikus magyar nehézség: a nemzeti tudat (pontosabban: a nemzetről
alkotott, rétegződött társadalmi és egyéni tudat) sohasem törekedett a
nagy fordulópontok higgadt vizsgálására, az. okok tárgyilagos föltárásá
ra. Hagyományosan jellemezte az árnyaltságra törekvés hiánya, inkább
vonzotta a szenvedélyesség és a sérelmi (gravaminális) megközelítés,
kifejezett irányultsággal a mindenkori másik leértékelésére, hibáztatására, bűnbakolására. (Pl., miként következett be a muhi csatavesztés,
miért "viselkedett"a török támadás és hódoltság idején úgy az uralkodó
elit és a lakosság, ahogy "viselkedett" (Mohács-szindróma], hogyan
"élte meg" az ország Rákóczi, Kossuth forradalmát és harcait, a vere
ségeket, s milyen attitűd érvényesült a 1 labsburg-uralommal szemben,
s milyen torzulások jutottak felszínre Trianon kapcsán? Nevezetesen,
miért nem méltányolta a nemzeti tudat, hogv hosszú idő után végre
független, önálló lett a magvar nemzet, hiszen "Nagy-Magvarország"
századokon át muszlim-osztrák fennhatóság alatt volt - vagy nem?!
Es miért az antiszemitizmusban oldódott fel a veszteségtudat, miért
a hazai zsidóság bűnbakká nyilvánítása váltotta ki a történelmi tények
reális szemrevételezését? Akkor számolni kell a nácizmust túlélt vagy
az azután született németekéhez képest feltételezhetően nagyobb - és
jelentősebb mértékben tagadott - bűntudat lappangásával a tudati
mélyrétegekben, hiszen nálunk a korlátozott parlamentarizmusban
készítették elő - közvetlenül és gyakorlati módon [zsidótörvények,
agymosás az oktatásban és a médiában | - a népirtást. A közelmúlt
tehertétele meg az államszocializmus feldolgozatlansága, amelyet
kísér a rendszerváltás egvre érzékelhetőbb konszenzuselégtelensége
a nemzettudatban. Vagy: "specialitásunk"az elszakított magyarsághoz
való viszonyulásunk rendkívüli ellentmondásossága.)
7. Módszerbeli alapelv, hogy ítélkezésmentességet, de ne állásfog
lalásnélküliséget tanúsítsunk!
8. Forma, megvalósítási keretek: közös, civil egyesületek kezdeményezte,
nem a társadalom elitjeire összpontosító-korlátozódó (viszont általuk
támogatandó!) lakossági - zsidó-nemzsidó, roma-nemroma - be142

szélgetések, emlékezések. Az ilyen fórumok elképzelhetők különbö
ző kulturális-művelődési-művészeti rendezvényekbe ágyazottan is
(amelyek "gazdái" oktatási intézmények kiemelt jelleggel lennének,
hogy a tárgyalt témákban könnyen "találkozzanak" az eltérő korú
nemzedékek). Fórumonként két-két nem szélsőséges temperamen
t u m a , "bölcsnek" tartott, demokratikus meggyőződésű, tekintéllyel
bíró polgár "clnöklésével" (a laikusság e tekintetben ne legyen kizáró
körülmény!), és egy szakértő (önismereti tréningvezetésben jártas
andragógus, műsorvezető, pap, pedagógus, pszichiáter, pszichológus,
szociális munkás stb.) moderátorral. Ezeken az összejöveteleken, ők
hárman felelősséggel gondoskodnak a lelki tolerancia és a becsületes
vitaszellem helyszíni feltételeinek biztosításáról, nyomatékosan ideértve
a holokauszt relativizálásának hic et nunc morális tilalmát, illetve annak
kötelező történelemismereti kompenzálását.

Amit megkövetelek
Befejezésül, Varga Domokos Györgynek, a "nemzeti jobboldal" egyik
emblcmatikus véleményformálójának úgynevezett törzsi háború "el
méletével" kapcsolatosan is, amelyet egyébként nagyon nem osztok, s
a saját vonatkozó komplexusa kivetülésének értékelek, rögzítem még a
következőket.
Aki barátom - e helyütt ismét hadd pengessek egészen személves
húrokat is - és ugyanakkor, eltérően tőlem, zsidó származásban nem
érintett, nos az az ember nem hallgathat, ha jelenlétében bárki zsidózik,
s e tekintetben - részéről - az sem megnyugtató telelet számomra, hogy
az illető mindentéle ilyen uszítást elítél, hanem előzetesen és specifikus
konkrétsággal le kell szögeznie, legalább nekem, legalább egy alkalommal,
hogv adott esetben magától értetődően kinyilvánítja, ha efféle helyzet
adódik (mert éppen antiszemita történés zajlik, akár magánszituációban,
akár köz előtt), hogy ellene van, hogy elítéli a zsidózást, mégpedig anélkül,
hogy az antiszemitizmus elleni kiállásához hozzáillesztené a kisebbség143

védelem elvont hangoztatásába való belehátrálást; hiszen Magyarország
polgárai vagyunk: ahol a magyar állam kizárólag zsidó származású ma
gvarok százezreit ölette le saját lakosságából, és a saját lakosság hitvány
részének asszisztenciájával cselekedte ezt alig több mint hatvan éve.
Elvárom a nemzsidó barátaimtól is, hogy a mai magyar zsidóság zöméhez
hasonlóan "hungaro-patrióták", s ne "hungaro-nacionalisták" legyenek.
Elvárom, mert az 1930-as évektől (egészen a második világháborús öszszeomlásig!) a magyar nacionalizmus
meghatározó erői különösképpen
szorgalmazták az általuk zsidóként meghatározott - szívükben egyéb
ként csordultig honszerető - állampolgáraink kitaszítását a nemzetből
(kezdetben erkölcsiségüket vitatva és jogegyenlőségüket szüntetve meg,
aztán állásukat-tulajdonukat rabolva el, végül pedig lemészárlásukat
elfogadva-támogatva). Tették mindezt - ugyanezek az erők, élvezvén a
nemzsidó lakosság többségi közönyét - az abszolút bűnt megtestesítő
(tehát relativizálhatatlan), részükről tudatosan történelmi érvényűnek
szánt alkufolyamat keretében, amelyben - a Trianonban elorozott területek
visszakapásáért és megtartásáért, cserébe a zsidó életért, következményében
a csecsszopókat és aggokat, a nőket és fekvőbetegeket sem kímélő majd
hatszázezer halálért, de előre belenyugodva a szinte egymilliós végszámba!
- a náci Németországgal működtek együtt (ki kényszerből, ki örömmel,
ám ez a lényegen nem változtat), örökre megbélyegezve
ekként magát a saját népét hóhéri pragmatizmussal megtizedelő - magyar nacionalizmust
(mert idesorolandó Magyarország II. világháborús nemzsidó katona és
civil vesztesége is).

Amit elérhetünk
Hiszek abban (a történelem minden eddigi cáfolata ellenére), hogy
amennyiben elég kitartóak, következetesek, találékonyak és - a gonoszság
eltűrését kivéve - együttérzők, eltogadóak vagyunk a jelen antiszemitái
javára, akkor belőlük lényeges mérrékű önszembesülést és önkritikát
válthatunk ki. Ily módon járulunk hozzá a közeljövő nagy társadalmi
gazdasági-politikai-kulturális kihívásai - a tőke és a munkaerő államha144

tárokat metsző (Schengen!) áramlásának további erősödése és szélesedése,
az etnikumok mozgásának bővülése és gyorsulása - által megkövetelt
többes közösségi identitás konformizálódásához ( e helyütt az EU jövő
képe mellett a katolicizmus univerzalizmusára, illetve a szocialisztikuskommunisztikus mozgalmak, eszmeiségek nemzetköziség-orientációjára,
vagy akár - talán meglepőnek tűnő honi példát véve - Petőfi és társai
világszabadság értelmezésére szintén gondolhatunk). Ha pedig firtatjuk,
hogy a 2 1 . században összeilleszthető-e a hazai zsidóság (tágabban fo
galmazva: a zsidó "eredetét" büszkén valló lakosság) duplex identitása a
magyar nemzetállammal, feleletként az összeurópai tudat megszületését,
kibontakozását nevezhetjük meg. Valamint arra is gondolhatunk itt, hogv
a magyar zsidók zöme - egészen a második világháborúig - szívében
csordultig hazaszerető volt, még a honi nacionalizmussal is azonosult.
Elkerülhetetlen új fejezetet nyitnunk az immáron teljes mértékben
EU-tag Magyarország (felparázslott az idegengyűlölet!) és a magyar
zsidóság (meg a lelkületük zsidó részét is elfogadóan hordozó "feleződöt
tek" stb., s a"filoszemiták") viszonyában. A nemzet fennmaradása végett
minden lehetséges - emberséges és ésszerű - kapcsolatot/kapcsolódást
és szempontot használjunk fel az együttműködés, a sokáig nem halo
gathat!) tényleges egymásra találás, a nemzeti kiengesztelés (nemzsidó
részről) és kiengesztelődés (zsidó, s általában kisebbségi oldalról), tehát
mindnyájunk lelki egészsége érdekében. Mert a Gonosz puszta megát
kozása, a társadalmi-gazdasági fejlődés automatizmusába vetett primitív
reménykedés, a zsidó fájdalmak magányos sorolgatása ez ideig mind-mind
hatástalannak bizonyultak. Ideje belátni, hogy az antiszemitizmus csak
akkor a végzetünk, ha létébe belenyugszunk. Nem feledhetjük, Auschwitz
óta nincs méltányolható antiszemitizmus, még társasági, (szalon), "úri",
"népi" változatában se! Akármilyen kódolt vagy kedélyes, tönkreteszi a
"zsidót" és a "nemzsidót" egyaránt. Ezt értessük meg és éreztessük át a
"kívülállókkal". Főleg a fiataljával.
Amennyiben szüleink, mi magunk és utódaink (minden tisztességre
igyekvő ember) tesszük a dolgunkat az antiszemitizmussal szemben,
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felbukkanhatnak ugyan a jövőben is antiszemiták, azonban e pestis, mint
társadalmi rettenet, eljelentéktelenedik. Illetlen lesz. Magyarországon is.
A kulcskérdés (nem lehet elégszer ismételni): a valamikori csendörök,
nvilasok, ávósok dédunokái, ükunokái szégyenkezés nélkül, de elődeik
bűneitől - belső szükségletükként - elhatárolódva alakíthassák sorsukat.
Hogv zsidó és nemzsidó, cigány és nemcigány, magyar és nemmagyar
ajkú stb. szeretettel, bizalmat előlegezve és feltételezve nézhessen egy-más
szemébe...
Zárómondatként. Minden, amit itt leírtam - számomra - nem törzsi, hanem
az egyetlen emberséges (emberhez méltó) ideológia a kérdésben.

1

EGY MINDIG KUTYAGUMIBA LÉPETT KOLLABORÁNS

Eldöntöttem. Igenis szembenézek a Kádár-rendszerrel. Pontosabban,
igazából nem vele, hanem az akkori önmaga(i)mmal. Azzal, hogy mi
módon nyilvánult meg számomra, s én milyennek láttam és miképpen
viszonyultam hozzá. Megpróbálom kitapogatni kettőnk működésének
legalább néhány találkozáspontját. Vagyis egyfajta élménybeszámo
lóba vágok.
(Azonosulásaim)
Az első kellemesnek rögzült emlékem erről a rendszerről tulajdonkép
pen zsarnoki előzménye olvadásévéből, 1954-ből (amikor Rákosi Mátyás
a háttérből fúrta Nagv Imre „új szakaszát") származik. Hároméves
voltam, apámmal és velem talán a május elsejei felvonulásra robogott a
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70-es troli (számát ugyebár, ma is viseli, még 1949-ben, Sztálin hetve
nedik szülinapjára kapta). Már télutón lehettünk a Felvonulási tér felé,
de hirtelen baj történt. Az alkalomhoz illő és jó előre kezembe nyomott
papírzászlócskámat ugyanis addig-addig tűzködtem az ülőhelyem
melletti ablak és a belső borítófal közé, hogy mígnem becsúszott és a
résben végleg eltűnt a kis szemtelen. Harsány bömböléssel kifejezett
bánatomat ősöm azonnal leblokkolta, mert időben működő szülői ta
lálékonyságával gyorsan átruházta illetékességembe az ő hurkapálcás
lobogóját. Ami, minden ideológiától mentesen vallom ezt utólag, ne
kem jobban is tetszett, hiszen - nemzetiszínű lévén - a maga csíkozott
voltával érdekesebbnek látszott a másik (az örökre elvesztett) homogén
vörösénél. A kocsiban mindenki vidám volt, az utasok harsány jókedvvel
szólongatták egymást, én meg külön is élveztem átmeneti közszereplé
semet. Apa fiatal volt, erős és karcsú és mosolygós. Büszkén feszítettem
hús-vér istenem oldalán.
A/, akkori politikai struktúrába történt szocializálásom következő ma
radandó emléknyoma az egyik iparmetropoliszba,Tatabányára vezet. Oda
menekült a család Pestről, így bújván meg a hatalom 56 utáni hisztériája
elől. Fz is egv felvonulás képe, de inkább április 4-dikei. Frissen felkékezett kisdobosként toporgok társaimmal a kicsit csípős koratavaszban.
Az összes iskola kivonult, ameddig a szem ellát, zsivajgó gyerekhalmazok
uralják a több sávos főutat. Az indulási jelet várjuk. Most már jól érzem
magam új környezetemben, ezek a nekem nyers modorú, darabos mozgású
bányászgyerekek (akikről kezdetben azt gondoltam, hogv börtöntöltelékek
sarjai, mivel az „Apukád mit csinál, mit dolgozik?" kérdést nemegyszer
a kurta „Sitten [sülten] van!" válasszal tejelték meg) kezdenek megtűrni,
s végre, második nekifutásra én is megkaptam a kék nyakkendőt. Ez
utóbbi esemény pedig sokat számított nekem, hiszen félévvel korábban,
az első kisdobos-felvételi vizsgámon elbuktam, belesülvén a kötelezően
előírt szavalásba. I liába, egv szocialista városban az apróhadnak se adták
ingyen a mozgalmi tagságot...
Aztán, pár évre rá, megint Pest. A hetedik kerületnek a Nagv- és a
Kis-körút határolta része. A később értelmiség-szerte híressé-hírhedté
vált, egyesek értékelésében dogmatikusan osztályharcos töritanárom,
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a magyar Makarenko (majdan a Kertész utcai túlkorosok direktora és
megörökítője) osztja az elemi igét. Rajongok érte, ha csak meglátom,
nagyot dobban a szívem. Félelmetesen vaslogikájú érvelése, amelyet
jellegzetes iróniájával ötvöz („A világkapitalizmus azonnali megdöntése,
illetve összeomlása momentán nincs napirenden!"meg effélék), lenyűgöz.
Oles, szapora léptekkel rója és rója vargabetűit a padsorok között. Inas,
pengeerős termete, heves kéz- és kargesztikulációi, összetéveszthetetlenül
egyedien recsegő hangja (bizony, Leniné lehetett ilyesmi, döbbenek rá
innen, szinte félévszázad messzeségéből, mert hirtelen felkúszik valami
agyonretusált ünnepi gramofonhang) hatásosan egészítik ki azt már-már
pofonegyszerűen magától értetődő e világi üdvtörténetet, amelyben én
is a történelem győztesének érezhetem magam.
Kezdetben nem volt nehéz tehát azonosulnom. Kisgyermekkori
otthonomat nem árnyékolta be semmilyen kettős tudat, kettős nevelés.
Anyuka örömmel vasalta feszesre úttörőingemet, műgonddal igazgatva
el rajta a különböző zsinórokat, szövetjelvénveket. Apa se avatott még
be a kommunista párturalom differenciáló megítélésébe. Miért is tették
volna? A pesterzsébeti proletársorból diplomát szerzett anvukám, vagy
az életét a lágerkapukat megnyitó vöröskatonáknak köszönő zsidó-apám
(17 év/180 centi/ 37 kg, e paramétereiben hozta haza nagypapám)
mi végre gyűlölködtek volna a szocializmus ellen? Holott látták ők a
konkrét megjelenésében (despotikus, illetve paternalista államszoci
alizmus; ázsiai és rendi jegyekkel terhelt kollektív magántulajdonos
államkapitalizmus - kinek mi a címkéző gusztusa) tanyázó Gonoszt, s
annak áldozatait. Á m valahogy tudtak egyfelől nem elfordulni a bepettyesedett-meghurcolt 56-os barátaiktól (sőt!), másfelől nem átkoztak el
mindent, amiben korábban hittek. Csak ezeknek az ellentmondásoknak
a terhétől tényleg megkíméltek, amíg az életkorom, a felnőtt világnak
behódoló kisfiúságom megengedte. Es különben is, bár szerényen
éltünk, de körülöttünk senki nem hivalkodhatott a tárgyak tobzódó
birtoklásával. Ugyanakkor évente szakszerv-üdültünk a Balatonon, s
lassú folyamatossággal valamicskét gyarapodtunk is (világvevő rádió,
mosógép, centrifuga, bringa, az első tévé, gyakrabban hús az asztalon,
egyre több könyv a polcokon stb.)
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(Repedések)
Úgy 59 eleje lehetett (közvetlenül vidékre szaladásunk előtt). Bozontos
üstökű, apámnál is hosszabb valaki magasodik be hozzánk. Hórihorgas
az illető, ám az erős csontozat, a széles hát, váll és csukló jobb napokat
megélt termetet engednek sejtetni. Az egész ember valahogyan csupa
rejtély. Szeme hihetetlenül mészfehér arcból ragyog ránk. A senkiével
sem összetéveszthető református kántori orgánuma meg hol tényleg
zúg, mikor bennünket gyerekeket, öcsémet és engem céloz meg (tré
fálkozással kísérve), hol egyfajta szemérmes, csendes bánatra halkul,
szavait szüleimnek irányozva. Fura a hangulat, a felnőttek nagyon örülnek
egymásnak, de inkább sírással küszködnek, mintsem harsányan kitörő
jókedv dagasztaná őket. És mindannyiunkat tapinthatóan intenzív sze
retet ölel körül. Ha nem tartanék a nevetségességtől, azt mondanám,
kegyelemfelhőben csücsültünk valamennyien. Vagy hat évvel később
értettem meg ezt a pillanatot. Családunk egyik leghűbb barátja, az utóbb
országosan beesült írópedagógus hagyta el Kádár börtönét. A megvilágo
sodás zsenge gimnazistaként kaparintott meg. Abban az időben, hiszen
addigra visszakerültünk a fővárosba, elég rendszeresen találkozott a két
cimbora-házaspár. Anyja és Apja, százezernyi hálás olvasójuk ismeri így
őket, a csepeli lakótelepen látogattak minket (hét gyerekükkel egyetem
ben hellyel se tudtuk volna kínálni őket egyszerre), mi Széchenyi-hegyi
fészkükben vendégeskedtünk. Aztán annyira elbűvölt az ottani külön
kis világ, amelyben csábosán keveredett lárma és meghittség, a fizikailag
is simogató vigasztalás ötvöződése a majdhogynem barbárán tombolt)
életigenléssel, hogy nemegyszer magam barangoltam oda kamaszmagá
nyaimban. Ekképp támadt az első nagy repedés a rendszer és köztem,
amely szülte a többit. Atyám is mind mélyebbre engedett a múltba (én
szerettem kérdezni, ő pedig érzékelhető könnyebbüléssel nyitogatta rej
tekajtóit), az említett Apja pedig - barátaival közösen - privát (illegális?)
nyári egyetemet tartott az ifjúságnak a tévéadó alatti réten. Mindehhez
persze újabb, a család más barátaitól begyűjtött tudásmorzsák társultak.
Különösképpen a volt illegális kommunista, mégis örökösen másként
gondolkodó történész-levéltárostól, aki személyesen ismerte a megha149

tározó politikusokat. És hát az idősebb rokonok közvetítette hétköznapi
történelmek (egyik ágon a deportálások, másik ágon inkább az Ostrom
és ötvenhat megszenvedéséből építkezve).
Akkor hogy van ez? - követeltem feleletet a kor hasadásaira. Azonban
egyértelmű válaszok helyett köntörfalazásokat, amolyan se hús, se hal
fogalmazásokat kaptam. „Kádár, tagadhatatlan, bűnökre kényszerült
[sic!], de utána jót is tett", vagy „Szegény Nagy Imre ártatlan volt, de
minek keveredett tudós létére a nagypolitikába", avagy „Sok a visszaélés,
de ez a világ természete, meg azért mennyi ember tanulhat, dolgozhat"
és így tovább. Makacs felvetéseimet, hogy most kiknek, minek az uralmát
éljük, gyerekes okvetetlenkedésnek éreztetve hárították. Ugyanakkor
és ugyanők nagyokat nevetve meséltek ún. három plusz kettő vicceket
(három év dutyit kap, aki mondja, kettőt, aki hallgatja; például: „Mi a
konyak? A munkásosztály itala, amelyet választott vezetői útján fogyaszt,
így vagyunk mi mozgé-konvak!").

(Lázadásaim)
1968. augusztus 22. Egy hónap sincs hátra, és gimi negyedik osztály. A
düh napja.Tekergetem éjjel a család rádióját, idegesítve ezzel szeretteimet.
Ok mindig nálam hamarább felfogták bármi reménytelenségét. Időnként
mordulnak is hangok, „Mikor fekszel már le?" Holott a fütyülő-sistergő
éter számomra érthetetlen nyelven, amelyben üzenethordó palackként
nagyritkán felszökik egy-egy, a viszonylag elfogadható orosz tudásommal
is megfejthető szó, nyilvánvalóan valakik rimánkodását, esedezését hozza.
„Segítséget kérnek!", vág belém a felismerés, mert aznap már nálunk is
bemondták, hogy 21-én „öt szocialista ország baráti csapatai testvéri se
gítséget nyújtanak a bajba került csehszlovák népnek". Ám ezt velem nem
lehet megetetni. Az kér segítséget, akit segítenek, ráadásul a megsegítői
ellen? - ágaskodik a konyhába zárt tiltakozás bennem. „Mi itt heverészünk,
szuszogunk, forgolódunk, pörköltet zabálunk, feleséget baszunk - ott
meg egy egész nemzetet [na jó, kettőt] tipornak vissza a szolgaságba!"tajtékzom. Az abrosz ábrái pedig bambán bámulnak rám.
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Azt hiszem, ekkor szakadt el az együvé tartozás utolsó szála. Innentől
fogva voltak „ők" és voltam „én", s az előbbibe szinte mindenkit bepa
koltam. A rendszer vezetői, hivatalnokai és fogdmegjei mellett az összes
általam egy kicsit is konformnak, megalkuvónak ítélt bárkit. Legfeljebb
a gyűlölet és a lenézés eltérése jelenthetett különbséget. Ezek az érzések
az addigi rajongásaimhoz is betársultak. Dúlt bennem a „harmónia". Nem
csoda hát, hogy ez az egész, a „Kóros kor" (vallottam büszkén e kifejezést,
mint sajátnak vélt leleményt), amikor mindenki tudta (akár a mesében),
hogy a király meztelen, ám ki félelemből, ki cinkosságból, ki naivitásból,
de egyaránt - legalábbis a túlnyomó zöm - hallgatott róla (s ez számí
tott NORMÁLISNAK); párosulva a tetőfokára hágó évtizedes családi
belviszállyal (melynek taglalására itt nincs tér), elröpített a pszichiátria
egyszerre idétlen és meghitt pótvilágába, ahol kedvemnek megfelelően
játszhattam szabadságharcost. A kockázat az enyém volt: injekció (maior
tranquillans), elektrosokk, hálós ágy, megveretés mindig rendelkezésre állt.
Ha meg éppen a kinti, a „civil" életben feledkeztem el az illendőségről,
kapóra jött a felmentő flastrom, „beteg, szegény."

(Megalkuvásaim)
Maturandus vagyok. Tanárom félrehív, s kissé zavartan információt oszt
meg velem, miszerint a tévés történelemvetélkedő (melyre beneveztem,
hogv növeljem esélyemet az egyetemi felvételin) kerületi fordulóján az
általa megtudott tíz. témakörből vár majd rám tuti három. - De te ennél
a tíznél is többet tudsz - teszi hozzá. Később, az utolsó nagy megméret
tetés előtt őseim kapnak üzenetet a történész baráttól. Kollegája szólt,
hogv az ottani témákból az egyik biztosan ez és ez lesz. Vegyes érzések
kerítenek hatalmukba. Nem tudok mit tenni. A súgásokat nem kértem.
Ugyanakkor a versenyt nem hagyhatom a tenébe, felkészülök hát: „sú
lyozottan". Szerencsére a sors kegyes, megkímél az elsőségtől. Önmagam
előtt érzett szégyenemet országos hatodik helyezéssel kompenzálja.
Viszont évekig kétely mardos: tudok-e egyáltalán csalás nélkül bármiben
is a legjobb lenni?
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„Maga a Varsói Szerződés legtrehányabb katonája, akit spirituszban
tartósítva kellene mutogatni, mint elrettentő példát!", üvölti századpa
rancsnokom. Pedig csak a bakancsom fűzője szakadt el riadókor. Ezt
még megúszom. Ám amikor a teli tártáskámat (benne a töltényekkel
megrakott öt géppisztoly-tár) egy őrszolgálatot követő zargatásból fakadt
elkeseredésemben minden erőmmel és haragommal odavágtam a körle
tünkhözvezető lépcső pereméhez, már hadbíróságot helyez kilátásba. Es,
magamban - az összes jogos vele szembeni kritikám dacára - kénysze
rűen elismerem, bizony nagyot hibáztam. Társaimat is veszélyeztettem.
Kétségbeesett szüleim kivételes gyorsasággal lefuvaroznak a miniszté
riumból egy valahogyan felhajtott távoli ismerőst, egy igazi ezredest. A
protekció megment, csupán a fogdát nem kerülhetem el.
Ezen a fránya orosz nyelv és irodalom első szigorlaton nem vergődöm
át. Vizsgáztatóm azonban nem rosszindulatú valaki. Nemes egyszerűséggel
közli, amennyiben hozok papírt egy bármely más tanszéktől, hogy átvesznek,
ő másodjára megadja az elégségest. Problémám hamar megoldódik. Némi
őszinteséggel kevert blablát előadok az ideológiai katedra professzorának.
Az öregúr (mert nem elvtárs-kinézetű) kegyes. I Iárom év elteltével törté
nelem szakos középiskolai tanár és tudományos szocializmus szakos előatló
ékesítésű diplomát birtoklok. Egy mentséggel azért - a jelenből fogalmazva
- szolgálok magamnak, akkori opportunizmusomat, illetve önmagammal
szembeni igénytelenségemet (amelyeket persze immár valóban infantilis
lázongásokkal kevertem) kompenzálandó. Tudniillik „gyanítottam" én
akkor, hogy a tud. szoc, amely önmeghatározásában - mint a marxizmus
politikatudománya - az általa szocialistának minősített forradalmakat
elemző, s az azokhoz utat nyitó más forradalmak és reformok, mozgalmak,
eszmeáramlatok stb. politikai szerepét, meg az ún. szocialista/kommunista
építést célzottan kutató alkalmazott társadalomtudomány; valójában egy
kvázi-teokratikus uralom, a feltételezett földi tökéletesség felé feltartóztat
hatatlanul és megkérdőjelezhctctlenül mozgó társadalmi-gazdasági-politikai
rendszer védelmező, szentesítő ideológiája, céltételező propagandaelmélete
volt. Tehát a „mentség": a harmadik nyaramat kábultam az elmebirodalom
ban, s a szorongáscsökkentő pirulákat a szorgalmi időszakokban is szednem
kellett. Az államvizsgám mindazonáltal jeles lett.
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Az igazi kompromisszumok az egyetemi tanulmányok után következtek.
Sajátos életvezetést alakítok ki. Rendre: lázadás/menekülés/megalkuvás,
aztán ugyanez megint újra. A szüntelen mardosó énszégyen táplálta
kétségek és a kérlelhetetlen önigazságból fakadó harciasság kettősségé
hen vergődve. Bárhol helyezkedem cl (s nem könnyű szellemihez akár
hasonló munkakörbe jutni dilirlepnivel, amelyet különben mindig újabb
és újabb beutalókkal frissítettem fel, vagy további jó tíz esztendőn át),
hamar összerúgom a patkót a helyi tekintélvszemélvekkel, vagy - pofázok
a hivatalosság szemében szalonképtelen történeti-politikai nézeteimről.
(Kész csoda, hogv tudszocos tanáraim annak idején nem diszkvalifikáltak;
valószínűleg sajnáltak pszichiátriai kirándulásaim miatt, meg azt is gondol
hatták, majd megjön a pasas esze.) A végeredmény: a végzést követő első
öt évben tizenöt állás. Kétségtelen, ez nem számított karriernek (és utóbb
se lett az), ellenben a süllyesztő legmélyére soha nem löktek. Egyrészt
bizonyos határokat nem léptem túl, illetve a felkínált betegszerepben
rejtőztem el, másrészt „ők" (az ilyen-olyan hatalmasságok) figyelembe
vették a „mi kutyánk kölyke" elvet, amit én meg, mi tagadás, elfogadtam.
Például: ha eltávolítottak valahonnan, nem felmondtak, hanem közös
megegyezéssel és türelmet tanúsítva bontották fel a számukra terhessé
vált munkaviszonyomat.

(Értékelés)
Vannak-voltak elveim, s pórul jártam miattuk (is) időnként. Am a
tekintetben, hogy mások miként kollaboráltak a tetemre hívott rend
szerrel, nagyon nem ítélkezhetek (ez egy picit önkritika is az ún. ügy
nökügyben elkövetett egy-két írásom tagadhatatlan purifikátorságáért).
Ennélfogva a jövőben, ha efféle kérdésekről esik szó (márpedig ezeket
egv darabig folyamatosan szóba kell hozni!), a „magamfajtának" illik
különösen megfontoltnak lennie. Es hogy „mostanság" mit jelent ne
kem a Kádár-rendszer? Erre nehéz tapintatosan és szakszerűen telelni.
Egy felsült világkísérlet magyar változatát? Az emberiség soha fel nem
adott álmát? Avagy Európa félperifériás övezetének kikerülhetetlen honi
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történelmi szakaszát, amelyet a szovjet impérium színezett egyedivé? A
választ találgassa az olvasó. Támpontokat adtam hozzá. Legyen ez most
elegendő. Hiszen bizonyos dolgokat a diktatúrában nem szabad kimon
dani, a demokráciában viszont szabad - nem kimondani.

AZ ÁLOM'

Kalitkám hossza nagyjából százkilencven centi, széltében nyolcvanöt
kilencven lehet, felfele meg százötven körül. A nekem kimért élettér.
Igazából nem is az enyém, s még odú se, mert kívülről bármikor bárki
feltépheti, beleegyezésem nélkül kinyithatja vagy rám zárhatja. Egy
egér, egy pocok is több intimitással bír, hiszen járatukba csupán egyetlen
irányból szabad a betekintés, akkor is külön megvilágítással. Engem ezzel
szemben mindenhonnan és szüntelenül látni lehet. Felegyenesedni sem
tudok benne, nemhogy lépni vagv járni. Általában kucorgók, s a külvilá
gra éhesen lesek ki a kötélnégyzetek keretein. Mi, betegek, Dzsudinak
hívjuk (a népszerű tévésorozat csimpánz kedvence után) ezt a rémséget.
A rácsos ágyat. A nyálam csurog, legalábbis folyton szivárog, a tárgy
ak megszokottan szilárd kontúrjai helyett inkább foltokat, elmosódó
vagy egymásba vegyülő színeket és fakó arcokat érzékelek. A mozgást
akadályozó térhiányt az ilven-oivan pirulák és drazsék tűzdelik tele. Ez
utóbbiak a napokat harmadoló silbakok, már számukról és mázuk színéről
tudom, reggel, dél vagv éppen este van-e. Ebbe a rendbe törnek be a kis
zámíthatatlanság brutalitásával a legkülönfélébb injekciók (amelyekről, ha
az ember makacsul érdeklődik, az ápolók, előbb vagv utóbb, odalöknek
valami feleletet). Az összhatás rendkívüli izomgyengeség, amely ugyanak
kor a végtagok, és általában a fő mozgatóizmok hihetetlen merevségével
párosul. Ekként hát kétszer is meggondolom (a kifejezés pontatlan,
62 Élet és Irodalom, 2005. felír. 4.

154

tudniillik efféle bénaságban a szellem szintén lomba), hogy moccanjak-e
akár. Ellenben bensőmben, mint az ugrásra készen duruzsoló alapjáratú
motor, ott lapul a fenevad, az oroszlán, a tigris, akit (az emberállatot) nem
pusztán a bezártsága dühíti, hanem az addig elszenvedett összes sérelme,
becsapottsága és elárultsága.
A lakatot, amelv a társaimat és az egész panoptikumot tőlem ci
határok) rácsozat egvik oldalának tetején fityeg, mélységesen gyűlölöm.
E szenvedélyes és soha nem szűnő ellenérzésemet azonban látszólagos
közömbösséggel leplezem. Ellenben elég a személyzetnek egy pillanat
nyi figyelmetlensége, s már bánhatják trehányságukat. A gyógyszerek
előidézte parkinzonos melléktünetek ellenére a minutum tört része alatt
odaágaskodom, s - hipp-hopp! - a lakat kiakasztva, a rács leugrasztva,
a pizsamacsomó meg már gurul(na) a vágyott szabadságba. Ám ez az
időnkénti ördöngös ügyesség és szemtülesség alig ellensúlyozza mozgá
som esetlenségét és korlátozottságát, mert izmaim sok helyütt tényleg
nagyon merevek, és ez számos következménnyel jár. Alig tudom az ételt
lenyelni (gyakorta tömnek, akár egv libát), és a kaki kitolása is merő
szenvedés. Amikor viszont néha megnyitják (nagv kegv!) áttetsző zárká
mat, s kiülhetek ágyam szélére, társaim kedvenc szórakozásává lépek elő.
Körbevesznek, tapogatnak. Behajlítják - hol egyik, hol másik - alkaromat
(ketten egyszerre, ugyanis egv beteg fizikuma kevés ehhez), s nagyokat
nevetnek, mikor az rugóként szabadul ki az így előidézett részességből.
Velük kacagok, élvezem a „szabad-ülést" (majdnem olyan, mint a szaba
dulás!), szinte fürdők a kontaktusban. Ok beszélnek hozzám, én helyeslően
bólogatok. (Mindez igen fontos, hiszen a Rácsban a kommunikációm
- zömmel - a majmok makogása.) Többnyire ilyenkor szellőztetnek, s
ha meg a napsugár is becsókol, Isten tenyerén himbálom magam (értsd:
gyógyszeres kényszermozgás, nyugtatóktól révült állapotban).
Most viszont látogatók érkeznek. A biztonságuk érdekében (is) ellenőrzött
lelakatoltságban lapulok az őket megborzasztó fészekben. Szemem rájuk
tapad. Apámat várom, kisgyermekkoromból feltámadt izgalommal és
reménykedéssel. „No, vajon mit hoz? Lesz-e nála szénsavas szörp, jóféle
sütemény vagy csokoládé? Mert a duma bizony kevés!" Ilyesmik kóvályo
gnak a tejemben, a kölyökké lefokozott frissen végzett bölcsész, a jelesen
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diplomázott ifjú tanár agyában. Hajaj! A dicsőség forgandó, mert én, akit
kiugróan éles eszű diáknak, professzorok reménységének tartottak, most teljes biztonsággal - kizárólag a nevemet, a koromat és a nememet tudom.
Ekkor, egyszer csak meglátok egy gyönyörű, feszes, fiatal nőt. Vádlija
kemény, combján szétpattan a miniszoknya, bőre selymes és napbarnított.
Hát még az emeltyűi! Mellén mintha ott se lenne az a vékony anyag.
Egyszóval ez a jelenség bebilleg a kórszobánkba. S hová megy? Szemben
velem, egy apámkorú, ágyán lazán heverésző betegtárshoz (a Dzsudi az én
„kiváltságom"). A csaj lehajol, a pasas arcát smárolja. Ezt már nem bírom.
Pizsamacsomó felmagasodik (helyénvalóbban kifejezve: felgörnyed), s
úgy markolja a kötéldzsungelt, hogv ujjai belefehérednek. „Te rohadék! Te
genyó! Te szemét tejes! Nem elég, hogy kint vezérigazgatóként szívod a
becsületes emberek, a kiszolgáltatott melósok vérét, az állami pénzen bérelt
kurvád ide is bepotátlankodik? Te buta káder!" Ilyen és további szebbnél
szebb üdvözlésekkel rettentem megszeppent ártatlan alkoholista betegtár
samat és a kissé túlzottan dekorált lányát. Persze az egész pár másodperc.
Látogató el (kimenekül a kórteremből), ápolói különítmény be. Rács ki, én
kushadok. Acélmarkok szorítanak. Szúrás. Néhány perc, és a gyönyörűséges
érdektelenségben ringatózom. Mire megjön apa, szuperszelíd vagyok. Az
újdonságnak számító kóla (még a régi, 2 dl-es kiszerelés) csudafinom, a sutit
s a csokit csak úgy habzsolom. Az ingerszegénységet meg a váladékos szám
utálatosságát enyhíti az édesség. Lelkemet örömmel tölti el, szájpadlásomról
leoldja a lepedéket. Apára alig figyelek. Csak akkor jajdulok fel, akkor tör
rám az elveszettség, a közelgő árvaság télelme, amikor búcsúzik. „Ne félj,
kisfiam, holnap is eljövök!" Mintha a húsz év előtti buksim simogatná. J a ,
és elhoztam neked a mai újságot, ahogy kérted." S ezzel leteszi mellém
az aznapi számot. Nagyon örülök, ugyanis aktuális politikai képzelgésem
éppen az, hogv szerénységemet (magas helyről!) felkérték, beszéljek az
egész magyar ifjúság nevében. Ezzel pedig kezdődik az új 56, a nagyon várt
következő, de immár legyőzhetetlen forradalom. Ránézek a hírlapra, s mit
látok szalagcímként a nyitóoldalon? „Holnap, március tizenötödikén, Fekete
György frissen végzett tanár, nemrég még egyetemista, beszédet mond a
Múzeum-kertben, az összes magvar ifjú nevében. Jöjjön el mindenki!" Nagy,
öles betűkkel. Elönt a boldogság. „Nézd apa, nézd, hát akkor meggyógyulok,
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s kikerülök innen! Mégis elismerik a képessegeimet! Meg a jóságomat!"
Ujjongok. Apa gratulál és nyugtat. „Ha holnap jól akarsz szerepelni, kisfiam,
most feküdj vissza szépen, és pihenj." Elfogadom. Még egy simítás, aztán
Apa már nincs. Végignvúlok a fekhelyemen, Dzsudi kattan, s ez az egész
hosszú-hosszú időre az elveszejtendő emlékek kútjába hullik...

63

ÉRTELMISÉGI TÉZISEK - KIS MAGYAR TÖRTÉNELEM

„Valamiért - úgy tűnik - nincs keletje mostanság a békítő szóknak. Nehezen
alakulnak az új identitások, s valahogy az. értelmesebbek - urambocsá értel
miségiek - is mellényúlnak, amikor azt keresgélik, hogy mihez és kihez, képest
határozzák meg magukat. Nincs ez a nép hozzászokva az elnyomás
hiányához,
s ha nincs jól megfogható ellenség, akkor csinál magának. Kicsit már szabadab
ban él, ahhoz, legalább, hogy ráérjen a másikba belekötni, de hogy az. energiák
valahogy pozitív kreativitásba
menjenek át, ahhoz bizony kinek-kinek fá
radságos kínlódáson vezetne az. útja... Bűn, ha valaki nagyon olcsó poénokkal
és szlogenekkel, átokformulákkal, miegyebekkel akarja ezt az érési folyamatot
lerövidíteni, ahelyett hogy kinek-kinek a jobbik énjére apellálna. (...) Mindenkit
tisztelek, aki mégsem adja fel, s megpróbál újra és újra a lelkére beszélni azoknak,
akiknek lehet, hogy már nincs is ilyenjük, legfeljebb csak halvány emlékeiből élnek
annak, amijük egykor még megvolt. Ez pedig egyenesen a teljes árkonstrukcióhoz
közelit. Amikor, mondjuk egy zongorát szétszednek. Némi fa, ócskavas, pár deka
fik meg elefántcsont, de szólni már nem tud, legalábbis olyat, amiért valamikor
megalkották. Egy-egy darabjával mégfejbe lehet ugyan verni valakit, de ehhez
nem kell sem a míves domborítás, sem a fényes lakkozás"
Egy szponzora fogytán megszűnt negyedévenkénti lap szerkesztőnője
nekem írott baráti leveléből idézem az iménti sorokat. Nemrég így próbálta
63 Megjelent: Remény, 2004. tavasz
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ugyanis megmagyarázni sorozatos falakba ütközésemet, hogy - miután
a holokauszt fűnyírójának műszaki hibájából életben maradt apám révén
mégiscsak világra jöhettem - berzenkedő félzsidóként újra meg újra hiába
törekszem a rasszizmus és az antiszemitizmus nemzetellenességének le
leplezésére. Pedig ehhez nemcsak „származási" jogalapom volna. Fiatalabb
koromban éppen elégszer botlottam bele az. akkori diktatórikus hatalom
történelemhamisításaiba ahhoz, hogy méltán sorolhassam magam az
ölünkbe pottyant rendszerváltás névtelen előfutárjai közé.
Az utolsó országos választási kampány hevületében sok minden elhang
zott (akkor, két esztendeje), amire talán jobb, ha tényleg fátylat borítunk a
békülékenység szellemében, reménykedve abban, hogy a ránk váró közös
munka egv pártokon felülemelkedő összefogást inspirál majd. Erre igen
csak szükségünk lenne most, az Európai Unió küszöbén. Nem könnyű
ugyan a kapott sebeket feledni, amikor a parlamentből kiszavazott MIEP
vezetője továbbra is zsidózik, s a „meghamisított választás"győzteseinek
azokat a szadeszes liberálisokat nevezi meg, amely kódot mindenki úgy
értelmez, ahogyan azt lelkész-helyettese nemrég nácira fordította, a nem
zetközi finánctőke e „szálláscsinálóit" judeo-bolsevikoknak,„idegen-szívű
galíciai jöttmenteknek" nevezve. Mindezek ellenére (vagy éppen ezért?)
változatlanul időszerűnek vélem, hogy az utóbbi két évszázad magyar tör
ténelmének néhány alapkérdésében végre konszenzusra jussunk. Próbáljuk
az indulati felhangokat kiszűrni, és megegyezni a történettudomány által
igazolt legfontosabb tényekben. Néhányat felsorolok ezek közül:
- A XIX. században nem települt be hozzánk Galíciából, az ottani
pogromok elől menekülő egymillió zsidó, legfeljebb százezer. A Mózes
vallású populáció kétségtelenül gyors létszámnövekedésének valódi okait
az alacsony gyermekhalandóság, a magas születésszám, a viszonylag hosszú
átlagéletkor, továbbá e csoport művelődéshagyományai, valamint a szigorú
vallási-civilizációs ön-elvárások képezték (és ezt már az 1920-as évek
elején bizonyította Kovács Alajos, aki egyébként antiszemita történeti
demográfusként határozta meg önmagát).
- Nem az számít, hány zsidó honfitárs él/élt a magyar társadalom
ban, hanem az, hogy a zsidóság Kárpát-medencei jelenvalósága fékezte
vagy ösztönözte-e az itteni haladást. A kérdés eldöntéséhez érdemes
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meglátogatni az „Almok álmodói - világraszóló magyarok" című kiál
lítást a Millenáris Farkban! Szembetűnő, hogv nemzetünk nagyjai - az
írók, költők, építészek, művészek, művészetpártolók, feltalálók, ipar- és
városfejlesztők, első világháborús hősök, 56-os forradalmárok, Nobeldíjasaink és kiemelkedő sportolóink stb. - között hány zsidó vallású (vagv
származású) személyt találunk.
- Mindez abból következik, hogv a magvar zsidóság (a vallási rituá
lékhoz szigorúan ragaszkodó ortodox hányada is!) már a XIX. században
asszimilációpárti volt, eltelve forró hazafias érzésekkel. Apám elbe
széléséből tudom, hogy még az „országgyarapító" Horthy Miklós által
elért határrevíziókat is örömkönnyekkel fogadták nemcsak Pesten és
Komáromban, de Munkácson és Kolozsváron is. Ezért érte ezt a magyar
népességet felfoghatatlan traumaként mindaz, ami utóbb velük történt - a
„kereszténység" nevében.
- A polgári erkölcsöt s a keresztény tartást igazából az 1930-as évek
végétől egymást követő, s az emberi méltóságot sárba tipró, az élet és a
vagyonbiztonság értékét semmibe vevő, a honi nacionalizmus meghatározó
erői által - a revízió és az ún. arányosítás, illetve „árjásítás"érdekében - a
modernizáció hazug csomagolópapírjába burkolt zsidótörvények Top
pantották meg. Ezek nemzetromboló „kiteljesedése" lett végül, hogv a
magyar királyi csendőrségés a 1 lorthy adminisztráció bonyolította a nácik
által követelt deportálásokat, amelyeket aztán a tömegmegsemmisítések
és a nyilas öldöklések követtek.
- A holokauszt során (a visszacsatolt területekkel számított, király nél
küli királyságban) elpusztult majd hatszázezer magyar mártírunk - gázba
terelt, lelövöldözött civilek, zömmel kisbabák, nagyobbacska gyerekek, nők,
öregek, akik aligha akadályozták a tengelyhatalmak győzelmét! - semmiféle
módon nem „ellensúlyozható" a magvarországi kommün hatszáz főt sem
elérő vörösterror-áldozatával vagy a Rákosi-diktatúra és a Kádár-rendszer
által legyilkoltak egy-két ezres számával; de még a II. Világháború mintegy
háromszázezer, fronton elesett vagy' hadifogságban (illetve szovjet kény
szermunkán) odaveszett „árja-magvar" áldozatával sem, hacsak nem azon
az alapon, hogv ez utóbbiak értelmetlen pusztulásáért is elsősorban a hazai
jobboldali és fasiszta, fasisztoid politikai erők a felelősek.
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- A zsidósághoz való viszony egyik sajátos fokmérője - Izrael állam
újra alakulása, 1947 óta - a holokauszttal kilenc-tizedéit európai zsidóság
mentsvárának, a modern Izraelnek a megítélése s a vele kialakított kap
csolat. Külpolitikánk tekintetében figyelembe veendő: Izrael soha, egyetlen
egyszer sem támadott szándékosan és kizárólag békés palesztin polgárokat,
válaszcsapásait mindenkor előre jelezte, hogy a célpont-épületek kiüríthetők legyenek, és soha nem intézett katonai támadást az arabok ellen a
muzulmán ünnepeken, például Ramadankor. E tekintetben minden ún.
„tárgyilagosság" csak álarca az antiszemitizmusnak.
- A hit kérdéseit is érintve elfeledhetetlen, hogy Jézust, az istenembert,
földi élete során Jésuának hívták, aki hithű zsidó rabbi volt, nem pedig
parthus vagy indiai herceg. Éppen ezért egy hiteles keresztény ab ovo nem
lehet antiszemita (vö. a Biblia bármelyik részével, pl. az evangéliumokkal,
illetve Pál, Rómabeliekhez írt levelével).
- De a cigányság sem tehertételünk - minden ún. romagond ellenére -,
hanem hatalmas erőtartalékunk és kulturális kincsünk-örökségünk, akárcsak
az afro-amerikai milliók az Egyesült Államoknak, ahol a közös, igencsak
tarka polgárjogi mozgalom a múlt század második telében döntő győzelmet
aratott. Annak mindmáig érvényesülő következetességéből, bizony mi sokat
tanulhatunk. Persze, e fordulat érdekében ugyanolyan, XXI. századi „érdek
egyesítésre és emancipálásra" van szükség a magyar nemzetbe beemelendő és
befogadandó roma népesség számára, mint azt a zsidóság vonatkozásában a
XIX. század nagy reformerei, Kossuthtól Deákig mind-mind felismerték.
-Trianonról ma megint sok szó esik. Le kell szögezni, hogy az ország
területét harmadára szűkítő versailles-i béke-diktátumot nem a forra
dalmak büntetéseként mérték ránk, hiszen egyrészt e felfordulásokba
éppen az Antant hajszolt bele minket, másrészt a vetélytárs nemzeteknek
már 1915-1916-ban odaígérték a Kárpát-medence számos régióját. Ideje
lenne végre belátni, hogv Közép-Európa népeinek nemzeti öntudatra
ébredésével sajnos nem tudott számot vetni a korabeli magyar politikai
elit, s a kossuthi Duna-konföderáció terve is megkésve vetődött tel.
Valószínűleg ezért nem jutott soha realitás-közeibe.
- A Trianonhoz vezető okok és folyamatok közé továbbá hamisan sorol
ja be a „polgári" jobboldal a Horthy-kurzustól örökölt, liberalizmust lejá160

ratni törekvő kritikáját, akár Linder Bélával, de még a Tanácsköztársasággal
szemben is. A Károlyi-kormány egykori hadügyminiszterének a „Nem
akarok többé katonát látniT'hírhedt-híres kijelentését ugyanis az indokolta,
hogy a világháború megszámolhatatlan szörnyűségétől, szenvedésétől és
igazságtalanságától eldurvult, felháborodott, fegyverrel a kézben dezertálok
milliós tömege abban az időben katasztrofális megrendüléssel fenyegette
az elemi közrendet és közbiztonságot. Es éppen a Tanácsköztársaság
utasította el a határcsonkító Vix-jegvzékct, s a Stromfeld Aurél vezette
Vörös Hadsereg folytatott honvédő és felszabadító hadjáratot a formálódó
Kisantanttal szemben, miközben éppen a fehér ellenforradalom szervez
kedett Szegeden a román fegyveres erők árnyékában (Horthy „nemzeti"
ármádiája pedig ugyancsak ügyelt rá, hogv semmiféle összeütközésbe ne
keveredjen bojárország egyetlen katonájával se).
- Viszont a trianoni határok II. világháborút követő békeszerződéssel
történt megerősítése döntően azon múlt, hogv az ország sorsát az uralko
dó körök, szinte a legutolsó pillanatig, a nemzeti szocializmus győzelméhez
kötötték hozzá. Revizionista törekvéseiktől s koncéhségüktől megszédülve,
német követelés nélkül üzentek hadat a Szovjetuniónak (s nem az utóbbi
támadta meg - akkor - Hazánkat). Tették mindezt számos diplomáciai
figyelmeztetés ellenére, sőt annak a náci programnak ismeretében, amely
szerint - Hitler felülkerekedése esetén - állami önállóságunk látszólagossá
fakult volna, és a Volga-Káma mentére történő „repatriálásunk" is egyik
alternatíváját képezte a bennünket érintő hitleri politikának.
- A „visszaszerzés"csurkai jelszava a modern európai fejlődés számára
ma már fenyegető kihívást jelent, miután a hagyományos nemzetálla
miság jelenünkre korszerűtlen, tarthatatlan fogalommá vált. Helyette a
határoknak - a francia-német viszonyhoz hasonló - spiritualizálását lehet
és szabad csak megcélozni. Ez természetesen nem megy a szomszédokkal
közös, konstruktív hozzáállás nélkül. Mellesleg érdemes lenne eltanulni az
osztrák sógorok pragmatizmusát a tekintetben is, hogy eszük ágában sincs
a I labsburg nagyhatalmi álmok fölött mélázni és nosztalgiázni, ehelyett
kreatívan alkalmazkodtak radikálisan beszűkült határaikhoz.
- Az 1956-os torradalomra is sokat hivatkoznak mostanság. A számos
torzítással szemben az igazság az, hogy miként a rendszerváltás sem
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érthető a reform-kommunista törekvések értelmezése nélkül, Október
Huszonharmadika is megmagyarázhatatlan a nemzetközi munkásmozga
lomhoz való tartozásukat a bitó előtt sem megtagadó kommunista Nagy
Imre és elvbarátai előkészítő-kezdeményező szerepének elismerése híján.
Annál inkább fontos ennek tudatosítása, mert a történelemhamisítók
között nem egy olyan, fideszes, fórumos, miépes politikus, vezető pub
licista is akad, aki elkötelezett és pozícionált MSZMP-tagként, illetve
vonalhű társutasként, avagy éppen hallgatag konformistaként „szenvedett"
az ÁTKOS-ban.
- A globalizmus megkérdőjelezése is divat napjainkban, főleg naciona
lista oldalról.Tudomásul illene vennünk végre, hogy e kifogásolt jelenség
és irányzat korunk nagy történelmi folyamát jelenti, ami sodrának ellen
állni aligha érdemes, legfeljebb leválni lehet róla. Az egyetlen megoldás,
ha megtanulunk hajózni rajta, persze nemzeti kultúránkhoz ragaszkodó
hajótörzs- és tatfelépítéssel. E felismerésből viszont csak az következhet,
hogy értelmetlennek minősítjük az ún. idegenektől való bérrabszolgaság
megszüntetésének követelését, illetve a multinacionális tőke sommás
kárhoztatását. Ez a demagógia olyasmi, mintha - mondjuk - a Napot
akarnánk keringtetni a Föld körül, mert a tőkekeveredés ma már oly mér
tékű, hogy ennél fogva statikusan, pláne „magyarra és magyarellenesre",
avagy „teremtőre és élősdire", szét sem bontható. Minden valamirevaló
közgazdasági szakember előtt evidens, hogv a tőke eleve és egyszerre
„produktív és parazita"; valamint, természetéből adódóan, éppannyira
hajlik nemzetközivé válni, mint ún. nemzetiként vagy komprádorként
megjelenni. A tőkeviszonyt, mint olyant, nem számolja fel sem a mun
kavállalók „saját" burzsoázia általi alkalmazása, sem a bérrabszolgaság
átfejlődése munkaerőáru-tulajdonosságba (bár ez utóbbi megvalósulása,
talán fontos és előrehajtó változás lehetne).
Ugv gondolom, hogy ha a felsorolt társadalomtörténeti tények tekin
tetében sikerülne konszenzusra jutnunk, jelentősen hozzájárulhatnánk a
felpiszkált és megosztott magvar lakosság reális önértékeléséhez, s lelki
békéjének, mentális egészségének megszilárdulásához.

162

1

RÉMÁLOM

Előrebocsátom, elég baj az, hogy jómagam igencsak túlsúlyos vagyok.
Annál inkább megijedtem egy rémálmomtól, amely azóta is gyötör.
Az éjjel árpádsáwal csíkozott brosúrát nyomott egy ismeretlen, fe
kete egyenruhás kopasz a kezembe, és kényszerített, olvassam végig.
A színes propagandafüzet első oldalán az állt, hogy Magvarország min
den problémáját, búját-baját a kövérek okozzák. A következő lapokon a
szerzők pontokba szedték indokaikat. Ezek így szóltak.
1)

2)

3)

A kövérek először is - csúnyák. Ennél fogva a becsületes magyarok
ból eleve rossz kedvet váltanak ki, már a látványukkal csüggedést,
apátiát ültetnek el bennük, s ígv - ha nem csinálnak semmit, akkor
is - megfosztják a dicső magyar nemzetet a rá jellemző, a vérében
hordozott optimizmusától, tettre vágyásától.
A kövérek - lusták. Májtömegük akadályozza mozgásukat, s e tény
önmagában számos negatív következménnyel jár. Például, miattuk
túlzsúfoltak az utcák, a tömegközlekedési járművek, az orvosi rende
lők, a hivatalok, a takarékpénztárak. Lomhák, ügyeiket lassan intézik,
s ezáltal az imént említett helyeken a népesség túlzott koncentrációját
idézik elő.
A kövérek tehetnek arról, hogy a magvar termékeknek nem jut piac
Magvarországon. Tudniillik imádnak gyorséttermekben ücsörögni,
s ezekben töménytelen hamburgert, rósejbnit fogyasztanak, ahelyett
hogv a közismerten fogyókúrás magyar szalonnának hódolnának.
Nekik az se számít, hogy zamatos, itthon termett paradicsomot esz
nek vagy valami ízetlen külföldi zöldséget, számukra a lényeg, hogv
szünet nélkül tömjék pofazacskóikat. Az étterem- és plázaláncok
folyamatos telepítésével az idegen szívű tőke szálláscsinálói.
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4)

A kövérek felelősek a környezetszennyezésért. Mert ők használnak
leggyakrabban gépkocsit. Sokszor kishelyiségre is autóval mennek
Ugyanis súlyfölöslegük még a rövid és egyszerű helyváltoztatásban
is akadályozza őket.
5) A kövérek lényeges mértékben gátolják a haza védelmét. Egyrészt
a dagadtságuk ellehetetleníti katonának történő kiképzésüket, más
részt önimádó, élvhajhász életmódjuk elveszi a hazafiak kedvét (akik
miattuk soványak), hogy jelentkezzenek fegyverforgatásra.
6) A kövérek okozzák a magvar szellem eltunyulását. Hiszen - mint
köztudomású - a bőséges táplálkozás átmenetileg ugyan, de kétség
kívül csökkenti az agysejtek működését.
7) A kövérek tartják fenn a prostitúciót. Nem képesek se a személyi
ségükkel, se a külsejükkel hódítani, így hát vásárolják a szerelmet,
s működtetik az. egész országot behálózó, a fiatalságot megrontó
szexipart.
8) A kövérek bűnösek abban is, hogy évtizedek óta nincs magyar foci,
illetve amit annak lehetne nevezni. Mert gyerekeiknek nem spor
tolásból, hanem abból adnak példát, hogv a tévé előtt ülve miként
lehet több kilónyi csipszet bemajszolni.
9) A magyarok betegségeiért úgyszintén a kövérek a felelősek. Ugyanis
a hazafi (mert minden rendes magyar az, már a piros-fehér-zöld
- újabban árpádsávos - pólyában!) - eredendően sovány. Csak a
kövéreket megtévesztendő hízik el, védekezésül velük szemben.
10) Magvarország nagy bajban van.Tehát a kövérek még nagyobb bajban
vannak/lesznek. Jobb, ha vigyáznak!
Éljen a soványság, a Nagy-Kárpát-medencei szikárság, ínasság, amely
mindig kellően ki tudta feszíteni az. ősmagyar íjat!
Éljen a Nagy Nemzeti Diéta! Le a kövérek által ránk erőszakolt al
kotmánnyal és parlamenttel!
Menjenek végre haza a kövérek, indulnak a vagonok Kövérországba!

1 lajnal felé végre magamhoz tértem. De soványabb nem lettem...
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PROFÁN FOHÁSZA KATONÁK BÉKESSÉGÉÉRT

65

Egy televíziós hírre rendhagyó módon, fohásszal reagálok. Mindenszentek
napján Pesthidegkúton a magyar katolikus egyház, a Magvar Honvédség
Hadtörténeti Intézete és a Budapest II. Kerületi Önkormányzat által
szervezett ünnepségen emléktáblát avattak. Azoknak a magvar és német
katonáknak az. emlékét tisztelték meg ezzel, akik életüket veszítették,
amikor 1944-45-ben Budapestet igyekeztek tartani „a minden oldalról
rátámadó" szovjet csapatokkal szemben. Ez az esemény egy történelmi
kérdéssel szembesít, hogy vajon kiknek az oldalán állt az igazság a második
világháborúban. Minden halott pótolhatatlan veszteség a hozzátartozók
nak. Ellenben rossz ügyért, a Gonosz pártján meghalni - még ha az oda
felsorakozás kiszolgáltatottságból volt is - semmiképpen nem hősiesség,
legfeljebb bátorsággal elegy tragédia.
Hozzád fordulok Örökkévaló, segíts nekünk, hogy megtaláljuk nyu
galmunkat a halottaink emlékében.Téged kérlek, az Egyetlent, akinek
minden lehetséges, hogy bocsáss meg mindazoknak a magvar, valamint
nemet katonáknak, akik gyönyörű Duna-hídjaival ékes Budapestünket a
hitleri birodalom és a nyilasok uralta országrész oldalán - a szovjet csapatok
ellen - 58 esztendővel ezelőtt védték, és életüket vesztették. Részesítsd ke
gyelmedben apáinkat és nagyapáinkat,a nemzetpusztító Szálasi Ferencre
parancsból vagy önként esküt tett honvédeket, de a Wermacht- meg S S állománvúakat is, akik c hiábavaló viaskodás végnapjaiban próbálkoztak
kitöréssel, s az akkor még a Gonosz birtoklása alatt lévő területek elérése
helyett elestek. Mert áldozatok ők mind, ha nem is mártírok! Ugyanezt
a kegyelmet azonban, mint igazságos Isten, bizonyára nehezebb lesz
kiterjesztened közülük azok lelkére, akik civilt vagy hadifoglyot öltek,
bántalmaztak, netán megaláztak, kiraboltak, továbbá azokra, akik őszinte
bűnbánat nélkül végeztékbe földi sorsukat. Még azoknak is bocsáss meg,
kérlek, akik zsidónak minősített embertársaikat, szintén anyáinkat-nagy65 Magyar I lírlap, 2003. november 26.
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anyáinkat, apáinkat-nagyapáinkat, a Jézus népéből származókat (!) gyilkol
ták, kínozták vagy deportálták (kivált ha aggastyánokat, öregasszonyokat,
nőket, gyerekeket, kisbabákat, kórházi betegeket!), meg azoknak is, akik
ezt ráadásul nem önnön életüket féltve, kényszerítve tették. Áraszd ki a
kegyelmedet még azokra is, akik ezeket a szörnyűségeket személyükben
ugyan nem követték el, ám ezek megtörténtét némán, ellenállás nélkü
illetve a tiltakozás legapróbb jelét se mutatva, a kitaszítottak iránti könyö
rületesség vagy együttérzés keresztényi kötelezettségét maguktól teljesen
elhárítva tűrték. Sőt mindannyiuk azon utódaira is, akik a társadalom
lelkiismereti önvizsgálata elől elzárkóztak vagy a mai napig elzárkóznak
Es végül azért is fohászkodom Hozzád, Urunk, hogv nézd el a bűneit
a szovjet hadsereg (és szövetségesei) több százezer, a magyar tőidnek a
náci-hungarista megszállók kezéből való kiostromlásakor elesett har
cosának is, akik ezt a számunkra felszabadító háborút megharcolták.
Hála és dicsőség neked Urunk, hogy tudtál találni embereket a tasizmus,
a Gonosz ellen! Amen!

anyai nagybátyja
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Fekete György
(akinek apui-szülői ágát a holokauszt pusztította,
meg 1944 őszén, tizennyolc éves korában, a Kárpátok
hómczőin honvédként tűnt el)

KESERGŐ
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Emlékezés: a Szabadság Elfeledett Lánya pedig kérdez
Kerek száz esztendeje, hogy elhunyt Louise Michel, a „Vörös Szűz".
A másfél száz évvel ezelőtti francia történelem (meg nemzetközi mun
kásmozgalom, pontosabban az örök lázban égő világszocialisták) felejtést
nem érdemlő hősnője. Igaz, ezt az apróra nőtt és ráadásul csúnyácska arcú,
elhanyagoltan öltözködő, de lélekben-szeretetben és elhivatottságérzésben
nagy formátumú teremtést nehéz megidézni közhelyek nélkül.
Louise Michel 1830. április 20-án született, Champagne-ban, a
Lotaringiához közel eső tartományban. Tanítónő, költő, regény- és
színműíró, ráadásul pedagógiai szakmunkák szerzője is. De főleg forra
dalmár, világnézete és hite szerint - no meg cselekedeteiben - ízig-vérig
az. Eletének tő célja, hogy felszabadítsa az emberiséget az égi és földi
hatalmasságok uralma alól. A párizsi kommün (1871), a világon az első
és azóta is egyetlen, valóban a munkások-elnyomottak által igazgatott
(ön)kormányzat elszánt nőharcosainak (munkásnők, háziasszonyok, di
áklányok, fehérnemű-varrónők, mosónők, kalaposnők, matrackészítőnők,
cselédek, prostituáltak) egyik vezető alakja. A mintegy húszezer kommünár
lincselésszerű, kvázi azonnali lemészárlásába torkolló vereséget követően
e nők közül ezer-ötvenegyet állíttat haditörvényszék elé a győztes burzsoá
hatalom. „Gyilkoljatok hát meg, ha nem vagytok gyávák!" - kiáltotta
oda a felette bíráskodó törvényszék elnökének (miközben nap mint nap
hallhatta, hogyan ismétlődik hajnaltájt a végzetes „Ásót fogj, indulj!"
felszólítás, amely az elítélteket, illetve a foglyokat utolsó „munkájukra"
"arancsolta...).
Ez a szürke kis verébamazon egész életében végtelenül szerényen élt,
mindig talált rászorulóbbat, akinek átadhatta az utolsó garasát vagy
jobb ruhadarabjait. Tudományos(!) igényű állandó kíváncsisága s a
gv, hogv mindig és mindenhol hasznosítsa magát a „megalázottak és
:

66 Elet és Irodalom, 2005. december 9.
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megnyomorítottak" javára, még a legmostohább körülmények közepette
sem hagyta nyugodni. Száműzetésének színhelyén, Uj-Kaledóniaban,az
öslakó kanakák között etnográfiai anyaggyűjtésre vállalkozik, s ő készíti el
nyelvük első szószedetét. A szolidaritásról nem csak papol, hiszen amikor
1879-ben kitör a nagy kanaka-lázadás, igazi internacionalista módjára a
bennszülöttekhez szegődik (eltérően a száműzöttek többségétől, akiket
még megbéklyózza a „faji" összetartás, és a „fehérek" oldalára állnak).
Vagy: a kommünt követő évtizedekben többször előfordul, hogy soros
rabtartói (akik felügyeletét meg nem alkuvó politikai tevékenységével,
harcos kiállásaival rendre kiérdemelte) fellélegeznek, mikor végre haj
landó az éppen esedékes egyéni kegyelmet elfogadni; tudniillik mindig
követelte fogolytársai kiengedését is. Személyiségét ellenfelei is cso
dálták, hívei pedig érthetően rajongtak érte. A politikai közélet olyan
eltérő nagyságai segélyezték rendszeresen, mint Georges Clemenceau
és Victor Hugo. Előadói varázsával, személyes megjelenésével, tetteinek
legendájával többek közt Ady Endrét is megigézte. 1905. január 9-én érte
el a halál (tüdőgyulladás), alig két héttel később (január 22-én, az első
oroszországi polgári demokratikus forradalom kirobbanásának napján)
majd'százezren búcsúztatják Párizsban.Temetése pár órára egy mederbe
tereli a különféle felforgató áramlatokat. Ravatalánál egymás mellett
állnak a republikánusok, a szocialisták (a reformista szociáldemokratáktól
a későbbi kommunistákig), a szabadkőművesek, az antimilitaristák, az
anarchisták, a szindikalisták, de az akkor már éltes korú blanquisták és
proudhonisták is ott szorongtak közöttük. Németek, angolok, olaszok,
oroszok stb., s tán a magyarok is.
E rendkívüli nőre való emlékezés saját történeti korunk és térségünk
lényegét vonja kérdőre. Ugyanis ha a kommunisták zöme ilven ember
lenne, illetve lett volna, mint a „Vörös Szűz", mi lett volna, mi lenne? Nos,
a következtetés nyugtalanító: mindenki, aki isteníti a magántulajdont,
okkal tarthatna újabb és újabb kommunista szervezkedésektől. Sőt, akkor a
kommunizmust megcélzó rendszerek esetleg el se buktak volna. A valóság
keményen rácáfolt a kommunista mozgalmat maga alá gyűrő türannosz,
Sztálin patetikus hittételére („Mi kommunisták, különös vágású emberek
vagyunk", szavalta Lenin gyászceremóniáján). Kiderült, mint már anny168

iszor a történelemben, hogy az önzetlen önfeláldozás csupán kávételes
pillanatokban hatja át az egyént és a tömegeket (katasztrófahelyzetek
békében és háborúban).Továbbá, tegyük hozzá súgva, az efféle alkalmak
is sokkal több gyávát szülnek, mint bátrat, csak a krónikák szépítenek.
Lehetséges, hogy a kommunizmus, a valódi szabadság, egyenlőség és
testvériség társadalma megteremtésének olyan akadályai vannak, amelyek
- azért, mert nagyrészt magában az emberben rejtőznek - tulajdonképpen
elháríthatatlanok? Élete példájával Louise Michel talán épp ezt kérdezi
tőlünk. Nehéz a válasz megfogalmazása, de a kísérlet rá - megkerülhe
tetlen.
Először is igen különbözünk egymástól a tárgyakhoz, dolgokhoz való
viszony tekintetében. Kételkednünk kell az aufklér értelmiség víziójában,
amely szerint az emberek nagy része jót akar, vagy rávehető az úgynevezett
jóra („jónak születik"). A tapasztalat azt mutatja, hogy elsöprő többségünk
az anyagi-szellemi javakhoz nem az alkotás-teremtés, hanem legfeljebb
a megtartás-gondozás, de inkább az erőszakkal, illetve manipulációval
történő szerzés, valamint a fogyasztás-bekebelezés igényével közelít. S
a hatalom megszerzését követően ez a hozzáállás csaknem mindenkinél
még sarkosabbá válik.
Másodszor, a progresszív társadalomfelfogás komoly buktatója a má
sikhoz fűződő viszonyunk jellege. Hiszen a realitás az, hogv sokkal több
embert - és sokkal gyakrabban - mozgat az. uralom, a leigázás akarása,
az irányítás és a vezetés óhaja, vagy leng körül a közömbösség érzése, sőt
teper le a vezetettség állapotának sóvárgása, mint amennyit és amennyiszer
nemesít a segítés-támogatás élményének választása, illetve lehetősége.
Harmadszor, arra sem lehetünk büszkék, amiképpen megosztunk a
társadalmi szerveződés alapértékeinek vonatkozásában. Mert bizony őszintén megvallva - messze elmarad azegvenlőség/tulajdonközösség/maximált személyitulajdon-különbség pártját fogók száma az egyenlőtlenség
magántulajdon tételének hívei mögött. A z egyenlőségvágyat zömmel
- sajnos - az irigység ösztönzi (vö. Karinthy karikírozott bölcsességével
azokkal kapcsolatban, akik a megállóhoz érkezett villamosra már felju
tottak a tolongok közül, továbbá - honi példáknál maradva - Jászi Oszkár,
Németh László antimarxista fenntartásaival).
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Es végül negyedszer, az „igazságra törő felforgató elme" számára kiá
brándító, ha kinél-kinél a személyiség érettségét kezdjük méricskélni.
Ugvanis az eredmény - eszerint - az, hogv a diktatúrák alattvalói men
talitását legjobb esetben is csupán a konzumtársadalmak polgárocskáinak
nárcizmusa, egocentrizmusa és konformizmusa váltja fel (nemegyszer
kombinálódva egyfajta vallási tébolvlval). Bizony, kevesen kínlódjak ki
ragaszkodásukat az autenticitáshoz és a szuverenitáshoz.
Tetszik, nem tetszik, a mindennapos szociálpszichológiai megfigyelés azt
bizonyítja, hogv sajnos a fenti négy többségi alapminőségben rendeződnek
el az emberek. Bármiiven konkrét politikai rendszerről, kormányzati
uralomról legyen is sző. Eddig meg nem cáfolt gyanú (megint sajnos),
hogy e szociológiai és mentálhigiénés tényeket nem látszanak felülírni
Marxék grandiózus elképzelései a munkamegosztás meghaladásáról („...a
kommunista [...] társadalom szabályozza az általános termelést és éppen
ezáltal lehetővé teszi számomra, hogv ma ezt, holnap azt tegyem, reggel
vadásszam, délután halásszam, este állattenyésztéssel foglalkozzam, ebéd
után kritizáljak, ahogy éppen kedvem tartja - anélkül, hogy valaha vadás
szá, halászszá, pásztorrá vagy kritikussá válnék" - in: Német ideológia).
Ráadásul, talán eseménytelen is lenne a vágyott kizsákmányolásmentes
társadalom. A bőség hátán unalom tenyészne és terpeszkedne: a szen
vedés, leigázottság, ember embernek kiszolgáltatottság stb. eltűnésével
ugvan miből merítenének a művészetek, miből táplálkozna az. irodalom,
mit pécézne ki a humor?
Ha ember embernek eszközévé válik, az. erkölcstelenség. Visszaélés
a másik ügyetlenségével, elesettségével. Kizsákmányolás. Még akkor is,
amennyiben az abszolút ellenkezőjét elérni hiú ábránd. Viszont hiteles
értelmiségi számára ezt az ábrándot kergetni kötelesség. Mert tusakodását
önmagával, lelkiismeretével és társadalmával semmiképp sem kerülheti ki.
Lukács György - mentegetődzve - azt mondta, hogy a legrosszabb szocia
lizmus is jobb, mint a legjobb kapitalizmus. Bennem azonban, különösen a
rendszerváltás óta, mind erősebb a hang, miszerint a kommunizmusnak/
szocializmusnak tényleg az a legfőbb problémája, hogy túlságosan keresz
tezi az emberi természetet, a kapitalizmusnak meg az, hogv túlságosan is
illeszkedik hozzá. A társadalmi önmegváltás dilemmája tagadhatatlan.
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A drogozásnak, a lehülyézésnek
és a vezérség sóvárgásának közös gyökeréről
Sokan vagyunk, akik nem akarjuk, hogy a közeli vagy távoli jövőben
eluraljon bennünket az udvarias, fegyelmezett népvezér és a disznólkodó,
neveletlen demokraták közötti választás kizárólagos kényszere. Azonban
az elhatárolódás nem elég, immár cselekednünk kell. Tudniillik nemrégi
ben egy országos napilap főszerkesztő-helyettese szó szerint lehülyézte a
hivatalban levő magyar miniszterelnököt. (Nyilvánvaló, hogy a 2006. évi
országgyűlési választások közeledtével a közélet botrányai mindinkább
éleződnek. Ezeket az ügyeket mégsem érintjük. Mert ugyan megjele
nik bennük valamiféle nemkívánatos viselkedés, azonban egyrészt nem
kompetenciánk átkeveredni a politikai etikett területéről a büntetőjogba,
másrészt írásunk felvetéseivel kifejezetten a bírált magatartásformák
megelőzését szorgalmazzuk | szolgálva ily módon a hazai weimarosodási
folyamatok blokkolásának általános célját is]).
Ezzel a stílfordulattal pedig a honi közéletben elértük azt a gusztusta
lanságszintet, amikor a politikusok, politikai tudatformálók viselkedésének
értelmezése már a politikán kívüli megfigyelőpozíciók, látószögek felvé
telét is megkívánja. Ilyen optikát kínál - többek között - az andragógia
(felnőttképzés/felnőttoktatás) viszonylag új alkalmazott tudománya, és
a mentálpedagógia (eredetileg az alkoholbetegek pszichoterápiájának
szülötte), amely a felnőtt korú embertársaink személyiségének utóérle
lésével foglalkozik.
A mentálpedagógus számára a társadalom makro- és mikrovilágai nem
kevés olyan, egymástól látszólag távol eső megnyilvánulást foglalnak
magukban, amelvek szerinte éppen szakmája központi kategóriájára,
az úgynevezett érett felnőttségre, annak állapotára vezethetők viszsza.
Például az említett hülyézés, de a drogfogyasztás szintén, valamint a ve67 í'.lct i's Irodalom, 2 0 0 \ július | í .
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zérelv követcsenek, jelensége a politikumban; az utóbbi akár parancsolói,
akár engedelmeskedői oldalról tekintve. Témánk szempontjából (közéleti
viselkedések anomáliái) e jelenségeket nem ok nélkül választottuk és
ajánljuk vizsgálódásra egymás mellé rendelve. Azt mutatják ugyanis,
hogy félreérthetetlenül megingott a szóban forgó személv érett-telnőtt
személyisége (amelyet talán már korábban is a gyermeki, a kamaszos és
a felnőtt ének aszimmetrikus-diszharmonikus együttessége jellemzett).
A z érett felnőttség problematikus volta elég könnyen fölfedezhető,
minthogy különleges módon igyekszik elrejtőzni. A lepel, amibe bur
kolódzik, a szenvedélyfüggő - szaknyelven: addikt - lét, a hozzá tartozó
meghatározott viselkedési alapformával. Az ember élete akkor addikt,
ha központi eleme valamifajta vágykiélés olyannyira szenvedélyes és
rögzült akarása, hogy:
•

annak újra és újra történő kielégülése híján a személy képtelen be
tölteni társadalmi szerepeit, ellátni feladatait; ám hosszabb távon
éppen az újra és újra történő kielégülés folytán lesz képtelen az em
lített szerepekkel, feladatokkal járó követelményeknek megfelelni;
• mind a kielégítése, mind a kielégítetlensége (elvonás) előbb vagy
utóbb komoly testi-lelki zavarokat idéz elő;
• hatása észrevehetően megterheli a személy kapcsolatát szűkebb és
tágabb környezetével.
A szenvedélyfüggés, az emberi életnek ez a sajátos minősége egyre több
szenvedéssel, kínnal, önsajnálattal és másoknak okozott fájdalommal telítő
dik. Az addiktológia (a szenvedélybetegségek kutatásának és gyógyításának
tudománya) radikális művelői ide sorolják a tekintély, a hatalom teltétlen
rabjait (akik képtelenek lemondani arról, hogy ilyen-olyan szintű vezetők
legyenek, vagy akikben csillapíthatatlan a vágy, hogy felsorakozzanak az
Erős Kezű és Bölcs Legfőbb Vezér mögé, továbbá azokat is, akikben e két
olthatatlan szomj kombinálódik). Idesorolják az alkoholnak mértéktelenül
hódolókat, a táplálkozásban határt nem ismerőket, a vég nélkül fogyó
kúrázókat, a kábítószer-fogyasztókat, a dohányosokat, a szerencse játék
mániában, a munka-, vallás-, illetve szexőrületben szenvedőket, a sebesség
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megszállottjait. Végül azokat is, akiket a túlzottan gyerekes viselkedés és/
vagy megélés szinte befolyásolhatatlan vágya rág, emészt, vagyis a túlfegyelmezettség áldozatait,a másikkal bármikor harcra készen viselkedóket,
a folyton mások könyörületességéért esedezőket és így tovább.
Az efféle emberek az érett felnőttséghez rendelt képességek működ
tetésével nehezen birkóznak meg. Hiányzik belőlük a frusztrációtűrés
(akadályoztatás kulturált, fegyelmezett fogadása), a depriváció megfelelő
elviselése (valamely dolog elvesztésének civilizált, önuralommal szabá
lyozott feldolgozása), a késleltetni, differenciálni, helyettesíteni tudás,
a konfliktusbírás, a viselkedés egyensúlyban tartása és alkalmazkodóvá tétele, a hitelesség igénye és igazságra törekvés, a felelősségtudat, a
megbízhatóság, a kooperatív és a semleges viszonyulás, a szolidaritás, a
részvét, az empátia. Nem tudnak önbizalmat, bizalmat, felfedezőkedvet
táplálni, jóhiszeműnek, játékosnak, spontánnak, naivnak-rácsodálkozónak, kíváncsinak, nyíltnak, képzeletdúsnak, alkotásirányultnak lenni,
biztonságérzést birtokolni. Nagy erőfeszítések árán vagy úgy se működik
náluk a bűntudat, a lelkiismeret, a szégyenkezés, a megbocsátás, a szeretet,
a bensőséges társulás és a tanulás képessége. Önismeretük szinte nincs,
valóságérzékelésük elfogult, előítéletes. Szenvedéseik ellenére hajlamosak
tagadni, hogv ilyen problémák jellemzőek volnának rájuk.
A pozitív személyiségműködési jellemzők hiánvát sajnos gyakorta igen
negatívak töltik ki. Ezek többnyire archaikus, ösztönszintű, indulatvezé
relt, primitív, destruktív mechanizmusok. Szenvedélyuralt embertársaink
ilyenkor a gyermeki létezésük szintjére és formájába csúsznak viszsza, más
szóval regrediáinak. Tipikus helvzetkezclésük az agresszió (a hülyézés
az agresszió jellegzetesen gyerekkori verbális formája). Sűrűn fordul elő
a kritikátlan (intelmentés, vádaskodással, bűnbakkereséssel párosulva.
Idegesítő számukra, ha nem rájuk figyelnek állandóan. Nekik szüntelenül
középpontban kell lenniük. Minekutána pedig sikerült kellőképpen elron
taniuk a különböző személves kapcsolataikat, belerondítottak viszonyaikba
és viszonyulásaikba, jöhet a rosszhiszeműség, a világ fekete-fehérben
érzékelése, összeesküvések gyanítása mindenütt. Elhatalmasodhat a
görcsös kapaszkodást késztetés. Nehézzé válik elengedni embereket,
dolgokat, szerepeket, tisztségeket, foglalkozásokat, megszokásokat. A
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rugalmatlan, egy kaptafára vehető (sémaszerű, sztereotip) reagálás lesz
jellemző. Az igazi, mély érzéseik eltitkolását, a tényleges intimitásra való
képtelenségüket heves érzelem-megnyilvánulásokkal és látványos társasági
élettel ellensúlyozzák. Érthető hát a silányságérzet kijegecesedése, amire
ráerősíthet a fájdalmasan elhatalmasodó magány, nem ritkán valószerűtlen
önmagasztalással, hamisan magas önértékeléssel párosulva, néha messi
ástudatba csapva át. Betetőzheti az egészet egy pszichopata önintelem:
a világ nem becsül engem, tehát rossz, ezért bármit jogom van megtenni
vele. Ezeknek az érzéseknek a veszélyessége elsősorban szabályozatlan
ságukból és többnyire nem tudatosult jellegükből adódik.
Közhely azon elmélkedni, hogy mi váltja ki a legkülönfélébb szen
vedélybetegségekkel takart felnőtt gyermekséget, vagyis a felnőttség
e keszekuszaságát. A mélylélektan, a fejlődéslélektan, de a pedagógia
nagy iskolái is egybehangzóan állítják: a kisgyermekkori úgynevezett
elhagyásélmények örökös szégyenérzésbe taszítanak. A z elhagyástól
(elárultatástól!) való félelem, amire felnőttként rá lehet kattanni, többfé
leképp ültethető el a kisemberben: abúzussal (amikor a felnőtt, visszaélve
helyzeti felsőbbségével, saját szükséglete kielégítésére gyereket használ),
nyílt vagy rejtett erőszakkal, továbbá megszégyenítéssel. Természetesen
az így eljáró szülők felelőssége viszonylagos, hiszen zsenge korukban ők
ugyanezt kapták. A humanisztikus pszichológia - kritikailag szemlélve
az elindividualizálódott, elanyagiasodott, elidegenedett, hagyományos
közösségeit veszítő nyugati kultúrkört - e tekintetben kiemeli az ilyen
bánásmód örökítő anyagának (negatív) jelentőségét, toxikus pedagógiá
nak nevezve azt. Sokunk fejébe-lelkébe majdhogynem mózesi érvénnyel
vésődtek be efféle mérgező üzenetek: A felnőttek a gyermekek urai és
parancsolói, akik Istenhez hasonlóan határozzák meg, hogy mi a jó és
mi a rossz. A gyermekek erénye, ha szelídek, kellemesek és önzetlenek.
Legfőbb értékük az engedelmesség, további fontos értékeik: rendes
ség, rendszeretet, tisztaság, önuralom, önfegyelem, érzelmek és vágyak
kimutatásának visszatartása. A gyermek a felelős azért, ha a felnőttek
haragosak. A gyermek akaratát, ahol csak lehet, meg kell törni stb. (Ezek
a tételek némely politikai párt vagy irányzat ideológiájában, oktatás- és
családpolitikájában is előbukkannak manapság.)
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Kevésbe hatnak közhelyként gondolatmenetünk következő kérdései.
Miként lesz a felnőttség gyermekségéből addikt létezés? M i tartja fenn
a addikcióorientált (esetünkben: hatalomkötött) viselkedést? Nos, ez. a
bizonyos mélyen meggyötört, gyakran megalázott/megbántott kisgyer
mek, mint a már felnőtt korú szenvedélyfuggő ember személyiségének
folyton szorongó belső gyermeke, ott kucorog, ott reszket a felnőtt élet
számára fenyegető kihívásai között (amelyek egyébként normális, ma
gától értetődő elvárások). Ks szüntelen reszket vele felnőttje is, le ne
bukjanak, ki ne derüljön, hogv végeredményben kettejük összessége is
csak gyerek, aki sikert, elismerést, figyelmet, magasztalást, társaságot,
dédclgetést, gyöngédséget, szeretgetést igényelne minden pillanatban.
Ilyenformán hurcolják a rettegést a lemeztelenedéstől és a kiapadhatatlan
vágyat a magány teljes meghaladására. A változatok száma végtelen, a
terhét megtörten cipelőtől egészen a vidáman kikacsintó, kamaszos bájú
hamisjátékosig. A lényeg azonban közös. Az e sorsmodellel sújtott társa
inkban föllelhető az a lelki nehezék, illetve meghúzódik az a törésvonal
(a felnőttség és a gyermekség határán), ami miatt állandó feszültség és
hajszoltság foglyai valamennyien. Ezt ellensúlyozná az addikció. Vagyis:
kompulzív-addiktív személyiségekről beszélhetünk. Ugyanezt az álla
potot a mentálpedagógia ősatyja, az eszperantóul verselgető polihisztor
és holisztikus pszichiáter Avar I'ál (1924-1993), aki praxisát andreutika
(embervezetés/felnőttvezetés) néven művelte, a maga alkotta „montázsszemélyiség" fogalommal írta le.
Rossz-e és kiiktatandó-e az. addikt ember? Saját, általában a tudatosság
alá befészkelt érzései szerint igen. Különben a kérdés rossz. Először is a
lakosság fele addikt. Másrészt ezek az emberek rengeteg hasznot hajthatnak,
sőt néha csodálatos teljesítményekre képesek. Csupán illusztrációképpen:
Ernest Hemingway, Winston Churchill, József Attila, Latinovits Zoltán.
Sokan választanak közülük segítő hivatást, lesznek ápolók, orvosok, tanárok.
Vonzza őket a közszereplés, így a média világa és a politikusi karrier is.
Be kell-e avatkozni annak érdekében, hogv a szenvedélyfüggők ilyen
olyan rögzült vágyuk mindenekfelettisége akii felszabaduljanak? Igen,
ha az érintett maga is így akarja és/vagy ha az illető szenvedélyhódolatábol a környezetének elege lett. Megint csak illusztrációképpen. Az az
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addiktológus, aki együtt láncdohányzik drogos pácienseivel. Az a sebész,
aki alig várja, hogv kimehessen a műtőből rágyújtani. Az a gépkocsivezető,
aki a volánnál az otthoni poharazgatásról ábrándozik. Amdc hogyan
lehet az idetartozó politikusokat, közszereplőket azonosítani? Részint a
politikai-szakmai tetteik alapján (ízléstelenül fogalmazni szokott újságírót
rendszeresen közlő lapot nem olvasunk), másfelől az elvonási tüneteket
megfigyelve. Amennyiben a hatalomból kipottyanó politikus az addikt
viselkedés valamennyi jellemzőjét produkálja, akkor őt soha többé nem
volna szabad emberek sorsát, élethelyzetét eldönthető pozícióba engedni.
(Kivéve, ha eredményes személyiségfejlesztő tréningen vett részt, erre,
igény esetén, a mentálpedagógia is készséggel vállalkozik.)
Mi az addikció meghaladásának titka? Tengernyi irodalom és közvetlen
segítői, gyógyítói tapasztalat szól erről. A tanulás, az alkotás, a teljesít
mény iránti elköteleződés. Hit a lelkiismeret feltámaszthatóságában és
a szeretetadás igényének felébreszthetőségében. Meg bizalom az ember
találékonyságában, különböző fortélyokra vak) képességében. Teklául a
mentálpedagógia így nyújtja az önsegítő mikrocsoportot (ahol utólag
felnőtté lehet érni; Avar), valamint a bűnbakkereső cseretechnikát (megter
vezett kínpadja az empátia elsajátításának; halkan: a szerző csinálmánya).
Lényegében semmi új, pusztán a régi görögök javasolta önismeret, tükör,
némi műviséggel megspékelve.
felötlik Ady: „... szeressétek, / Ot is, a vad, geszti bolondot, / A
gyújtogató, csóvás embert, / Urnák, magyarnak egyként rongyot, / Mert
ő is az. Idők kiküldöttje". Akkor most hogv is van ez? Hát ekként. Ma
tényleg demokrácia van. Tele piszkos érdekekkel és az Isten szabad ege
alatti alvás szabadságával. Viszont a hatalom nem lövet a nép közé, nem
ölet le hat embert, nem sebesít meg száznyolcvan kettőt és nem tartóztat
le háromszázat, mint tette 1912. május 23-án (aTisza házelnöksége elleni
munkástiltakozáskor). Es ez azért megérdemel némi önmérsékletet. Érett
felnőttséget, vagy legalábbis stílus-, illetve arányérzéket - a tollforga
tóktól. No meg két világháború és a holokauszt után talán juthatnának
nekünk végre olyan politikusok, akik mentesek a gyermeki személyiség
omnipotens és omnikompetens, valamint omnidependens attitűdjétől.
Ha már mi, többiek, gyarlók vagyunk...
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ELŐÍTÉLET, INDULAT, HATALOM'

Politikai (és egyéb) paranoiditásunk talán nem örök átok...
Az ember kapkodja a fejét. Hogy elharapódzott a gyűlöletbeszéd!
Nemcsak a sajtóban, de számos családban, meg a valamikori barátok
között is. A másik inszinuálása, a múlt jóhiszeműségének megkér
dőjelezése. Két részre szakadt az ország? Kollektív neurózis tanúi és
áldozatai vagyunk?
A szociomentális paranoia és frusztráció fő megnyilvánulása a bűnbakolás. Ez mifelénk már „történelemkezelési" nemzeti rutin. A valóságér
zékelés e torz gyakorlata mára soha nem látott ügynök- és spionvadászási
idiotizmussal fenyeget. Amit aztán folyamatosan táplál friss gyúanyaggal:
jövedelem- és életlehetőség-differenciálódás, a felnövekvő nemzedékeket
célba vevő fogyasztói „kultúra" agresszivitása. Színezékként pedig számol
hatunk még a magvar-magvar konfliktussal és az egész Trianon-kérdéssel,
no meg a „cigányüggyel".
Soha nem szerencsés összemosni egvmással a különböző társadalmi
kompetenciákat, a társadalmi munkamegosztás intézményesen elkülönült
területeit (a politikát, a gazdaságot, a jogot, a tudományt, az oktatást-ne
velést, az egészségügyet, a szociális munkát stb.), főleg nem a politikát a
többivel. Napjainkban viszont olyan mértékűek és olyannyira elhúzódóak
a közéleti mentális zavarok a társadalomban, hogy ezek speciális kihívást
jelentenek a tudatbefolyásoló professziók számára. Persze nem várható
tőlük valamiféle „általános varázserővel bíró gyógyír", de homokba sem
dughatják tudós fejüket. Riasztásuk nem áll ellentétben a hagyományosan
működő, kollektív tudat-, illetve személyiségvédő intézmények, például
az egvházak és gyülekezetek ez irányú lélekgondozó tevékenységével,
inkább arra van szükség, hogy ebben az eldurvult helyzetben a „szakma"
repertoárja, a pszichológia, a pedagógia és az andragógia tudományosan
megalapozott beavatkozásmódjai összehangoltaidban lépjenek fel, és
68 Némi rövidítéssel megjelent: Népszava, 2002. szept. 28. | S/ép Szó]
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bevessék szaktudásukat e társadalmi indulatáttételek minimalizálása
érdekében.
A problémahalmaz - értsd: közösségi gyűlölségeink - értelmezésének
(és a megoldási módozatok keresésének) egyik kiindulópontja lehet, hogy
a társadalom - politikához kötődő vagy a mögé búvó - szociálpszicholó
giai konfliktusaiban gyakorta megmutatkozik valami közös. Tudniillik
nemegyszer visszavezethetőek számos felnőtt korú ember lelki „összeérett-lenségére", mármint arra a jelenségre, hogv ez utóbbiak bizonyos
helyzetekben észlelhetően csak „megnőtt", ám nem „felnőtt" valakik. E fura
állapot azzal függ össze, hogy korunk civilizációiban sem a családokban, sem
az oktatási-nevelési intézményekben nem nagyon sikerül a biológiai érés
folyamatát eredményesen komplettálni az egészséges és harmonikus fel
nőttség pszichoszociális kritériumaival. Megjegyzendő, hogy a tapasztalatok
szerint efféle állapotba olyan személy is beleeshet, aki egyébként birtokolja
ugyan az érett és szilárd felnőttséget. A „felnőtt gyermek" szindrómájának
létrejöttében sajnálatosan szerepet játszik az a körülmény, hogy az oktatás és
képzés hagyományos rendszere többnyire beszűkül a különböző általános és
szakjellegű ismeretek átadására, amelyek előfeltételezennek vagy úgymond
a maga természetességében megoldódni képesnek veszik a harmonikus,
konfliktustűrő és kreatív személyiség kialakulását és megszilárdulását. Az
utalt bajok elhárításában (vagy legalábbis ellensúlyozásukban) ténylegesen
közreműködhetne minden, az emberek lelki fejlődését, alkalmazkodó és
problémamegoldó készségét szolgáló szaktudomány. Én most ezek közül a
legfiatalabb, alig egy évtizedes múltra visszatekintő mentálpedagógiának (az
életkor szerinti felnőttek valódi felnőtté nevelésének) e téren gyümölcsöz
tethető perspektíváit szeretném vázolni. A bűnbakolás - amely valójában
egy gyermeki, felnőttkorban meg infantilis hárító (én-védő) mechanizmus
- országos méretű, veszedelmes elharapódzása indokolttá tenne egv célzott
és személyre szabott empátiatanítási- és tanulási propaganda alkalmazását.
Ez a mentálhigiénés követelmény a mentálpedagógia (szub)diszciplináris
bázisán ígéretes hatástokkal biztosítható. Eredményessége azon alapul, hogy
a felnőtt korban is még éretlen, illetve diszharmonikus személyiséggel bíró
embereket ráébreszti erre a hiányosságukra, és eszközeiket, módszereket ad
kezükbe önmaguk korrigálásához, utólagos fejlesztéséhez.
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Egy országos egészségügyi intézetben már létezik ennek a felnőttségnövelő és -karbantartó - különben a pedagógus-továbbképzésbe 1999-ben
akkreditált - irányzatnak módszertani egysége. A vonatkozó praxis szintén
sikeres. Sőt, bizonyítottan bevált a kiképző és szupervíziós szisztémája
is. Személyiséget megszilárdító és utóérlelő metodológiája keretében, a
„megbántóra" és a „megbántottra" koncentrált) in vitro cseregyakorlata
ilyen vagy olyan tormában, de harmincnál több szakmai közleményben
került publikálásra. Tehát akár önképzéssel hozzáférhető, elsajátítható.
A nemes szándékú figyelemfelkeltés kereteihez igazodva, itt csupán
megvillantható ennek az ajánlott (ön)intervenciónak néhány olyan modellkérdése, amelyek mentén a hihetetlennek tetsző, tömegméretű specifikus
lelki regenerálódás, én-erősítés és probléma-eliminálás megindítható,
elősegíthető. A politikai agresszióinkat mérséklő mentálpedagógiai ja
vaslat lényege a gyakorlatban a következő: amennyiben bármely politikai,
etnikai, vallási, nemzeti-nemzetiségi, illetve egyéb társadalmi csoportot
ellenfelemnek - ellenségemnek! - tekintek vagy érzékelek, „cseremérlegre"
teszem a „velük" kapcsolatos addigi ítéleteimet, véglegesnek könyvelt
véleményemet. Es csak ha - önvizsgálatom után is - arra a meggyőző
désre jutok, hogy a politikai konfliktusunkba torkolló másságuk (ami
persze csak hozzám képest másság, hiszen „nekik"én vagyok más!) nem
belőlem, a saját lelki egyenetlenségemből és/vagy a korábban általam
tudomásul nem vett képességkorlátaimból fakad, akkor követhetem a
politika, a közösség ügyeiben való részvétel logikáját. Csak akkor vívha
tom érdekharcomat tiszta lelkiismerettel, s küzdhetek becsülettel az én
közösségem érdekérvényesítéséért.Természetesen ugyanezt az önismereti
vizsgálódást végzem el akkor is, amikor egy konkrét személvbe sűrítem
politikai bűnbakmegélésemet (s fokozottan alkalmazom ezt az öntisz
tító technikát, ha az utált, kárhoztatott illető a személves ismerősöm
vagv a rokonom). Mindezzel az igazságérzetem kontrollálom, mert csak
ekként szerezhetek reális esélyt megtudni, hogy ez vagv az a politikai
viszonyom nem iszony-e, ami viszont önnevelés és önfejlesztés nélkül
aligha befolyásolható.
fontos jelezni: az itt olvasható javaslat nem arra irányul, hogy a társa
dalom pluralitásában gyökeredző politikai tagoltságot és érdekkonfliktu179

sokat lefedjük - valamely politikum, politikai közösség dominanciájának
örve alatt - akár személyiséglélektanászkodással, akár pedagogizálássali
Tartalmazza viszont annak a felülvizsgálatát, hogv egyfelől nem sínylette-e
meg súlyosan lelki egészségünk, valamint mikroszociális kapcsolataink
épsége mindazt, ami a politikában történt, másfelől pedig nem a mi,
személyiségbeli keszekuszaságunk, rendezetlenségünk, önismereti vak
ságunk navigálja-e politikai érdekharcunkat és -megélésünket, nem az
táplálja-e politikai szenvedélyünket, és szabályozza ezek irányzékát és
hőfokát egyaránt. Mindez nem fenyegethet ugyanakkor mindennapja
ink átpatologizálásával, tudniillik magától értetődő igazság marad, hogy
mind a konzervatív, mind a liberális, s úgy a baloldali, mint a jobboldali
ideológiájú ember lehet mentálisan-pszichésen egészséges. Ez alól talán
csak a (leg)szélső-politikai felfogások hívei (fasiszták, és önmagukat
kommunistáknak tituláló vörösfasiszták, továbbá terrorista anarchisták)
képeznek kivételt, ugyanis e körökben közismerten előbújik előbb-utóbb
valamiféle negatív személyiségdeviancia.
Kimondható tehát, hogy bűnbakolásaink leleplezésével csupán egy
régi bölcsességnek teszünk eleget. Annak, hogy tulajdon indulatainkkal
szemben bátran éljünk gyanúperrel akkor is, ha azok politikai maskarát
öltenek.
Kérdéssor minták a tudatos haragommal, haragvásaimmal kapcso
latban:
1)

Képes vagyok-e beismerni, hogv nem tudok kibékülni „velük",
vagy inkább tagadom, hogy egyáltalán érdekelnek (lehet, hogy
semmi közöm „hozzájuk")?

2)

Miért haragszom „rájuk" mégis olyan állhatatosan és engesztelhetetlenül? Mivel bántottak meg, vagy milyen konkrét kárt okoztak
nekem?
Mit képzelek „róluk" a tekintetben, hogy miként gondolkodnak és
éreznek a hozzám hasonlókról?
Az általam sérelmezett cselekedeteiket - ők - mivel igazolják,
véleményem szerint?

3)
4)
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5)
6)
7)

Találok-e mentséget viselkedésiikre?
En vajon mit tennék, mit éreznék az „ő" helyükben?
Rögzült mérgemben ugyan mit kívánok „nekik"? Es mit tennék
„velük" (ha nem tartanék valamilyen retorziótól)?
8) Meg tudnék-e bocsátani „nekik"egyáltalán? Milyen leltételekkel?
9) Véleményem szerint, vajon „ők"is haragszanak-e rám? Es ugyan
miért? Az „ő" haragjuknak van-e valami igazságtartalma, jogossága?
10) Lehet, hogv engesztelhetetlen érzéseim valódi okai igazándiból
bennem, a saját múltamban rejlenek?
11) Hogy tudnám elhagyni a „velük" kapcsolatos rossz érzésemet?
1 lajlandó lennék-e, ha lehetne, sorsot cserélni „velük"?
12) Mi kellene ahhoz, hogy önbecsülésem megőrizve (sőt növelve!)
képes legyek felülemelkedni a konfliktusunkon?
Es az alapharagommal kapcsolatban (a 10. pont kibontása):
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ki az én „igazi bűnbakom" (aki az egész - személyes - életemet
alapvetően kedvezőtlenül befolyásolta, akit sorsom nekem nem
tetsző alakulásában felelősnek érzek)? Képes vagyok-e szembenézni
egyáltalán ezzel a titkolt, vagy szégyellt érzéssel?
Miben hibáztatom? Mit nem tudok megbocsátani neki?
Bele tudok-e gondolni, hogy „igazi bűnbakom" most mit gondol
felölem, s mit érez irántam?
I la őszinte vagyok magamhoz, mit tennék vele - ebben a pillanatban
- a legszívesebben? És máskor?
Az ő rám irányuló érzései vajon „igazságosak-e", illetve mennyire
indokolhatóak velem szemben?
Találok-e mentséget egykori (vagy máig tartó) viselkedésére? Mi kellene
ahhoz, hogv meg tudjak bocsátani neki, hogy megengesztelődjem iránta?
Az. én „igazi bűnbakom", ha belegondolok, hogyan élte meg mindazt,
ami nekem olvan nehéz és kellemetlen volt?
Múltamnak ezt a titkolt görcsét miként tudnám megoldani? Képes
vagyok-e, legalább gondolatban, sorsot cserélni vele (mármint az
„igazi bűnbakommal")?
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i)

Mi kellene ahhoz, hogv erősödő önbecsüléssel képes legyek meg
szelídíteni az átélt kellemetlen, híjó emlékeket?

Felvetésem sokaknak fantazmagória. Lehet. Mégis, ha mindössze
eggyel kevesebbszer szólítják fel a politikai konkurenciát öngyilkosság
elkövetésére, ha csak eggyel kevesebbszer hallható otromba, az emberi
méltóságot bántó hang közéletünkben, vagy netalántán megszűnünk a
honfitársainkat rovaroknak, kártevőknek, élősködőknek, jöttmenteknek,
ilyen-olyan orrúaknak és tülűeknek, mucsaiaknak stb. elkeresztelni, s
magánemberként sem leszünk zsarnokok vagy rabok (annyira) - már
megérte.
Persze a mentálpedagógia sem panacea. Igénybevétele ugyanakkor
messze nem kötelező (akként nem is működhet), káros mellékhatásai
nincsenek (a vele élő bármikor „fellázadhat"ellene, felhagyhat használa
tával, hiszen a felnőttet, a felelős és egyenlő szuverenitási! embert ragadja
meg bennünk). Erejét egv nagyon fontos közös élményünk biztosítja: a
felnőttség és a megnőttség paradoxona (ami nem betegség vagy torzu
lás, bár azzá is válhat - hatalmi viszonyok közepette pedig különösen
ártó). Előítélet, indulat, hatalom - együtt ugyanis igencsak veszélyesek.
Semlegesítésükben a mentálpedagógia egv - most még picit újszerű lehetőség. Lehetőség egymás elviselésére. Egymást elviselni? Apróság és
minden. Lehet, hogy ez volna éppen a társadalmiság veleje.
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MENTÁLPEDAGÓGIAI LEXIKON-SZÓCIKKEK'

andrcuta: 'embervezeto,
'felnőttvezető' (Avar Pál); az —> andreutika műve
lésére speciálisan kiképzett mentálpedagógus (magától értetődően), illetve
andragógus, (gyógy)pedagógus, orvos, pszichológus, önsegítő aktivista stb.,
aki - a saját főhivatásán belül - a felnőtt korúak érett felnőtté nevelését
tanítását, továbbá a megrendült felnőttség megtámogatását-helvreállítását
specifikus (mentálpedagógiai) - lásd -^mentálpedagógia
- irányultsággal
végzi (civil szociális szolgálatok, egészségügy, humánerő-fejlesztés, iskolai
és iskolánkívüli felnőttoktatás különböző konkrét színterein).(...)'"
andreutika: (görög, az. 'anér - androsz' = férfi, felnőtt ember főnévből és
a 'tekhné' = tudomány, művészet, mesterség fogalmára vonatkoztatható
'eutikc' melléknévképzőből, az 'euthünó' = egyenget, helyes irányba terel
igére a kreativitás poétikus játékosságával utalni szándékozóan, a gram
matika szabályait szabadon kezelve - már-már a nvelvá önkény határát
súrolóan - létrehozott műszó, amelv kifejezést mint konstruktumot
a megalkotó Avar Pál - lásd alább - az 'embervezetés'
személyiségre
habilitáló módszerének idegen nyelvű szakmegnevezéseként használt,
elsősorban a felnőttvezetés
és -irányítás, a felnőttkori 'felnőtté fejlesztés'
funkcionális jelentéstartalmával; diszciplináris helvét a
-^mentálpedagógia
praxeológiájaként találta meg) Lényege a felnőtt korú személyiség utó69 Megjelent: Felnőttoktatási és -képzési lexikon A-Z-ig. Főszerkesztők: Benedek András - Csorna
Gyula - 1 larangi László. Magvar Pedagógiai [arsaság. OKI Kiadóház. Bp., 2(X)2. 568 p. [Megjelent
2003-ban. A „mentálpedagógia" szócikket jegyzi: Csorna Gy.] Részletek. Az idecsatolt lapalji jegyzetek
utólagosak.
70 Az andrcuta kliensvezetési stílusában a szolidaritás szüntelen kinyilvánítása mellett alapkövetelmény,
hogv bírja tűrni kliensei „kudarcait",újra és újra „sanszot"adva nekik. Praxisában folyamatosan jeleznie
szükséges,hogy a teljesítmény mar önmagában érték, minőség, mivel a kliensek nemegyszer súlyosan
szcinclyisegscrult. vagv akar pszichotikus paciensek, nem jelentéktelen hányaduk pedig objektíve
behatárolt, sót visszafordíthatatlanul leépülő emberi állapottal - gyakorta mind szociális, mind fizikálispszichikai értelemben. Mindezt a direktivitás (nyíltan tematizált irányítás) dominanciájával alkalmazott
nondirektivitással (rejtett mod), valamint direkt (közvetlen) és indirekt (közvetett) ráhatásokkal valósítja
meg, e stílusjegyeket mindig az adott szituációhoz és személyhez, továbbá a kezelő-fejlesztő-gondozó
program menetebe/, igazított súlyozással érvényesítve. Az andreutának elkerülhetetlen megtanulnia azt
is, hogy az egyenrangúság és a nem egyenjogúság dialektikáját alkalmazni tudja kliensvezetésére.
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érlelése, lelki egyensúlyának helyreállítása, kommunikációs készségének
javítása az önfejlesztés és önsegítés eszközeivel. Közelebb áll a neveléshez,
mint a gyógyításhoz, így az andragógia részterülete is, jóllehet erede
ti alkalmazására a pszichiátriában került sor (korrekciós terápiaként).
Problémafelvetése a 'felnőttség' és inegnőttség' paradoxonából indul ki,
vagyis abból a felismerésből, hogy a 'felnőttség' elérése nem kizárólag az
életévek számától függ; bizonyos szempontok alapján lehet valaki felnőtt,
ugyanakkor valamilyen okból labilis, leblokkolt, alacsonyabb szinten
rögzült, visszamaradott, infantilis -^montázs-személyiség.
Az ~ önsegítő
eszköztára tehát a személyiség harmonikus érettségéhez kívánja az egyént
hozzásegíteni. Főiránya a korunkra jellemző olyan fogyatékosságok ki
küszöbölését célozza, mint az alkalmazkodókészség, a kudarctűrőképesség
és az indulatok szabályozásának hiánya, az önbizalom reális alapjainak
hibás megítélése, értékválasztási zavarok, az egyéni és a közösségi múlt
értékelésének diszfunkcionalitásai. Az ilyenféle zavarok és hiányok felszá
molásához gyakorta szükség van külső, módszeres irányításra, vezetésre
{-^önsegítő mikrocsoport, -^mentálpedagógiai
kiscsoport); ennek révén a
nem arányosan személyiségérett egyén önszabályozó lelki mechaniz
musa egészségesebben tud működni (megcélozható benne a felnőtt 'én
irreverzíbilis hatalomátvétele, s a 'belső'gyermek és kamasz 'helyére szelídítése'). Az andreutika legjelentősebb originalitása a hösterápia, illetve
legendaterápia, amely alaptételként állítja, hogy minden ember élete során
adódik legalább egv hősi mozzanat (benne, akár'héroszként'-'kreátorként',
akár fül-, illetve szemtanúként, akár 'krónikásként'-'mesemondóként',
meg lehet testesülni), s ezt kell megtalálni és újraélni - hogv átérezzük:
érdemes felnőttként tenni a dolgunkat. Az ~ kimunkálója a pedagógiai/
andragógiai irányultságú, önmagát a humanisztikus pszichológiai-pszi
choterápiás áramlathoz soroló, honi holisztikus pszichiáter dr. Avar Pál
(1924-1993).(...)
mentálpedagógia: (latin+görög.Téleknevelés','értelemnevelés'), a pszicho
terápia, a pedagógia és az. andragógia diszciplínáinak komplex alkalmazása
a felnöttnevelés
területén. (A kifejezésben a pedagógia fogalom szerep
lése fejezi ki azt a koncepcionális összefüggést, hogy a ~ - a felnőttség
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mellett - fókuszálja az ún. belső gyermeket.) Alapja az
-^andreutika
személyiségfejlesztő, egyensúly-helyreállító módszere. A ~ elemzi az érett
felnőtt magatartásának kritériumait és az ahhoz tartozó lelki működé
seket; ennek tükrében vizsgálja az egyedfejlődés életkori szakaszaihoz
általában illeszkedő 'ériállapotok' (gyermek-, kamasz-, felnőtt-) eseten
ként - diszfunkcionalitást állandósító - sajátosan összetett, egymásra
montírozódon személyiség-érettségi szintjeinek aránytalanságait, ezek
inkongruens dominanciáinak okait; a személyközi kapcsolatok rendsze
ressé váló konfliktusait, a kóros kötőtléseket és a viselkedési függőségeket
előidéző tényezőket; keresi a -^montázs-személyiség
korrekciójának ön
segítő módszereit (-^mentálpedagógiai
kiscsoport,
-^önsegítőmikrocsoport),
amelyek által az érzelem, gondolkodás, viselkedés önszabályozása meg
tanítható, a kialakult addikció (függőségbe torkollt) rászokás) leépíthető,
az érett felnőttség utó-, illetve újraformálható. A ~ kompetenciájában
különbözik a gyógypedagógiától,
ezen belül a pszichopedagógiától, mert
nem a fogyatékos gyermekkel, hanem a lelki egyensúlyát veszített, éret
len (vagy érettségében megrendült) felnőtt korú emberrel foglalkozik.
Nem pszichoterápia, mert tárgyai-alanyai nem kizárólag 'beteg' státusú
emberek. Noha eredeti származási helye és első alkalmazási területe
a pszichiátriai-addiktológiai rehabilitáció volt, szélesebb felhasználási
szükséglet és igény a ~-t az andragógia gyakorlatába utalja, amennyiben
az a mentális terápiákat a felnőttneveléssel, -oktatással és -képzéssel
hangolja össze (ezért - mint terminus technicus - alternatívája lehet a
mentálandragógia
szóalak, a 'felnőttkori felnőtté képzés, illetve fejlesztés'
értelmében; bár ez kevésbé terjedt el). A ~ markáns nóvuma a bűnbak
keresőcseretechnika, amely gyakorlatsorozat - didaktikus-pszichológiai, s
egyben modellizált tervezettséggel, a feldolgozatlan és áttétellé merevedett
harag-beállítódásokkal való emocionális-kognitív szembesülést kiváltó, a
'megbántóra'és a inegbántottra'koncentráló'in vitro'csereművelet révén az empátia (s más, a kontorm felnőttséghez tartozó viselkedésképességek,
személyiségműködések, mint például: közlésképesség, valóságészlelés,
késleltetni tudás, kompromisszumfogékonyság, konfliktusbírás, fruszt
rációtűrés, önfegyelem, szorongásállás) felnőttkori tanítására és/vagy
karbantartására-szilárdítására-helyreállítására szolgál. E képzeletbeli,
185

egyszerre intra- és interperszonális csere eredményességét standardizált
eljárási-végrehajtási módja biztosítja, amely: 1. en'-erősítő hatású; 2.'én'elidegenítő jellegű; 3. nem idézi tel az en'-vesztés képzetét; 4. sikerélményt
teremt; 5. omnipotens, omnikompetens és omnidependens késztetéseket
mérséklő. A mentálpedagógia fogalmának és metodikájának kimunkáló
ja - és mint szubdiszciplínának kezdeményezője - Fekete György tanár
(1951-). A ~ önálló promóciós-prevenciós-terápiás-rehabilitációs és
képzési-szuperviziós szisztémával rendelkezik (-tandreuta),
amely - a
vonatkozó klienskezelési tapasztalatok elemzésével - nagyrészt az 1990-es
évtizedben jött létre (hasznát a gyakorlatban - posztgraduális tréningkép
zések és műhelyszupervíziók tormájában - először a pszichiátria területén
bizonyította, majd 1999-ben - oktatási miniszteri akkreditációval - be
került a pedagógus-továbbképzésbe). Szakmai-intézményi bázisa: OPNI
Mentálpedagógiai Gondozó és Módszertani-képzési Központ' . (...)
1

mentálpedagógiai kiscsoport: meghatározott metodikai eszközökkel
vezetett, a -^montázs-személyiség
kognitív önmeghaladását provoká
ló formális csoport, a -^mentálpedagógia
legjellemzőbb praxiskerete,
ahol radikális, lélektani-neveléstani - adott esetben direkt intervencióval
kombinált - gyorstámogatást biztosító, személyiségfejlesztő, a viselkedés
újraszabályozását különösen megcélzó programmal motivációs alapot
kapnak a résztvevők arra, hogv ki-ki önmaga vigye végbe személyiségé
nek rehabilitációját, valódi felnőtté formálását. Létszáma: 4-10 fő.' A
néhány hetes, illetve hónapos csoportmunka dramaturgiájának tematikus
fázisai: bizalom és szolidaritás kialakítása; sorsmegosztás egymás között,
a személves múlt pozitív történéseinek kikutatása és felidézése,'énerősítő'
funkcióval; a saját egyéni 'történelemben'veszteséglajstromozás és önref
lexió; az empátia tanulása speciális gyakorlatok révén; a 'felnőtt gyermek'
jelenségének tudatosítása és a kapcsolódó jellegzetes magatartásvonások
és -mechanizmusok csoportpublikus és konkrét on-beazonosítása'; vé2

71 A z intézetvezetés 2004-ben bezárta (az intézetet 2008-ban számolták röD.E tények még inkább
indokolná teszik a - szenvedélybetegségek kezelésében egyértelműen sikeres - mentálpedagógiai
metodika széles körű közreadását.
72 Klinikumban, pácienskliensekkel dolgozva, a létszám megegyezik a mikrocsoportéval, tehát 3-5 tói
Ettől - a módszer radikalizmusa miatt - még intézményi/osztályos nyomásra se szabad eltérni.
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gül - az individuális autenticitást legitimáló érett felnőttség konform
viselkedésmódjainak oktató összegzésével - a 'leválás' előkészítése. A
dramaturgia rugalmas; lényeges, hogy a csoportvezető (specifikusan ki
képzett -^andreuta)
igazodjék a csoport összetételéhez, a csoporttagok
szakképzettségéhez, iskolázottságukhoz, érdeklődési körükhöz, rászánt
idejükhöz és egymáshoz fűződő viszonyukhoz. Műveletei rendszere
ellenben szigorúan kötött, melynek központi eleme az ún. bűnbakkereső
cseretechnika (lásd -^mentálpedagógia
alatt).(...)
montázs-személyiség: az -^andreutika alapfogalma. Sajátosan összevegyült
részekből áll: a gyermek-, a kamasz- és a felnőttkor személyiségérettségi
szintjeit kifejező enállapotok' mozaikszerűen egymásra montírozódnak
és nincsenek egyensúlyban. A nem arányosan érett emberben a megelőző
két fázis viselkedésjegyeinek alkalmatlan felbukkanása és dominanciája
háttérbe szorítja a felnőtt 'én'-t. A ~ állapota az állandó belső ingadozás
(esetenként pulzálás) során jön létre és rögzül; ezért kapcsolódnak hozzá
össze nem illő emberi vonások, viselkedési kényszerek. A —gel együtt
jár az érett viselkedés hiánya, amely - az érintett egyénnél - belső-kül
ső konfliktusokat, frusztrációt, személyiségzavart, szenvedélyfüggést
okozhat. Az ilyen személyiségszerkezetű ember folyamatosan funkcio
náló űzött-hajszolt (kompulzív-addiktív) közérzettel létezik, élete nem
meg-, hanem túlélés, kapcsolatait nehezen építi, rendre függő helyzetbe
kerül, érzelmi-fizikai-szellemi magánytól szenved szüntelen, döntései
nemegyszer éretlenek, elhamarkodottak. Ösztönös és racionális szintje
nem korrelál, regresszióra hajlamos. A ~ létrejöttének oka a kontrollori
entált családban, az ún. belső gyermekben állandósult szégyenérzetet és
pszichésen rögzült elhagyásélményt elültető 'toxikus pedagógia'(Miller,
Alice - USA) érvényesülésében, s általában az individuumot infantilizáló
modern civilizációs hatásokban keresendő. A felnőttséget növelő korrekció,
a stabil 'felnőtt-én'utólagos kiformálásának és/vagy regenerálásának művi
terepe az -^önsegítő mikrocsoport és a —>mentálpedagógiai kiscsoport. A ~
nem ezoterikus fogalom, hanem a -^mentálpedagógia
praxisának szerves
eleme.Jelentését a mindenkori kliensekkel - egyéni szociokulturális meg
határozottságaikat figyelembe véve - célszerű elsajátíttatni, kialakítva azt a
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képességüket, hogv felismerjék megjelenését, és azonosítsák (főleg a saját
személyiségműködésükben, viselkedési szereptárukban!) konkrét jellem
zőit. A ~ fogalma szembetűnő mértékű rehabilitatív erővel hat a tényleges
személyiségérlelő munkában. Ugyanis - használatával - a fejlesztendő
felnőtt korú személy számára élménnyé válik önmaga megismerésének,
nevelésének és uralásának lehetősége, miközben ez ötvöződik - a valóban
felnőtt lét tekintetében alapvetően fontos - kontorm pszichikai képes
ségek gyakorlásával (pl. önelidegenítés, önmegfigvelés az 'én' - felnőttre,
kamaszra, gyermekire történő - kvázi önfelszabdalása révén). A lényeg,
hogy ekként ki-ki tárgyiasíthatja önmagát önnönmagának, s ezáltal - emocionális-kognitív komplexitással - út nyílik a testi-lelki öntormázáshoz,
a saját magunkkal való társuláshoz.(...)''
önsegítő mikrocsoport: az -^andreutika alkalmazásának fő kerete (másik
jellegzetes forma még, a -^mentálpedagógiai
kiscsoport mellett, a közvetlen
párkapcsolati rehabilitációt szolgáló Avar-fele báromszög-terápia
- lásd
-^andreutika
alatt irod.:A. R: Hősterápia). Az ~ olyan művi kisközösség,
amely az élet nehézségeit nehezen feldolgozó, krízisbe jutott felnőtt
korú emberek (az adoleszcenstől a szenexig) 3-5 fős kooperáló, egymást
támogató, közös szabadidő-rendezvényeket is tartó, pótcsalád jellegű
rendszeres együttléte, ahol az interperszonális kapcsolatok segítik az
úgymond csak megnőtt ember megkésett felnőtté válását, személyiség
deficitjeinek kitöltését. E speciális együttműködés időtartama, szükségtől
függően, akár 1 -2 év is lehet. Az ~ műveleti rendszere nem kötött; szükség
szerint, a kliensek megnyilvánulásaihoz, igényeihez rugalmasan illeszthető.
Vezetési stílusa azonban egyértelműen direktív (még ha nem is annyira
markánsan, mint a -^mentálpedagógiai
kiscsoport esetében), továbbá alap73 Fölvethető, hogy a montázs-személyiség mennyiben új teoretikus fogalom (például, vö. identitás
zavar, multiplex-személyiség, disszociáció stb.). A z viszont nyilvánvaló, hogy terápiás ereje igen
jelentós. Használata ugyanis képessé teszi a klienst nem pusztán tudatosítani, hanem átélni, átérezni:
megismerheti, áttekintheti, uralhatja önmagát. Mert a saját én „felszabdalásával" megkönnyebbedik
önmagunk elidegenítése, hiszen így a „belső gyermeket" lehet elidcgenítvc-clfogadva szemlélni
(működterve a megfigyelő ént), lehet öt cenzúrázva szeretni, s ily módon egészségesen integrálni. A
lényeg: a montázs-személyiség fogalmának segítségével egész énünkkel egyszerre, ilierve egyaránt
léphetünk emocionális és kognitív viszonyba, igen progresszív interiorizációt elérve ezáltal (esélyt
kapva ekként az énállapot-váltás tudatos es adekvát befolyásolására saját pszichikus bensőnkben, a
kongruenssé válásunkat előmozdítva).
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I vető módszere a hösterápia (lásd -^andreutika).
Főbb funkciói: 1. aktális
problémakezelés; 2. szeretetmegélés; 3. fájdalommunka-terep (szégyenoldás és elhagyáskompenzáció); 4. telnőttséglaboratórium. Célszerű, ha az
~ tagjai régebbről nem ismerik egymást, s családi-rokoni-baráti kötelék
(a múltból) egyáltalán ne tűzze őket össze. Kigondolásában a kreátor
dr. Avar Pált - többek között - ösztönözték az Alcoholics Anonymous
{Névtelen Alkoholisták, U S A ) személyesen megismert önsegítő (selfhelp) hagyományai.
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FÜGGELÉK
A LIPÓT DON QUIJOTÉJA-

Elszántan néz. rám, haragot, és kétségbeesést látok a szemében. Nem
hagyom magam, nem fognak kirakni innen, mert a I .ipótból nyerek erőt,
és ihletet, mondja Fekete György, aki hónapok óta kimozdíthatatlan az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) egyik düledező
kis épületéből.
Ugv is fogalmazhatnék persze, az ő szavaival élve: az intézet vezeté
se fel akarja számolni a Mentálpedagógiai Gondozót és Módszertani
Központot.
Ez a gondozó és központ valójában Fekete György elhivatott szeme
lvével azonos. Fekete György pedig hosszú évek óta „megoldhatatlan
probléma" az országos intézetben. Például mert ápoltból lett oktató.
Ráadásul továbbfejlesztett egv olyan gyógyító módszert, amely még a
legkritikusabb ellenzői szerint is működik. Szakcikkeket ír, és tanfolya
mokat tart pszichiátereknek, sőt olvkor még betegekkel is foglalkozik.
Az eredetileg bölcsészkart végzett, volt történelemtanár az. életét tette
a mentálpedagógia, azaz pedagógiai szemléletű emberkutatás terjesz
tésére.
- A mentálpedagógus az érett felnőtt viselkedésre tanít - magvarázza
-, abból indul ki, hogv a rossz szokások, kóros kötődések oka legtöbbször
valamilyen lelki törlés, személyiségfejlődési zavar. Ennek következtében
nem alakult ki az illetőben empatikus képesség, konfliktus és kudarctűrés,
képtelen kompromisszumokra, egyedüllétre, önszeretetre. Ez a módszer
egy önsegítő, önnevelő lehetőség, amelynek legfontosabb része a kom
munikációié jlesztés.
Fekete György eredetileg pszichiátriai betegként ismerte meg a híres
pszichiátert, dr. Avar Pált, az említett módszer kitalálóját, aki sok pácien74 Népszabadság, 2004. április 24. Fédcrer Ágnes
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sénél sikerrel alkalmazta a mentálpedagógia egvik elemét, az úgynevezett
hősterápiát. Minden ember életében vannak csúcsteljesítmények - véle
kedett Avar professzor -, amelyek pozitív élményt adnak. Ha bajban va
gyunk, kétségbeesés helyett inkább ezeket idézzük tel, és akkor a jelenlegi
gondok megoldása sem tűnik lehetetlennek. Ez a nagyon leegyszerűsített
megközelítés annyiban más, mint a hagyományos pszichoterápia, hogv
az sokkal inkább a kudarcokat és veszteségeket veszi sorra, aminek a
végeredménye egy negatív leltár.
Dr. Avar Pál halála után Fekete György - aki időközben segítő aszszisztenssé lépett elő -, úgy döntött, hogv nem hagyja elveszni mestere
módszerét. Maga kezdte el alkalmazni a mentálpedagógiát, sőt tovább
is fejlesztette. A bűnhakoló cseretechnika így már a tanítvány ötlete.
Nem más ez, mint egy lelki torna - tudom meg -, ha képzeletben helyet
cserélünk azzal, aki megbántott minket, az segíthet szembenézni a hara
gunkkal, talán megértjük a másik ember cselekedeteit is, és megtapasz
taljuk a megbocsátás katartikus élményét. Az empátia tanítható, állítja
tehát Fekete György.
A szakemberek eleinte udvarias távolságtartással kezelték a volt be
teg merész lépését. Fekete György éveken át bizonygatta: nem akar
konkurálni velük, ez a módszer megelőzésre, utógondozásra, kiegészítő
gyógymódnak alkalmas, és a kábítószerfüggőknél épp úgy hatásos lehet,
mint a daganatos betegek esetében.
Az országos intézet orvosi kara végül „befogadta" Fekete Györgyöt,
helyesebb talán azt mondani: eltűrte, és szemet hunyt a Lipót eldugott
részen létrehozott módszertani központja telett. Néhány pszichiáter - a
bizalom jeléül - olykor-olykor még beteget is küldött hozzá. Fekete
György pedig megszállottan dolgozott, tanulmányait szaklapok közölték,
a mentálpedagógia lexikonok szócikkévé vált.
így ment ez mostanáig. Most viszont, amikor az országos intézet mű
ködtetésénél már minden fillérre szükség van, dr. Nagy Zoltán főigazgató
kiadásokat szűkítő listájára felkerült a Mentái-pedagógiai Központ, azaz
Fekete György is. A főigazgató szerint nem lehet tovább folytatni az
intézetben olyan tevékenységet, amelyet az egészségbiztosító nem támo
gat. A kis házat ráadásul tel kell újítani, az OPNI több külső épületének
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esetleges eladása miatt lehet, hogv itt szeretnének nővérszállót kialakítani.
Egv szó, mint száz, Fekete Gvörgvnek mennie kell.
Többféle lehetőség szóba jött, Fekete György tagozódjon be egy osztály
ba, „praktizáljon" tovább orvos felügyelete alatt, vagy rokkantnyugdíjasként
félállásban maradjon és publikáljon, esetleg vigye haza a számítógépét,
és dolgozzon otthon. Fekete György viszont nem hajlandó elhagyni a
kis házat. A mentálpedagógus óvatos és gyanakvó. Attól tél, ha nem kap
megfelelő garanciát a jövőjére, akkor esetleg a kapukon kívül találja magát.
Don Quijote-i harcot vív - ő fogalmaz így - a „konzervatív pszichiátriai
szemlélettel, és az orvosi gőggel."
A főigazgató tehetetlenül tárja szét a karját, a mozdulata azt jelenti:
ennél belátóbb nem nagyon lehet.
Amikor azt kérdezem Fekete Györgytől, neki vajon mit adott a
mentálpedagógia, elgondolkozva néz rám.
- Megtaláltam a helyemet az életben - mondja aztán csendesen.

A FÖLTÁPÁSZKODNI KÉSZ LELKEKÉRT'

Mentálpedagógia - ez voltaképpen egy sikertörténet lenne, mely
sokak számára gyújthat reményt, csakhogy az intézmény, amely hosszú
éveken át bábáskodott körülötte, nem igazán vállalja, olykor váratlanul
meg akar tőle szabadulni, s - még amúgy is embrionális - eredményeit
mintha el akarná jelentékteleníteni. A z Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet (OPNI) meghatározó vezetői közül többen egy
lélektelen belső intézkedéssel el akarják érni, hogy akár máról holnapra
bezárhassák a mentálpedagógia módszertani központját.
A történet érthetősége végett fel kell idéznem a mentálpedagógia
születésének körülményeit. A sors úgy hozta, hogy egy ifjú tanárember
75 Népszabadság, 2003. február 27.
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kénytelen volt összeismerkedni a pszichiátriával „alulnézetben". Ez az ifjú
tanárember (aki most jó negyedszázaddal öregebben ezt a cikket jegyzi)
a pszichiátriai rehabilitáció két kiemelkedő alakjának, Veér Andrásnak
és a néhai Avar Pálnak lett a páciense, évek múltán tanítványuk, majd
speciális munkatársuk. Ugyanis sikerült neki (a volt betegnek) az átéltek
hasznosításával, sokesztendős erőfeszítéssel kimunkálnia a lélekorvoslás és
a neveléstudomány határán egy szakmailag megalapozott, a lelki egyen
súlyt fenntartó, énerősítő tréninget, kialakítani az énerőt az érett felnőttség
helyreállítására mozgósító gyakorlattárat, amit utóbb mentálpedagógiának
nevezett el. A mentálpedagógiai kiscsoport a résztvevőket arra neveli,
hogy nagv lelki fájdalmaikat, mély bánataikat a tulajdon eszükkel, böl
csességükkel feloldják, s az életperes-világharagos fogságaikból kiszaba
duljanak egy ún. „bűnbakkereső cseretechnika" révén, mely képessé tesz
a másik ember fajdalmainak, haragjainak megértésérc, átélésére és a vele
való együttérzésre. Ez az újszerű segítő-önsegítő módszer miután az
OPNI betegei között bevált, az utóbbi évtizedben fokozatosan túlnőtt az
anyaintézeten, és tematikusán kidolgozott segítő-önsegítő, bajmegelőző
gyakorlattá fejlődött. A mentálpedagógia a róla szóló kiadványok és
szakmai publikációk révén bekerült az OPNI évkönyvébe (1996-2000),
s több szócikket is kapott a nemrég megjelent Felnőttoktatási és -kép
zési Lexikonban. 1999-ben pedagógus-továbbképző tanfolyamként is
akkreditálták a mentálpedagógiát. Az OPNI módszertani központjában
már vagv kétszáz orvost, pszichológust, pedagógust, szociális szakembert,
ápolót, szakdolgozót és civil önkéntest képeztek ki mentálpedagógiai
„embervezetővé" vagy annak asszisztensévé. Az ő tapasztalataik is meg
erősítik, hogy a saját szerencsétlenségeikkel maguk nem boldoguló, ekként
a környezetük számára is elviselhetetlenül fárasztó s a segítségnyújtás
egyéb formáit elutasító emberek is „megfoghatóak" mentálpedagógiai
megközelítéssel. Ez a tréning nyíltan irányítja a bajban lévőt, nem vonja
kétségbe lázadásának indokoltságát, de a veszteségérzés mellé odateszi
a képességgvarapodás, az önmegvalósítás örömét. A z „embervezető"
nem ítélkezik, nem kioktat, hanem véleményez, és állást foglal. Miután
ez a módszer viszonylag gyorsan hat, a kliens hamarább le tud válni
lélekgyógyítójáról. A siker ott (kórházakban, rendelőintézetekben) a
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legszembetűnőbb, ahol évek óta működik mentálpedagógiai gondozó
vagy tanácsadó állomás.
A mentálpedagógia elleni támadás összefügghet a magyar pszichiátria
jelenlegi állapotával.
Tanúként igazolhatom, hogv az elmegyógyászat az utóbbi évtizedekben
forradalmi változásokon megy át. A mind hatékonyabb gyógyszerek révén
teljesen kiment a divatból a hajdani hidegvíz-kúra, a rácsos ágy, a nem
ritkán maradandó vagy elhúzódó károsodásokhoz vezető sokkterápia
is kiveszőben van, csakúgy, mint az egyszer s mindenkorra szóló agyi
idegmetszés. A pszichiátriai betegségek félelmetes híre és misztikuma
tehát kezd végre szétoszlani. Az elmebetegek gyógykezelésének orvosi
sikerei jelentősen hozzájárultak e betegek jobb elfogadásához mind az
egészségügyben, mind a családokban és a munkahelyeken. Egyre többen
ismerik fel, hogy a zavart, nagvon oda nem illő, szokatlan viselkedés idő
leges előfordulásának szinte mindenki ki van téve; hogy ezen az állapoton
rendszerint lehet segíteni; s hogy a hullámzóan jelentkező pszichiátriai
tünetekkel együtt lehet élni.
A korszakváltás az intézmények jellegét is átalakította. Az Országos
Ideg- és Elmegyógyászati Intézetet a pszichiátria súlyának növekedésével
Pszichiátriai és Neurológiai Intézetté szervezték át. A kilencvenes évek kö
zepén létrehozták a mentálhigiénés programirodát a lelkiegészség-védelmi
„osztagok"megszervezése végett. A szociálpszichiáterek az OPNI főigazga
tó-főorvosával, Veér Andrással az élen (aki aztán mentálhigiénés miniszteri
biztos is lett) sok mindent tettek azért, hogy a magvar elmegyógyászatot és
lelkiegészség-védelmet korszerűsítsék, és saját lábra állítsák, fokozatosan
megszűnt a neurológiai (ideggyógyászati) elkötelezettségű, konzervatív
irányzat egyeduralma. Ekkortól foglalkoztak érdemlegesebben hálózatok
kialakításával, az alkoholizmussal és a többi szenvedélybetegséggel is. Erre
a korszakra jellemző a pszichoterápia és a szocioterápia rohamos térnyerése.
A megmerevedett hagyományos diagnózis kikezdhetetlen érvényességét
ekkor kezdte megingatni a működési folyamatokra és a tanuláselméletre
összpontosító rugalmasabb szemlélet. Megsokszorozódtak az érintettek
megbélyegzésének, kiközösítésének elkerülésére irányuló erőfeszítések.
Számos pszichiáter mindinkább egyenrangú terápiás munkatársává fogadta
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először a klinikai pszichológust, később a lelkészt, a gyógy- és egyéb pcdagógust, a szociális munkást s végül az önsegítő (self-help) közösségeket.
Föllépett a pszichiátriai páciensek, a „pszichiátriaviseltek" önálló érdekkép
viselete és mozgalma is. Erősödött a kezelő és kezelt együttműködésének
I partneri jellege, telértékelődött a prevenció.
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Röviden: a pszichiátria humanizálódik, egyre inkább a beteg, s nem
pusztán a betegsége áll a középpontban - de e folyamatnak még csak az
elején tartunk. A lelki sérülésekkel küszködőkkel kezelőik sok helyen
még most is „gyerekként" bánnak. A fizikai durvaság, megfélemlítés
sem ismeretlen még. Nem csoda, hogy sok család még mindig latba vet
mindent, nehogy valaki közülük „ország-világ szégyenére" elmegyógyintézetbe kerüljön. A „diliflepni" sajnos még mindig többnyire életre
szólóan megbélyegzi azt, akire ráragad.
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Az OPNI vezetésének pozitív hozzáállásán műit - személyes fáradozásomon és az egészségbiztosító finanszírozói közreműködésén túl
-, hogy a mentálpedagógia terjedni kezdett. A magyar pszichiátriának
nem nagyon akad rajtam kívül olyan figurája, aki határeseti (borderline)
kezeitként ismerkedhetett meg azzal a pszichiátriai gyakorlattal, amelynek
humanizálásához és eredményességének javításához a későbbiekben talán
nem egészen jelentéktelen mértékben hozzájárult. Van tehát mit, és van
minek alapján védenem.

Aki benne él a mai magyar pszichiátriában, fájón érzékeli, hogy az
utóbbi években megfordult a széljárás. Addiktológiai és pszichiátriai osz
tályokat szüntettek meg pénzhiányra hivatkozva. Veér Andrást váratlanul
: nyugdíjba küldte az előző kormányzat. Ennek politikai indítékait itt nem
i feszegetem, de a szakmai tendenciák módosulása tény.
Zsákutcába jut a pszichiátria, ha fölényesen lemond az egyenrangú,
paramedikális (nem orvosi, de az orvosi munkát érdemben támogató| kiegészítő) segítségről, s ha szemléletéből kivész az önsegítés pedagógiája.
[ A mentálpedagógia elsorvasztásával az ország elveszíthet egy viszonylag
í olcsó, emberbarát gyakorlatot, mely felelősségtudóvá és önállóvá érleli
azokat, akiket elér.
| Jelenleg van az intézetben egy kiemelkedő szakember vezetésével és
• lelkes, elkötelezett munkatársakkal működő stáb, amely egyfajta „bemutató
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osztálykent" (is) megtámogatná a mentálpedagógiát - az előzetes elképze
lések szerint - rehabilitációs „nappali kórház" formájában, a válságaikból
fél lábbal már kikecmergett embertársaink javára. De semmi sem biztos.
A hatalmi erők kiszámíthatatlanok. Egy éven belül hat felszámolási
törekvést kellett semlegesíteni. A közvélemény és a szakma figyelmére
és védelmére továbbra is szükségünk van.

KIKNEK NEM KELL A MENTÁLPEDAGÓGIA?'

6

Január 12-én gyakorlatilag megszüntették az Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézetben (továbbiakban: OPNI) a Mentálpedagógiai
Gondozó és Módszertani Központot, a lelkileg sérült vagy fejlődésük
ben megrekedt felnőttek nevelési centrumát. Néhány hete még úgy
tudtam, hogy az OPNI szakmai vezetői ténylegesen pártolóan ter
jesztik fel az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak e résztudomány
általam kidolgozott protokollját és pontrendszerét. Ez végre-valahára
azzal járt volna, hogy a felnőttoktatásban (andragógiában) már négy
esztendővel ezelőtt elismert mentálpedagógiát ott is legálisan és széles
körben lehet majd „bevetni", ahol megszületett vagy egy évtizede: a
pszichiátriában.
Minimális költségráfordítás
Ily módon nemcsak a korábban andreutának („embervezetőnek")
kiképzett orvosok, pszichológusok, gyógypedagógusok, szociális mun
kások, illetve egészségügyi szakdolgozók hivatásbeli súlya növekedett
volna (akik egyébként az ország számos részén gyakorolják a tanultakat),
de újabb érdeklődő munkatársaknak nyílt volna meg a lehetőség, hogy
klienseik megsegítésének skáláját a mentálpedagógiával bővíthessék.
76 M a - v a r Hírlap. 2004. frr.ru.ir 7.
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Amire a pszichiátria pacientúrája bizony rászorul. Elsősorban a neuro
tikusok, valamint a kétségbeesésre és búskomorságra az átlagnál inkább
hajlamos szenvedélybetegek gyakori jellemzője a csapásokra-kudarcokra rosszul reagáló, haragvásaival megküzdeni képtelen, önmagát és/
vagv környezetét terhelő-veszélyeztető éretlen, vagv éppen fejlődésében
visszafogott-akadályozott személyiség. A z ilyen embereknek - a ta
pasztalatok szerint - minimális költségráfordítással, elhúzódó kórházi
ápolás nélkül is, sok esetben használ ez a(z ön)nevelési módszer, amely
sajátosan késztet empátiára és önelfogadásra. A „bűnbakkereső cseretechnika" - a mentálpedagógia meghatározó különlegessége - például,
miközben rávezeti az embert saját indulatai fölismerésére és szabá
lyozására, az efféle indulatok célszemélyeinek indítékait, viselkedését
(sőt nehézségeit és „fájdalmait" is) képessé tesz átérezni, s ráébreszt
belső értékeinkre. Magyarázata egyszerű: a talán legősibb önigazolást
szokásunknál, a mindenkori „másik" kárhoztatásánál fogva csíp nyakon
bennünket. Kifejezetten alkalmas a rögzültén előítéletes, akár családi vagy
vallási-etnikai konfliktusok egyéni szintű oldására és feldolgozására is.
Ez sem mindenható gyógyír persze: nélkülözhetetlen teltétel a minimum
ifjúkorúság, az értelmi működések egészsége, a magatartás ön- és közveszélvességet kizáró megtartottsága s a kezelés időszakára méregtelenített
(fizikálisan nem szerbefolyásolt) állapot.
Egyenrangú partnerviszony
Miért és kiknek nem kell a mentálpedagógia? Az OPNI jelenlegi ve
zetésében nem kevesen sajnos azt a - „művelt Nyugaton" rég meghaladott
- konzervatív pszichiátriai szemléletet képviselik, hogy a szcmélyiségvagy alkalmazkodási zavarban szenvedő beteg soha nem gyógyulhat
meg teljesen, s mindörökre rászorul szakorvosa istápolására. A „kis be
teg" rehabilitációja (képességcinek helyreállítása, illetve életpozíciójának
megtelelő kialakítása) ennélfogva legfeljebb részleges és viszonylagos
lehet. Ebből következik (felfogásukban), hogv az orvosival párhuzamos
pszichopedagógiai beavatkozások és az önsegítő erőfeszítések csak má
sodrendű szerepet játszhatnak az orvosi gyógyítás szempontjából.
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Hagyományos kasztgőg
Ez a hagyományos kasztgőg nem fér össze a modern - és valódi szociálpszichiátriai megközelítésmódokkal, amelyek szerint a személyiség
önsegítő tendenciái a döntőek. Simek Zsófia, a tíz esztendővel ezelőtt elhunyt
addiktológus-pszichiáter megfogalmazásával élve: az alkoholbetegekre és
gyógyítóikra is áll a hasonlat, hogy végtére az anya szül, és nem a szülész,
s hogv a segítő beavatkozások mindegyike zömmel ezeket a test és a lélek
erőforrásait mozgósító személyiségműködéseket törekszik szolgálni. A
megbillent egyensúlyai, illetve éretlen személyiségű embertársainkat támo
gató korszerű módszerek éppen ezért a kliens és az őt segítő vagy gyógyító
szakember közti egyenrangú partnerviszonyra épülnek. A konzervatív
elmegyógyászok viszont az orvosi dominanciát mindenek fölé helyezik, s a
mentálpedagógiát inkább csak a „teher köpenyes" rendszert megzavaró ténye
zőnek tekintik. Ráadásul én magam - aki a kitűnő humanista elmegyógyász,
a néhai Avar doktor által kezdeményezett „felnőtté vezetési" módszert
rendszerszerű építménnyé ácsoltam - soha nem titkoltam, hogy pontosan
a mentálpedagógia Avar-féle előzménye révén rehabilitálódtam, s vallom
magam - ma már büszkén - pszichiátriaviseltnek. Ekként szükségszerűen
lett a személyem is szálka a csak szavakban modern pszichiáterek szemében.
Ahelyett azonban, hogy megfelelő fórumon (például a Pszichiátriai Szakmai
Kollégiumban) szálltak volna vitába a már pszichiátriai folyóiratokban
- többek közt a Psychiatria Hungarica hasábjain is - többször publikált
mentálpedagógia téziseimmel, végül mindent elkövettek (és elkövetnek)
szakmám és személvem eltávolítása érdekében. Attól sem riadtak vissza, hogy
az „elmeállapotomat"próbálják megvizsgáltatni egv igazságügyi szakértővel!
(Ettől a tervtől akkor álltak el, amikor a hajdani, tizenöt-huszonöt évvel
ezelőtti kezelőorvosomból tanítómmá avanzsált Veér András - az OPNI
korábbi főigazgató főorvosa - vállalkozott volna „szakorvosi igazolásomra".)
Majd számon kérték tőlem, a mentálpedagógia kidolgozójától, hogyhogy
nincs mentálpedagógusi végzettségem? Es én szégyenszemre nem mond
hattam mást, mint: - Első fecske vagyok! „Választhattam": vagy elfogadom a
kicsinyke módszertani egység megszüntetését és áthelyezésemet egy főorvos
vezette gyógyító osztályra, vagy kezembe nyomják az úti passzust.
198

A „pékház" titka
Hiába érveltem, hogv a napi betegkezelésre való korlátozásommal
aligha egyeztethető össze fejlődő fiatal szakmánk módszertani irányí
tása - országos szinten. Ezért, ha megszűnne szakmai önállóságom,
az nem pusztán egyéni sérelmet okozna (persze számomra), hanem
közösségi érdekeket is sújtana. Hisz egyelőre nincs is kinek átadnom
a témaalkotó és -karbantartó felelősségét. I latnának viszont a magyar
egészségügy közismerten teudalisztikus jellemzői, amelyek következmé
nyeként hamar elsorvadna e pedagógiai palántája a pszichoterápiáknak.
Összegezve: a mentálpedagógia és eredményei - a mintegy harminc
szakmai közlemény', a bennük leírt személyiségfejlesztő, telnőttségnövelő gyakorlatok, technikák, a megvalósult képzések - nem jöhettek
volna létre, ha e módszertani egységet nem az intézet osztályai mellé
rendelik annak idején. A z sem kizárt azonban, hogy a fölsorolt szak
mai és személyes ellenszenveknél is nagyobb szerepet játszik egy sima
tény: a megszüntetésre ítélt Mentálpedagógiai Gondozó és Módszertani
Központ az OPNI egy olyan különálló kis épületében _ az. úgynevezett
„pékházban" - volt (van?) elhelyezve, amellyel kapcsolatban most bizo
nyos privatizációs tervekről szól a fáma. Vagyis nem lehetetlen, hogy az
intézet költségvetési gondjain próbálnak ily módon könnyíteni. De hát
akkor miért éppen azt a tevékenységformát, konzultációs és képzési bázist
áldozzák tol a takarékosság oltárán, amelyet - országos kiterjedéssel - a
legkisebb anyagi ráfordítással, „egy személyes megoldással"működtettünk.
Elköszönésül: igazságtalanság volna, ha hallgatnék a mentálpcdagógiával
és a sorsommal rokonszenvező pszichiáterekről és pszichológusokról.
A véleményük jellemzésére álljon itt egyetlen idézet a neves pszichi
áter Buda Bélától, sok ezer orvos tudós mesterétől: „A szerkesztő sok
kritikát kap Fekete György írásainak közlése miatt... aki... ezekben
az írásokban kivetnivalót, kritizálandó elemeket talál, a biztos közlés
tudatában megírhatja aggályait. ...de ez egyelőre nem történt meg...
Az ellenérzések sok helyen abból származnak, hogv ő nem pszichiá
ter, nem pszichológus. Ez azonban nem lehet diszkrimináció alapja..."
Én pedig teszem a dolgomat. Amíg lehet.
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EL A KEZEKKEL A LIPÓTTÓL, DEP

Az OPNI megszüntetésével én sem értek egyet. Sok igazság lehet
Kozák Gyula cikkében (Tiszta őrület, ES, 2007/16.), a kérdést talán
a legáttogóbban elemző publicisztikában. Sejteti velünk: rögtönzött
döntések, elhamarkodott állásfoglalások, rejtőzködő beruházójelöltek
kaotikus gvürkőzése, kamarillatörekvések és a nagy pártok politikai önzése
látszanak jellemezni a történéseket (amelyekben, úgy tűnhet, a betegek
számítanak a legkevésbé).
E konfliktusban azonban nem veszedelmet, hanem lehetőséget látok.
A hatalmas és jótékony változás esélyét. Tudniillik a kapkodással, át
gondolatlansággal, a profitra törés kapzsiságával és a fiskális szemlélet
korlátoltságával nyilvánvalóan vészhelyzet állott ugvan elő, alkalom
nyílt, hogy radikálisan más, tényleg modern pszichiátria jöjjön létre
M a g varországon is.
1) Ne határozzuk-e meg újra a pszichiátria és a társadalom egészének
viszonyát? Ez egy komplex és kölcsönhatásos folyamat lenne, egyik
oldalról a pszichiátria megkeresné a maga funkcióit a társadalom rege
nerálásában (magyarán: mire és mely értékek mentén gyógyít), másik
oldalról a társadalom szembenézne - egy „menedzselt", kétségtelenül
hosszú, mentálhigiénés folyamatban - a pszichiátriai betegekkel (ide
értve a szenvedélvtüggőket is) kapcsolatos előítéleteivel, télelmeivel és
felelősségével.
2) Nem indokolt-e felülvizsgálni, hogv milyen szervezési alapmodellre
telepítjük a pszichiátria intézményeit? Megtartjuk-e az OPNI-t mint
óriási, országos gyógyítóközpontot? A kérdésformulát használom,
mert bízom abban, hogy az Egészségügyi Minisztérium, érzékelve
a társadalom erős érzelmi kötődését a Lipóthoz, felfüggeszti a be
zárást, és az alternatívák újramérlegelésébe beengedi a civil szférát.
Tehát ha az eddigi jellege megőrzése mellett döntünk, emeljünk új
77 Élet és Irodalom, 2007. április 27,
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3)

4)

5)

6)

kórházépületet (az eredeti terület megtartott részén). Amennyiben
az intézetet nemzeti módszertani-tudományos centrumként (egy-két
lokális bemutató-osztállyal) működtetjük a jövőben, az eljárás szintén
követhető. Mindkét változat a mostanitól lényegesen különböző területi
szakellátással ötvöződjön. Korszerű kórházi pszichiátriai osztályok,
helyben könnyen megközelíthető járóbeteg-rendelések (pszichoterá
piás és tanácsadó profillal elsősorban), továbbá közösségalapú önellátó
bentlakásos és úgynevezett nappali szanatórium jellegű gondozási
egységek, kisintézmények (szakmai irányítással).
Átformálandó a gyógyító-kezelő személyzet, de különösen a pszichiá
terek-pszichológusok szemléleti (és tettekben kifejeződő!) viszonyulása
a páciensekhez. Hiszen annak dacára, hogy e téren rengeteg útba
igazító irodalom és nem kevés őszinte igyekezet halmozódott fel, a
végeredmény bizony siralmas. Még mindig gyakori az idegenkedés
a beteg önsegítő mozdulásaitól, a gyógyító-ápoló és a kezelt személy
közti egyenrangúság és nem egyenjogúság dialektikájának elutasítása,
a terapeuta önesendőségének eltagadása és így tovább.
A szociálpszichiátriai megközelítés, valamint a kliensi kreativitás
ra épülő, pedagógiai-andragógiai irányultságú, a direktivitást és a
nondirektivitást szervesen kombináló - az empátia és az intervenció
összeegyeztetésétől nem húzódozó - személyiségfejlesztő módszerek,
technikák előnyben részesítése. A biológiai pszichiátria - a pszicho
terápiák rovására történt - túlterjeszkedésének felszámolása.
Demokratizálni szükséges a pszichiátriai szakmát belülről és kitele
egyaránt. Vagvis elfogadhatatlan, hogy a lobbitevékenység a szakma
elitjének feudális privilégiumait, sőt egyes személyek basarendszerét
szentesítse (amely taszító elegye a piaci öncélúságba fajult képzési
hálónak meg a biztosító által támogatott és az illegális privát rendelés
egymásba csúszásának).
A betegek önsegítő szervezeteivel - támaszkodva az amerikai hagyo
mányokra (anonim szerveződések, s nem csupán azoknál, akiket a
klasszikus addikciók tepertek le) és a nyugat-európai tapasztalatokra
- ténylegesen szövetkezzen az orvosi terápia, funkcionális szerepet
biztosítva részükre a kezelés teljes spektrumában.
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Egy ilven korszerű pszichiátriában ugyanis az sem fordulhat elő, hogy
a betegek javára alkotó és a korábbi beteg-tapasztalataiból (is) építkező
bármelvik munkatárs hozzám hasonlóan járjon. Szerénven és röviden.
A mentálpedagógia klinikai alkalmazását (e szubdiszciplína kezdemé
nyezésébe 1992-ben vágtam bele) összegzőén és szabványosítóan kifejtő
dolgozatomat elkészülte, 2003 óta az összes szakmai orgánum bojkottálja.
Néhai Veér András, az előző OPNI-főigazgató erről - annak idején,
már leváltását követően, a jeles intézet falain kívülről - így fogalmazott:
„a szakma kitette „az eddig és ne tovább!" táblát". A tudós Buda Béla
doktor ugyanezt a jelenséget nyíltan állást foglalva regisztrálta: „Az
ellenérzések sok helyen abból származnak, hogy ő nem pszichiáter, nem
pszichológus. Ez azonban nem lehet diszkrimináció alapja" (Addiefo/ogia
Hungarica, 1999/5. Network). A praxis folytatását pedig - az ÁNTSZ
és az Egészségügyi Minisztérium engedélye dacára - maga a jelenlegi
intézeti vezetés gáncsolta el. Akkor nem féltették a pszichiátriai, illetve
a pszichoterápiás ellátás színvonalát?
Szerencsémre találkoztam - a Lipóton (tehát ugyanott, ahonnan utóbb
más tejesek kiűztek) - olyan orvosokkal, akik tudták, hogv a bajban ott
van az üdvösség, a kegyelem, s hogy az elbukó emberből - egv kis ügyes
séggel, praktikával, no meg némi együttérzéssel - mindig kipiszkálható
az alkotás, az újrakezdés lehetősége, a talpra állás akarása.
Soha nem tudhatjuk, melyikünk érzi úgy, hogv nehéz a föld sója. Hogy
a harang éppen kiért szól.
Fekete György
rokkant nyugdíjazott
a Lipót munkatársa,
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mentálpedagógus,

1993-tól

1971 és 1990 között pedig egyik
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A LIPÓTMEZŐRÖL - ÁRNYALTABBAN
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- Nos, Lacika, holnap hazamehetsz. Sajnos húsz év alatt sem
tudtalak kigyógyítani a megalománládból, a téveszméidből,
az agressziódból, de változott a világ, és manapság ez már
csöppet sem számit betegségnek.

Befejeződéséhez közeleg a honi egészségügy külön kis birodalmá
nak, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetnek (OPNI) a
teljes felszámolása. A bezárásról hozott kormányzati döntésre sokan
felhorkantak - ki így, ki úgy. Érthető.
Az intézet majd 150 éves léte során a magvar kultúra - irodalmunk
és festészetünk - részévé vált. Mindennapjainkba is betagozódott,
egyesek csodálattal-hálával, mások rettegéssel-haraggal gondoltak rá.
Megtestesítette a pszichiátriát magát. Tájékozódásul szolgált abban
a hozzánk is „begyűrűződött" vitában (vagy inkább harcban), amely a
pszichiátria tudományosságáról és gyakorlásának emberségességéről szól.
A társadalom beleborzongott az elektrosokk, a lobotomia, a rácsos ágy
és a gyógyszerekkel agyontömött, taknyát-nyálát csurgató beteg képze
tébe, s ugyanakkor megnuigvássa! fogadta, hogy a konformitást zavaró
tagjaitól „humánusan" megszabadítják (részvéttől csöpögve azonosulunk
a Száll a kakukk bolondfiguráival, de megijedünk a villamoson fenn
hangon magában beszélő utastárstól...). Nem jött rosszul ez a lehetőség
78 Népszakulsá-r. 2008. május 5.
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akkor sem, amikor el kellett tűnnie valakinek hosszabb időre: menekülés
az igazságszolgáltatás elől, „alámerülés", elrejtőzés a diktatúrák idején.
Használhatták a Lipótot az idős hozzátartozójuk javait elorozni kívánó
családtagok, de élt vele a politikai önkény is.
Most ismét felerősödtek az OPNI és „fiókintézménye", az ugyancsak
megszüntetésre ítélt Országos Addiktológiai Intézet (OAI) szükségességét
bizonygató hangok (sőt az OAI esetében az Országgyűlés emberi jogi
bizottsága egyöntetűen elutasította a minisztérium elképzeléseit). Nem
kevesen szorgalmazzák az OPNI újraindítását.
A sommás tiltakozásokkal, követelésekkel azonban korántsem ért
mindenki maradéktalanul egyet. Lehetséges egy differenciáltabb állás
pont, miszerint a sajtóban megjelenő kép kicsit részrehajló, esetenként
egyoldalú. Tudniillik a kifogásolt „tálalás" túlzott teret enged a pszi
chiátriai lobbinak, mely az említett intézményekhez való ragaszkodást
összeköti hatalmi pozícióinak és kiváltságainak makacs védelmezésével.
Ami pedig felettébb ártalmas, mert összefügg a szakma legnagyobb
tehertételével, a gyógyszeriparral összefonódó konzervatív pszichiátriai
iskola hegemóniájának fenntartásával. Ez a hegemón praxis csak lózun
gokban holisztikus és humanisztikus, valójában kifejezetten idegenkedik
a pszichoterápiák alkalmazásától (helvettük preferálja a „kémiai kény
szerzubbonyt"), s a beteget nem szövetségesnek, hanem szinte kizárólag
a gyógyszerkereskedelem ügyfelének tekinti. Tehát az OPNI becsukása
- óhatatlanul - kritika egyfajta pszichiátriai gyakorlat felett, s ennél fog
va nem pusztán veszteség, hanem egyúttal lehetőség a megújulásra. Az
viszont egyértelműen sajnálatos - teszik hozzá e vélemény képviselői -,
hogy ezt az egész küzdelmet politikai célokra is kihasználják.
Sokan úgy tartják, hogy a médiában nem vetik föl elég keményen
a kezelőorvosi-főorvosi felelősséget abban, ahogy a pácienseknek az
OPNI-ból való átirányítása (mentális-pszichés felkészítésük s konkrét
útbaigazításuk) megtörtént, illetve nem történt meg. (A szakapparátus
is megküldhetné a betegek nevét az átvételre kijelölt intézményeknek, s
meg lehetne keresni azokat, akik nem jelentkeztek.)
Az OAI esetében szintén összemosódik, mi szűnik meg, mit szervez
nek át. Az alkohológiai ellátást nyújtó gondozóintézmények számát pl.
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ténylegesen nem érinti az OAI bezárása. Amúgy vitathatatlan, e hálózat
költségvetési támogatása - az OAI-ével egyetemben - évek óta folya
matosan zsugorodik.
Egy komoly veszteség biztosan adódik a két intézmény felszámolásá
ból: mindkettő a szakma vezérkarának adott otthont. Náluk gyűlt össze,
illetve termelődött ki az a tapasztalat és tudás, amely kovászként érlelte
a pszichiátriai-addiktológiai gyakorlatot az egész országban. Kérdés,
hogy az Országos Tisztiorvosi Hivatal (amelybe integrálnák az OAI-t)
be tudja-e tölteni ezt az erjesztő-provokáló szerepet. Különösen aggasztó
ez az átszervezés, ha az alkoholisták, a drogfüggők gyógyítóinak szakpatronálására gondolok.
Igaz, az OAI - az OEP által „bevételezve" - nem végzett betegellátást.
Ám létjogának belátásához elegendő a könyvespolcomra tekintenem:
kollégáim számos műve, saját szerény munkáim nem jöhettek volna
létre nélküle. Mesterem, néhai Avar Pál főorvos az OAI elődjének, az
Országos Alkohológiai Intézetnek (áttekintő történetét lásd Fekete
János: Egy kis közérdekű história, Szenvedélybetegségek, 2000. 5. szám)
oktatási igazgatóhelyetteseként táradhatatlanul járta a fővárost, éve
ken át személyesen vezetve négy-öt önsegítő szenvedélyfüggő, illetve
„fogyatékos" csoport foglalkozását (mindegyikét hetente kétszer - hol
gondozókban, hol családsegítő központokban, hol magánlakásokban!),
hogy így formálódjon ki alkotása, a hősterápia... Itt született meg az
én produkcióm is, a mentálpedagógia (alapfortélyával, a bűnbakkereső
cseretechnikával). Mindez a szakmai fantázia ösztönzőjeként és egyben
reális ötletek tárházaként ma is ott van a területi ellátásban. Külön ki kell
emelni az OAI legutóbbi igazgatójának, Buda Bélának a munkásságát.
O úgy kötötte be a hazai addiktológiát a külföld tudományos áramába,
ahogy Nagy Péter vágott ablakot a XVIII. században Oroszországnak a
civilizáltabb Nyugat felé Szentpétervár létrehozásával.
Véleményemet összegezve: 1. A z OPNI eltüntetése feltétlenül össze
kapcsolandó a hazai pszichiátria tartalmi reformjával (ezt egy hosszabb
cikkben kifejtettem már: El a kezekkel a Lipóttól, de! Elet és Irodalom,
2007. április. 27.). 2. Mind az OPNI, mind az OAI „szakmai vezérkari"
funkciója a jövőben is külön - koordináló-tudományos - intézménnyel
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töltendő be, amely ún. bázisosztályokkal és -ambulanciákkal rendelkezik
(ennek célszerűségét az OAI szépen bizonyította).
Végezetül. A radikális jobboldallal együttműködő Civil Jogász Bizottság
az állítólag tömegesen hajléktalanná és/vagy ellátatlanná vált pszichiátriai,
illetve szenvedélyfüggő betegek rémképével riogat, s ezzel a Magyar
Pszichiátriai és a Magyar Addiktológiai Társaság partnerévé avanzsálhat.
Márpedig a jónak vélt ügyekben is méltatlan szövetséges a politikai közönségességgel, az aljas ösztönök és nemtelen indulatok felkorbácsolásával
tudatosan élő fél. A Civil Jogász Bizottság egyik aktivistája, az OPNI
ügyében is rendszeresen fölszólaló jogász-pszichológus, Szöőr Anna
például a következőket volt képes leírni a közép- és újkori zsidópusztító
pogromok és Auschvvitz után: „A zsidóság legendás összetartásának ára
az örök félelem attól a néptől, amelynek tagjai között élnie adatott. A
vélt külső veszély okán végletekig összezáró csoport zártságából adódó
an kirekesztő, de e kirekesztés élményét azokra vetíti, akiket valójában
ő maga vet ki soraiból." {Hegedűs a földszinten,
Magyar I lírlap, 2008.
április 4.) Védhet-e hitelesen elesetteket, léleksérülteket olyasvalaki, aki
efféle nézeteket vall?

SZAKADÉK - A LIPÓTMEZŐ-VITA FOLYTATÓDIK

Semmi gondom nem lenne Szauder doktor cikkével (Dr. Szauder Ipoly:
Belosztálv a Lipóton. Népszabadság, 2008. június 5.), sőt még támogatom
is írása tő mondandóját, miszerint súlyos hiba a pszichiátriai - fertőző és
nem fertőző - belosztálv megszüntetése. Teljesen egyetértek vele, hogy az
ebből származó hiányt valamiképpen pótolni kell. Azt azonban nem értem,
hogy a szerző milyen alapon ad jelest a Lipótnak, mint a pszichiátria honi
fellegvárának („Az OPNI Európában egyedülálló elmekórház és tudo
mányos intézet volt... Európában és az Egyesült Államokban egyaránt
7 9 Népszabadság Online, 2U08. június 5.
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elismert... orvosok, kutatók által létrehozott műhelyek, iskolák működtek
a Lipóton mástél évszázadon át. Ezért teljesen jogos az a megállapítás
is, hogy az OPNI megtestesítette magát a pszichiátriát."). Hallgat arról,
hogy sokak szerint ez a fellegvár legalább annyira „börtön" volt.
Kérdés, mit nevezünk tudományosnak. Például Nyírő Gyula profeszszor módszerét is, amelynek során epilepsziások vérét injekciózta ski
zofrénekbe? Avagy az alkoholtábornok, néhai Kardos György
főorvos
„robbantásait", amelyekkel megkoronázta az averziós kezelést? Hogy
„nyomatták" a gyógyszert pszichoterápia helyett? És ha mégis meg
próbálkoztak az utóbbival, nem egy „pszichoteraputa" - emberi elég
telensége és/vagy szakmai alkalmatlansága miatt - csak a betegek ked
vét vette el az ilyesmitől? Hogv a szerencsétlenekből hol közönyt, hol
agressziót, hol gúnyt váltottak ki? A legbrutálisabb dolgokról nem is
beszélve (vö. korábbi felszólamlásaimból: A Lipótmezőről - árnyaltab
ban. Népszabadság, május 5., A professzor füllent. Uo. május 24., Az
álom. Elet és Irodalom, 2005/5.). Persze, számos műhely, iskola mű
ködött. De a betegek napi jellemző terápiájába alig csorgott le valami.
Szász Tamás, Kovács József, GerevichJózsef"(különösen
lásd korai alapműve:
A terápiák társadalma - a társadalmak terápiája. Magvető, 1983. Gyorsuló
idő sor.), szóval van egy pár elismert, rangos pszichiáter, akik másként
értékelték a honi pszichiátriát (és benne a Lipótot), mint Szauder Ipoly.
Aztán. Érdemes kézbe venni Avar Pál (leginkább: A hősterápia. Magvető,
1988. Gyorsuló idő sor.), Benedek István, már elhunyt lélekdoktorok
munkáit. Valóban hű képet rajzol a Lipótról a Magyarország felfedezése
sorozatban Mákonyi Péter (Téboly, terápia, stigma. Szépirodalmi, 1983.).
Negyedszázadon át kezelt engem a hazai pszichiátria (főleg a Lipót),
ennek során kifogtam 15-16 hospitális bent fekvő osztályos kezelést,
köztük - a .3-6 hónaposak mellett - egy 9, egy 11 és egy 13 hónapig
tartót. Lakója lehettem rácsos ágvnak,zárt osztálynak, ám „úribb"helynek
is (neurózis-osztály. Völgy utca). Ragyogó orvosom is akadt (lásd Veér
Andrásról emlékezésem:
Nyugdíjazták... Magvar Hírlap, 2002. február 9.,
A gyógyítottak nevében. Élet és irodalom, 2007/49.). Ám zömében szá207

momra nem az a magvar pszichiátria, mint Szauder doktornak. Legalábbis
a praxisában. Márpedig az a próbája minden tudományos műhelynek,
iskolának. (Erről megelőzően jegyeztem: El a kezekkel a.Lipóttól, de\ Uo.,
2007/17., Addiktológia- e's vagy pszichiátriaviselt
sorstársaimnak
- nyílt
levél. TclePress, NOL [Mire készülnek a Lipót korábbi orvosai? cím
alatt szemlézi] , június 4.).
Abban bízom, hogy hazánkban a jövő országos - módszerta
ni-tudományos - pszichiátriai intézete (mert efféle szükséges!)
nem a tudomány és a gyógyítás közötti szakadékot togja jelenteni.

1

NYUGDÍJAZTÁK...

1977 ősze: „dr. Veér András egyetemi tanársegéd"- teher alapon fekete
betűk egv zománclapon; jellegtelen hivatali névtábla, szokványajtón. „Itt
a következő orvos" - nyugtázom magamnak, miközben már lendül a
kezem, hogy kopogtassak. Bent félhomály, puritán, ablak nélküli piciny
szoba. „Hisz ez egv Kaik!" - eszmélek a nyilvánvaló különbségre, amely
a tekintélyes klinikai épület hatalmas boltozatai, sejthetően elegáns pro
fesszori rezidenciái és a szerény helyiség között húzódhat. „1 lm, ez. valami
új leosztás!" - gondolom, mert eddig főorvosnál alább nemigen adta az
értem majomszeretettel aggódó apám, mikor pszichiátert pszichiáter után
kerített későpubertás lázadozásaim konformizálására. A neonvilágítás
sápadtságában fiatalos, nálam azért jó tízessel idősebb férfi áll tel némi félszegséggel üdvözlésemre. „Tényleg érdekes egy figura!" - veszem alaposan
szemügyre: nyúlánk alkat, bőre szinte tejfehér, az egész, emberben fizikailag
is megjelenik valamiféle vonzó, vélhetően szuperszellemi érzékenységből
fakadt) arisztokratizmus. Ugyanakkor ennek a csupa ideg, észleléssel
teli valakinek kemény, határozott a kézfogása, elegánsan vékony teste
80 Maiiiar Hírlap, 2002. február 9.
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ruganyosságot, erőt és erélyt sugároz. A szerkezet felett meg törékenyen
ívelt koponya okos homlokkal, ám a lényeg, a korona - égnek meredő,
sprőd, rövid haj. Kurta szálai célba veszik az eget, mint egy felfordított
kefe. Humor és összerendezettség egyszerre - a külső egésze. Mindez
egyszerű, de igényes civil öltözékkel, nem fehér köpennyel párosítva.
- Hogyan szólítsam? György, Gyuri, Fekete úr? - kérdi. I lángja nyugodt,
gyógyírként simogatja az adok-kapokhoz szokott, agresszióra minden
pillanatban kész, már veterán deviáns mivoltomat. A szavakat szelíden
gördíti egymás után. Tekintete - ugyanakkor - merő figyelem. Szeme
- kék (néha meg-meglobbanó kicsi lángocskákkal). Érzem, hogy most
csak én - igen, végre, kizárólag én-én! - vagyok a másik embernek. Rám
irányuló összpontosítása egyáltalán nem kontroll (mert bizony ehhez
szoktam a Lipóton), hanem biztatás, támogatás. „Szeretet!" - tör tel
agyonsajnált, össze-visszatiport lelkemben. Melegség önt el, csökken a
szégyen, a feleslegesség terhe. „Hát mégis szükség lehet rám?" - oldódom.
Inferno
(egy
az. összes
közül
valahol
félúton).
Nyolcvanas évek eleje: Sokadik öngyilkos szcénám után - egy belsőke
rületi kórház Pesten, krízisintervenció. Már túl a gyomormosás cseppet
sem felemelő élményén (úgy beszélnek az érintettel, mint aljadékkal,
rongybábúként cibálják-lökik ide-oda stb.). Kőpadló, átható fertőtlenítő
szag. Fejtől bokáig vászoning, gomb, madzag nélkül. Mezítláb. Cigaretta
elvéve, kórterem lezárva, ablakokon rács. A küszöbnél állandóan ápoló, a
börtönszolga. Vaságyak, kétes tisztaságú ágyneművel. Közvetlenül nyíló
W C , mocskos, ajtaja leszakítva lityeg (különben sem zárható). Hát in
nen pár óra elteltével csak a tényleg megátalkodottan halálvágyók nem
kívánkoznak kiféle. Nyolcan-tízen lehetünk, a telítettség ötvenszázalékos.
Társaim legkülönbözőbb rendűek-rangúak. A csavargótól a megtévedt
vagy kiborult kisemberig, a bűnözőtől a garabonciásig. Mellettem valaki
az ágyához bilincselve. Borostás, hatalmas ember. Keze lapátnyi, vállaháta a szeneseké. Mégis részvéttel szól hozzám, vigasztal. Ugvan öcsém,
lányból több is akad a kelleténél - dörmögi, s ad egy szál rágyújtani valót.
A magamfajta ványadt értelmiségi (töritanárka) legfeljebb mimóza lehet
itt. Viszont senki sorstárs nem bánt. Egyébként is, lipóti tapasztalata
imból tudom, mindig a személyzetre kell ügyelnem, baj máshonnan
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nem érhet. Tudniillik a Főorvos Ur osztálya (Völgy u.) - kivétel. Én
pedig megjártam a hadak útját a Nagy I lázban, mielőtt a védettségébe
kerültem. Élektrosokk, elmebetegnek porciózott gyógyszerelés, hálós ágy.
Szadista, verekedős kórházi SS-ek, képmutató, látszatkedves orvosnők.
Az ún. pszichoterápia kényszeredett idomítási kísérletezés, nem nevelés
vagy fejlesztés. Bolondként viszont egvként dekkol köztük állítólagos
rákosista politikai ügyész és 56-os felkelő. Tanulhatok valamikori il
legális kommunistától (aki volt pártja kérlelhetetlen ostorozójává vált)
és zseniális TV-dramaturgtól. De szerencsére - számomra - ez a múlt.
A Főorvos Ur betege vagyok. Aki már főigazgató-helyettes, s egyszer
főfőnöknek is kinevezik. Fs akkor az egész Lipót egv nagv Völgv utca
lesz. Ahol gyógyítják - s nem bántják azokat, akiknek nehéz a töld sója.
2002. február: A z Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben
dolgozom. Az. egvkori páciens vezető mentálpedagógus. Hivatásomat
magam fundáltam ki, s az utóbbi tíz évben publikáltam vagy harminc
szakmai közleményben. E - tudományt - továbbképzésként - akkreditálta
az oktatási miniszter (két esztendeje). Számos tanfolyamot, tréninget
tartottam. Igyekeztem átadni (diplomás és derékhad személyzetnek
egyaránt), a szubdiszciplínai ismeretek mellett azt is, ami még betegként
ivódott belém. Mindehhez kreálhattam egy módszertani-képző egységet a
I lázban. Egyelőre egyszemélyeset. A Lipót mentálpedagógiai gondozóját.
Állítólag eredeti dolgok is előfordulnak ebben a „felnőttnövelésben". Veér
doktor már valóban a főnököm volt. Nélküle meg se születik ez az egész.
Ahogy én se szülöm magam újjá. 1 lanem ott pusztulok, a darálóban. Es
a rákon sem kerekedem felül (mert - időközben - ezt is megszagoltam).
Meg a tüdőembóliát s a trombózist sem győzöm le. Nem is beszélve a
szinte baráti ragaszkodással jelentkező gerinckínjaimról. Ötvenes öregle
gény lettem. De őt, Veér Andrást nem felejtem. Mostanában sok kritikát
és részvétnyilvánítást kap. Mert nyugdíjazták - erővel. Rebesgetik - a
politikai ambíciói miatt. Nem tudom, milyen politikus lesz. Egyet tudok
Kiemelkedően jó emberminőségű orvost és valóban reformer (manapság
így is mondják: innovatív) vezetőt ismertem meg benne. (A korrektség
érdekében jegyzem még: életem során volt további két-három mesterem/
mesternőm. Róluk nem most morális kötelesség írnom.)
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November 20-án a felszámolás utórezgéseiben halódó Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben adták át a tavaly januárban el
hunyt ismert pszichiáter, Veér András - tizenhat évig intézeti főigazgató,
a hálóságy-rendszer fölszámolója, utóbb a nagypolitika bűvkörébe szédült,
8 annak buktatóin elakadt orvos - tiszteletére alapított (és róla elnevezett)
díjat. Ebben a megbecsülésben a mentálhigiéné művelésében jeleskedők
részesülnek évről évre. Az idei a második alkalom, ezúttal Angi Ibolya
művészeti és foglalkoztató terapeutának ítélték. Az eseményhez, mint Veér
András egykori betege, később munkatársa, személves reflexiót fűzök.
Őszintén vallom: Veér doktor talán legeredményesebb „munkájaként",
rehabilitációs elköteleződésének - hús-vér mivoltomban - megjelenítője
ként ezzel az írással nem annyira az utalt ceremóniát kívánom így, utólag,
népszerűsíteni, hanem inkább azt szeretném a magam eszközeivel segíteni,
hogy ne kizárólag a finanszírozás, a több- vagy egybiztosítós modell,
az ágyszámok és kórházösszevonások különben kétségtelenül fontos és
égető kérdéseiről essék szó, hanem a gyógyítás, ez esetben a pszichiátria
tartalmi problémáiról is. Kiemelve közülük a mentális rehabilitáció, vagyis
a súlyosan megrendült személyiségű, illetve éretlen emberek éppé „(vissza)
varázslásának" ügyét. Ami mostoha helyzetű. Előítéletek, konzervatív
szemlélet veszi körül. A pszichiátria kezeltjeit megbélyegzi az úgymond
egészségesek társadalma, a betegek megbélyegzik magukat és egymást
(alkoholisták, drogosok meg „őrültek"), a gyógyítani hivatott személyzet
gyakorta lenézi a betegeket, a betegek legbelül - általában - feloldhatatlanui
bizalmatlanok kezelőikkel-gondozóikkal szemben, a többi egészségügyi
szakma nemegyszer megvetéssel viszonyul a pszichiátriához, a pszichi
átriai lobbik pedig káini féltékenységgel tekintenek egymásra. így pörög
a másik kárára, hántására szerveződő önámító identitáskeresés mókus
kereke.Joggal tehetem, hogy idekötöm a bevezetőben említett díjnak és
névadójának meg az én szerény életemnek az összekapcsolását, hiszen
81 Élet és irodalom, 2007. december íi.
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Veér András munkásságának egyik legfőbb célja mindenkor a páciensek
sorsának javítása volt: ő annyira sokat segített nekem, hogy kifejezetten
kritikával értelmezendő, amit a továbbiakban jegyzek.
A z embernek, tudjuk, több arca, számos szerepe van. Lehet valaki
hiteles az egyikben, közben feszeng a másikban. Ráadásul adódhatnak
szerencsétlen pillanatai is. Nos, Veér doktor se jelentett kivételt. Én vi
szont a kifejezetten nemes habitusát ismertem vagy negyedszázadon át.
Ahogy betegei zöme. 0 „relativizálta" - vállalva a szakmai megütközést
- pszichotikussá minősítésemet (diagnózisomat elébb borderline-ra,azaz
határeseti személyiségzavarra, majd neurotikus rendellenességre, konkrétan
generalizált szorongásra terjesztette ki), kezdettől fogva tanító-nevelő
attitűdöt érvényesített (pszicho)terápiámban, s gyógyszeres kezelésemben
is nagyon figyelembe vette „konkrétságomat", egyediségemet (amikor
konstatálta, hogy gyógyszerfüggésbe manipulálom magam, az ügyele
tes orvosokat utasította, hogy bármiféle nyugtató injekciót - Seduxen,
Pipolphen, Haloperidol voltak a kedvenceim - kizárólag a vele való
előzetes telefonegyeztetés után adhatnak nekem; fel kellett hívni őt akár
éjjel is a lakásán).
Arról ugyancsak tudok, hogy megpróbált szembeszállni a gyógyszergyá
rak túlhatalmasodásával (vö. cikke A biológiai pszichiátria pánikbetegsége,
Valóság, 1995/5.). Mélységesen emberként viselkedett velem: például,
ha szuieid teatralitásom következményeként annak idején (harminc
esztendeje) idegen osztályra vetődtem, szinte azonnal ott termett, s
biztatott, bírjam ki azt a két-három napot, amíg átvesz. Előfordult, hogy
pénzt adott kölcsön. Messzemenően támogatta önsegítő mozdulásaimat
(rezdüléseimet is), provokálta intellektusomat (kulcsot adott főorvosi
szobájához, hogy éjszakánként ott kalapálhassak írógépén, szorgoskodva
világmegváltó lázam soros dolgozatán). Mindazonáltal szilárd határokat
húzott előttem, de soha nem szégyenített meg, még négyszemközt se. A
feltételes szeretet mellett a feltétlent is sugározta felém.
Valahányszor távoztam tőle, boldogságtól ragyogtam, üdének, könynyűnek, felfrissültnek éreztem magam. Mondhatni, ilyenkor lebegtem.
A főigazgatói irodájából kilépve, profi lipótosként, ugyanígy éreztem.
Szakmahatalmi-intézményvezetői védőernyőt biztosított számomra,
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hogy produktumomat (amelyet utóbb a „bűnbakkereső cseretechnika"
nt vre kereszteltem, hogv belőle szülessék rudománykezdcménvczésem,
a mentálpedagógia) publikálhassam, sőt pácienseket kezelhessek vele,
s végül általam tervezett tréningeken orvosokat, pszichológusokat, ta
nárokat, szociális munkásokat, diplomás és szakápolókat meg társaikat
önkéntesként segítő betegeket képezhessek ki klinikai és mentálhigiénés
használatára.
Aztán jött a kivédhetetlen. Am még ekkor is helytállt: megrokkanásomból
eredő leszázalékolásomhoz kapcsolódó pszichiátriai véleményezésemet
a halálos ágyán fogalmazta meg, négy nappal a végső elmenetele előtt.
Közelítek az ötvenhetedikhez, tagadhatatlanul viharvert ember vált belőlem,
mégis felgyorsult a szívem, ahogy ezeket a mondatokat lekopogtam.
Veér András nélkül se e cikk írója, se a mentálpedagógia nem létezne.
Orvosi alakjának felelevenítése remélhetőleg erősíti a betegbarát gyógyító
gondozó szakemberi magatartás töl nem adását. Es azt az irányultságot,
hogv a velünk ellentétes táborban a negatívumok és hiteltclenségek mel
lett az. értékest, a progresszívet szintén észrevegyük. Akár egyugyanazon
jelenségen, történésen és emberen belül.
;

1

AZ UTAS

Direkt jó, hogy rám csörögtek abból az országos intézményből. Meg
akarnak ismerni - mondták. En meg rohanok, a kifejezés erős túlzás,
mert hű társam, a lassan húszesztendős, kétütemű Trabant (nemcsak
én ismerem az ő horkantásait, de mintha ő meg az egyre gyakoribb
görcsöktől bénázó, mind ügyetlenebb lábtartásaimat - tényleg nincs a
tárgyaknak lelkük?), pöfög be velem a közhatalmasságok világába. No,
keltünk is majd feltűnést, kuncogok magamban. így is I o n , a hivatali
parkoló őrének szeme elkerekedett latrunkra.
82 Népszabadság, 2007. november 1 7.
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Vadonatúj öltönyben feszítek. Két éve csináltattam, most bújtam bele
először. Szerencsére a sokat tapasztalt úri szabó rögtön felmérte a táplál
kozáshoz való viszonyulásomat, s bő fazont választott. Csak a gombolást
híztam ki, de ebből a slamasztikából barátnőm könnyedén kisegített.
Érzem, hogv a kocsimtól tisztes távolságban - már ősz kobakomnál fogva
is - tekintélyes valakinek nézhetek ki. Senki nem gondolná, vigyorgok
megint, hogy ez a pasas rokkantnyugdíjból létezik jó tél éve, hogy más
jövedelme nincs, hogy túlélt két rákot (az. utóbbit csak leblokkolni tudták),
hiszen kiváló álca a termetem, a piknikus külsőm.
Hál' istennek, a tárgyalás aztán jól sült cl, nem kizárt, hogy végre-vala
hára leesik valami rendszeres távmunka. Elvégre, fizetem az internetet!
Hazamenni még korai lenne. Akkor hová? Irány a I .ipótme/.ö, a bolon
dok háza. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet. Egykor máso
dik otthonom, menedékem és bélyegem, ápoltja lévén egy negyedszázadon
át, majd sorban utolsó munkahelyem, ahol önjelölt lélekgyógyítóként
a magam kitalálta mentálpedagógiai ambulanciámon élvezkedhettem
személyiséggyötrő technikáim üdítő hatásában (a felsőbb hatalmak jó
váhagyásával). Már régóta tervezem, hogv megvizslatom, mit hagytam
kézirataimból az intézeti könyvtár számítógépében. Merthogy évekig
onnan intéztem levelezéseimet. Ezenkívül a hasamra továbbra is gondot
viselek (a Lipóton viszonylag olcsón lehet ebédelni). A lényeg persze az
volt, hogy elbúcsúzzak az ősparktól, s a szívemet megdobbantó, a császári
és királvi időket idéző sárga falaktól (a Monarchiában ez egyenszín volt, a
vasútállomásokat is ilyenre festették) meg a tágas folyosóktól, a hatalmas
boltívektől. Egészében mégis fura érzés tölt el, nemegyszer megsokkoltak,
megvertek, megaláztak, kinevettek itt, s később, amikor már a kórház
munkatársává avanzsáltam, ronda kitartással piszkáltak - sokan (dolgo
zók, vezetők egyaránt). De ugyanitt kaptam rengeteg szeretetet. Főleg
a szolidaritásra eleve hajh) betegtársaktól. Tanúja lehettem nem csupán
magam, hanem mások összeomlásának, vegetálásának, s ha a sors úgy
hozta, feltámadásának.
E nemes szenvelgés mellett azonban valami inkább birizgálja orromat.
Nem tudom elhessenteni a gvarló gondolatot, hogv vajon miként viselik
volt kollégáim a „reformot", az intézmény bezárásával járó procedú214

rakat (tavasszal tették közhírré, hogv megszüntetik az OPNI-t). Ok,
akik megúszták, hogv korábban kitegyék a szűrüket, akár az enyémet.
Természetesen az ember ha esendő, külön is érdekelt az eltávolításomra
kiadott parancsot lihegve teljesítők helyzete, állapota - a patinás intéz
mény végnapjaiban.
Hát, lehangoló volt minden. Postám már nem érkezett, az iktatóban
felmentésük miatt szomorkodó hölgyek. Megsajnáltam őket, holott annak
idején, amikor néhai páciensként megnyithattam tanári ambulanciámat,
bizony - egy aranyos teremtés kivételével - nem maradtak ki az engem
csípésből. Az. étterem: dettó. Az épületben mindenfelé fáradt, gyűrött,
szomorú arcok. A dohányfüstöt meg vágni lehetett. Csoda? A könyvtárba
hiába csámborogtam tel, zárva.
Ugv oldalvást fel-feltűnnek a valamikori ítéletvégrehajtókból (egy-egy
osztályvezető, apparátcsiktizedes). Rám pillantanak, s gyorsan tovább
osonnak. Arnvékai régi önmaguknak. Némi sajnálat irántuk is elfog.
Hirtelen megszólal a mobilom. Fiatal rádiós szerkesztőnő a vonal
ban, felvételt szeretne velem. A harminc év előtti katonaélményeim
ről. Készítenek egy ilyen műsort, hozzám is eljutottak. Tudja, hogv
mentálpedagógus vagyok, hogv szoktam irogatni, meg megy a beszéd.
„Kedves, nehezen közlekedem, mindkét lábam nyiroködémás, fekélyes,
tehát vagy túl leszünk ma rajta a stúdióban, mert most bent vagyok a
városban, vagy maga ellátogat hozzám", hangzik a válaszom. Délután le
is zavarjuk az egészet. Nagyon udvarias, figyelmes. Hogy mit vág össze
az interjúból, nem tudom. Igazából nem is érdekel, elfáradtam.
Hazaérve rájöttem, mi zavart egész nap, akármerre bóklásztam.
Valahogyan mindent és mindenkit idegennek éreztem, mintha üveg
falon keresztül figyeltem volna azt is, aki éppen szólt hozzám. Egyszer
már megéltem hasonlót, döbbenek rá. Amikor az első áttétemet közölték.
Legfeljebb úgy különbözött ez a nap, hogv most kifejezetten vendégnek,
átutazónak éreztem magam, akinek annyi köze van az adott pillanatban
körülötte levő emberekhez, amennyire vonaton ülve kapcsolódunk a
mellettünk elsuhant) tájhoz. Ezt a magányt a gonosz kíváncsiság se tudta
elmosni. Ha volt értelme ennek a pár órának, hát ennyi.
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MINDANNYIUNK VÉDELMÉBEN!
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Mindketten arra tettük föl bolond életünket, hogy embertársainkat
kivezessük szenvedélyeik rabságából. Egyikünk addiktológus
pszichiáterként, másikunk mentálpedagógusként.
Ezért nekünk meglepetést nem okozott Jóni Gábor tüstös írása (A
dohányosok védelmében, február 10.). Az ebben olvasható „felvetések
kel" nap mint nap találkozunk. Nézzük a legjellemzőbbeket.
A dohány elvezeti cikk, akár „a bor, a csokoládé, a szegfűszeg, a parfüm.
Mindegyikre
jellemző,
hogy rendszeres és túlzott fogyasztása
Jüggőséget
okozhat, túladagolása pedig halált." Ugyanígy a só. A felsorolt cikkeket még
túlzott mértékben sem kik)- vagy literszámra fogyasztjuk, s a bor kivételé
vel nem romboljuk velük embertársaink egészségét. A szerző összemossa
az élvezeti cikk és az addiktív (függőségbe hozó) szer fogalmát.
,A hatalom... folyton az életet akarja szabályozni, ami persze nem hagyja
magát", s „időnként egy-egy tetszőlegesen kiválasztott élvezeti cikket betilt,
vagy monopóliumot
hirdet rá". A szabályozás, a betiltás és a monopolizálál
nem azonos fogalmak. Amit a cikkíró kifogásol, az maga a szabályozás.
,A tiltás mindig a legjobb reklám... Ha a tiltás veszélyre is hivatkozik,
akkor szinte ellenállhatatlan
hatással van az ifjúságra." Ezen az alapon
az ölés tilalma felelős a gyilkosságokért.
,Az egészségóvónak
képzelt kampányok eredményeként"
a „cigaretta-,
seftelök"járnak
jól. A csempészet már akkor is virágzott, amikor még a
dohányzás elleni kampányoknak hírét se hallottuk.
Közterületeken
inkorrekt korlátozni a dohányzást, mert
indokolhatatlanul
hátrányos megkülönböztetést
jelent a gépkocsiforgalommal
és a szabadtéri
„pukizással" szemben. A „pukizással" keletkezett biológiai termék a do
hányfüsttől eltérően nem okozza hazánkban évente kb. 30 000 ember
halálát vagy megrokkanását és egymillió ember krónikus bronchitisét. A
gépkocsik sajnos szükségesek ahhoz, hogv emberek és termékek eljussanak
oda, ahová el kell jutniuk. A dohányfüst ehhez nem kell.
83 Dr. Kunk Sándorral közösen. In: Népszabadság,2009, március 4.
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A kórházakban „minden szinten légkondicionált, kulturáltan berendezett dohányzószobák kellenének a betegek, az orvosok és az ápolók számára. Mindenkinek
joga van a maga szabadon választott stresszé/Idájára". A cikkben felmerül a 68
éves Józsi bácsi esete, akitől „megvonják a stresszoldót", vagyis nem adnak
neki alkoholt, és nem dugnak cigarettát a szájába a kórházban. Nos, a Józsi
bácsik jelentős része a „stressz.oldók" miatt került a kórházba, és sokféle baja
lehet, amelyeket a „stresszoldók" csak súlyosbítanak. A márkás whiskyre és
(pláne) a főnővérre „rájáró" főorvos leírását tapintatból nem minősítenénk, de
a szerző mindenesetre megszilárdította álláspontunkat, miszerint specifikus
leszokási programok alkalmazásával fokozatosan el kell érni az egészségügyben
a dolgozók addikciómentességét - a főorvostól a portásig.
Az ír irodalom igazolja, hogy bagós „kocsmakultúra"híján
nincs Nobel
díjakat hozó magasabb kultúrmiliő. A szerző „bizonyításként" megnevez
tizenhárom írót, költőt. Olyanokat is felsorol, akik nem az ír csellókban
alkottak (Joyce), akiket angol szerzőkként ismerünk (Sheridan, Wilde),
vagy a kontinenshez kötődtek, mint pl. Beckett. Behan halálát - negyven
egy éves korában! - alkoholista májának szétrobbanása idézte elő, az ifjú
Shaw viszont pubok helyett közkönyvtárakban töltötte szabadidejét, és
azért szökött Dublinből Londonba, mert nem akart apja ivó- és kártyacimborája lenni. A művészethez, az irodalomhoz legfőképpen tehetségre
van szükség. Attól, hogy „nyomatjuk ezerrel" a szerencsejátékot, még
nem teremnek Dosztojevszkijek, és senki nem lesz Hemingway attól,
hogy vedel és füstöl. M i is tréfálkozhatnánk, ha nem tartanánk véresen
komolynak a témát, s nem gondolnánk a(z) (ön)megalázottakra és (ön)
megnyomorítottakra, akikért dolgozunk. (Példáid egy gyilkos védekez
hetne így a bíróság előtt: „Kérem, én csak azért öltem, mert hiányzott az
élmény, hogy írhassak, s Csáth Géza is ölt, vagy nem?")
A társadalombiztosítási
károk kapcsán pontosan bizonyítani
kell, hotry a
Júdö lerobbanását hány százalékban okozta a vállalatok
környezetszennye
zése, hány százalékban a kipufogógáz, hány százalékban a városi szmog és
hány százalékban n cigarettából visszamaradt
kátrány". A tüdőrákosok, a
száj- és arcüregi rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők között
a dohányosok aránya kiugróan felülmúlja az összlakosságból való része
sedésüket. Miféle egyéb bizonyítás kell még ehhez?
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„A népesség egyikfele a másikat legyőzni, földbe taposni, megalázni akar
ja..." A dohánvtüstmentes levegőhöz ragaszkodás és ennek érdekében a
dohányzás elkülönítése mitől megalázó? A dohányos semmisíti meg saját
szuverenitását azzal, hogv alárendeli akaratát a nikotinnak, és esetenként
eljut a normaszegésig, akár az erőszakos magatartásig, sőt a betegtársaival
való szolidaritás elutasításáig is.
A szakirodalom egybehangzóan jellemzi a nikotinfüggő (és általában a
szenvedélybeteg) ember személyiségét. A belső felnőttség ki sem alakult,
vagy ha igen, instabil. Az énszerkezet rendezetlen, folyamatos űzött-hajszolt
közérzet uralja, a háttérben a valamikori megszégyenítés és elhagyás rögzült
élményével. Ezt a feszültséget csapolja meg a szenvedélvfüggés. Mivel
azonban az elhatalmasodott szenvedély parancsnokol felette, ellensúlyként
túlzottan énközpontú lesz. Ot kontrollálja a szenvedélyfüggés, s ennek
leplezéseként ő akar mindenkit ellenőrizni. Mindezek következtében hajlik
a destruktív magatartásra. Hadilábon áll a markánsan felnőtt személyiségje
gyekkel: mint például késleltetni tudás, akadályoztatás elviselése, a beleélés
képessége. Persze ezen embertársaink szintén szenvednek. Ám környezetük
is szenved tőlük. De ebből az állapotból ki lehet törni nevelés, önismeretre
és személyiségfejlesztésre tanítás, szeretet és közösség révén.
Bizony nem a szerző, hanem mi képviseljük a dohányosok védelmét
a dohányzás alóli felszabadulást, a pótszerek nélküli, valódi szabadságot
hirdetve (hiszen csak néhány száz éve van Európában dohány!). Ha pedig
valaki ragaszkodik a dobányzásos (ön)sorsrontáshoz, azt a jövőben még
inkább arra köteleznénk, hogy füstölgése időtartamára tartsa távol magát
nem dohányzó polgártársai életének színtereitől.
Összegezve. A dohányzással nem a közlekedési, urbanizációs vagy egyéb
szennyezőtlések állíthatók párba, hanem a nemdohányzás. A dohányzás
károsítja az. embert és a környezetét, a dohányzás mellőzése viszont nem.
Ezért nem lehet közöttük - toleranciára hivatkozva - kölcsönösségi viszonyt
megállapítani. A segítés és a szabályozás szükséges. Hogy felnőtt korukra
mind többen valóban felnőhessenek.'És ekként boldogabbak és szabadabbak
legyenek, mint azok, akik megrekednek szenvedélyeik kényszereiben.
Es nagyon halkan: becsülni kéne a szenvedélybetegek gyógyítóit, nem
gúnyolni...
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NE MARADJON KI! MENTALHIGIENESTEZISEK
A DOHÁNYZÁSRÓL
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Az Egészségügyi Világszervezet és a hazai szaktárca megállapodása
értelmében 2006-ban kidolgozásra került Lelki Egészség Országos
Programja ( L E G O P ) tervezetéből
(http://www.eum.hu/hirekesemen vek/h irek-köziemen ve k/lelki-egeszseg-orszagos), amelynek
társadalmi véleményezése most zárul, teljesen kimaradt a dohányzás
tárgyalása. Összeállítói a hiátust tudatosan vállalják. Arra hivatkoznak,
hogv a szenvedélybetegségeket illetően amúgy is külön-külön programok
készülnek. Azonban e megközelítés okkal kifogásolható. Messze nem
felel meg a problematika súlyának és összetettségének. Az ügy szem
pontjából hátrányos, a könnyebb ellenállás választását jelzi. Nem veszi töl
a kesztyűt a dohánytüst-mentességben ellenérdekelt gazdasági-politikai
erőcsoportokkal és beletörődik abba, hogy magukat a gyógyítókat is érinti
a dohányzás kórsága (holott példaadásuk perdöntő fontosságú). Ezért
eltökélt javaslatunk, hogv a dohányzás kérdésköre kerüljön be a lelki
egészség megvédésére és helyreállítására irányuló elképzelések országos
szintű egybehangolásába. Az alábbiakban vonatkozó konkrét elgondo
lásokat fogalmazunk meg, a szerintünk helyes szemlélet és gyakorlat fő
összefüggéseire koncentrálva.
1) A lelki egészség és a dohányzás egymással szoros és ellentétes viszony
ban állnak, tehát kikerülhetetlen a dohányzás valóságos elkülönítése
a nem dohányosok lélegzésétől és a dohányosok hathatós ösztönzése,
hogy megszabaduljanak nikotinélvezetüktől. Ugyanis tudományosan
bizonyított, hogv a dohányzás káros (mind az. egyes emberre, mind a
társadalomra) - ellenben a nem dohányzás senkinek sem árt. Ráadásul
a dohányzás veszélyességét sajátos körülmények „támogatják", egy84 Dr. Funk Sándorral közösen. Beterjesztettük a L E G O P - 2009. március 4-én, az Egészségügyi
Minisztériumban tartott - konszenzuskonferenciájához. Megjelent: Eszmélet, 2009. március 1.1
Online.
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felől kultúrákba beívódott volta, másfelől az a jellegzetessége, hogy
gyakran ötvöződik valamilyen további addikcióval (alkoholizmus,
kábítószer-fogyasztás stb.).
2) A dohányzással szemben az eddigieknél szigorúbban, következete
sebben és komplexebben kell fellépni. Ez nem csupán az Európai
Unió számos országának és az Egyesült Államok egészségpolitikai
tanulságaiból következik, hanem a letagadhatatlan honi tapasztalat
ból, miszerint a nikotinfogyasztáshoz ragaszkodók (meg az abból
profitálók) sajnos sokszor sikerrel veszik semmibe, játszák ki a nem
dohányzók védelmét biztosító törvényünket. Emiatt különösen sérü
lékenyek az életkoruknál, társadalmi státuszuknál és/vagy egészségi
állapotuknál fogva elesett-kiszolgáltatott polgáraink: a várandós anyák,
a gyermekek, a diákok, az idősek és a betegek.
3) A dohányzás szabadságjoga értelmetlen fogalom. Mert igaz ugyan,
hogy rengeteg más tolerált civilizációs negatívum létezik, azonban a
dohányzás semmilyen pozitív össztársadalmi hatást vagy akár mel
lékhatást nem eredményez. A nikotinszenvedélynek hódolás szabá
lyozott-korlátozott lehetőségét indokolt kialakítani, amely mindig
alárendelendő a dohányfüst-mentesség általános elsőbbségének. Ez
azt jelenti, hogv amennyiben nem speciálisan dohányzásra kijelölt
helyen kerül közös légtérbe nem dohányos és dohányozni akaró sze
mélv, mindenkor a dohányos alkalmazkodjon a dohányzásnélküliség
jelzett kívánságához (a számszerű megoszlástól függetlenül). A média
pedig különleges felelősséget visel a tekintetben, hogy a társadalmi
vélekedésben a dohányzás és a nem dohányzás ne kerüljenek egy
mással ekvivalenciába.
4) Stratégiai fontosságú cél, hogv az orvosoktól, ápolóktól, egészségügyi
asszisztensektől, a gyógyításban-megelőzésben-rehabilitációban tevé
kenykedő pszichológusoktól, szociális munkásoktól és gondozóktól,
valamint a bölcsődei-óvodai dolgozóktól, továbbá a pedagógusoktól és
andragógusoktól néhány éven belül ténylegesen megkövetelhető legyen
teljes körű munkahelyi dohain zásmentességük (munkavégzés közben
már most is előírás), évtizednyi távlatban meg nikotinabsztinenciájuk.
E foglalkozási körökben ugyanakkor nem halasztható elvárásként
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érvényesítendő, hogy a bennük dolgozó munkatársak - vonatkozó
helyzetekben - kiálljanak a dohányzás ártalmas voltának tétele mellett
(soha el nem hallgatva, hogy az a többi ember ellen irányuk) negatív
következményekkel jár).
5) Késedelem nélkül kialakítandók az egészségügyi intézményekben ápolt
betegek dohányfüsttől való oltalmazásának specifikus feltételei.
6) Az egészségvédő felvilágosításban nyomatékosítandó, hogy a dohá
nyosok szembesítése dohányzásukkal nem megalázza őket, hanem
valódi önállóságukat támogatja.
7) Módszerelvként követendő, hogy a dohányzás megítéléséhez való
egyéni - dohányos és nem dohányos - viszonyulások értékelésekor,
valamint a nikotinfüggő személyiség tipizálásánál a társadalmi tudat
hárító mechanizmusaira (kodependencia, előítéletesség, bűnbakolás)
fokozott figyelem fordítása szükséges.
8) A dohányzástól való megszabadítás módszerei közé, miként a szen
vedélybetegségektől óvó személyiségfejlesztésbe általában, fölveendők
a mentálpedagógia eszközei (hősterápia, bűnbakkereső cseretechnika,
perújító dialógus stb.).
9) A dohányzásmentesség szempontjából legérzékenyebb ágazati terüle
teken (egészségügy, szociális ellátás, oktatás, közigazgatás, közlekedés,
kereskedelem) a segítés és a kötelezés dialektikájára épülő különleges
munkahelyi dohányzásleszoktató programokat kell indítani. Ilyen jel
legűeket az iskolák tanulói számára is, hiszen esetükben a leszoktatás
a megelőzéssel egyenrangú feladattá vált.
10) Az állami-önkormányzati irányítás elfogadja, hogy az itt vázolt kon
cepció konkrét kimunkálásában az étintett szakmák érdemben részt
vesznek.
2009. március 1.
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MENTÁLPEDAGÓGIAI/ANDREUTIKAI (ÖNSEGÍTŐ)
TRÉNINGRENDSZER AZ IFJABB NEMZEDÉKEK NEVELŐINEK
ÉS OKTATÓINAK SZEMÉLYISÉG-REKONDICIONÁLÁSÁRA,
MUNKÁJUK INTENZIFIKÁLÁSA ÉRDEKÉBEN
85

Előzmények; a tréningrendszer általános jellemzése
Az Egészségbiztosítási Önkormányzat három esztendeig részesítette
pályázati támogatásban az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
(OPNI) mentálpedagógiai/andreutikai" programjait, s az OPNI vezeté
sének is múlhatatlan érdeme, hogy minden felmerülő nehézség ellenére
kész volt megszervezni-tölállítani a hazai pszichiátriai gyógyító-megelőző
ellátás keretében az első mentálpedagógiai jellegű gondozót és módszer
tani központot (s ráadásul nem orvosi, hanem pedagógusi irányítással),
így kerülhetett sor a személyiségérlelő mentálpedagógiai kiscsoportok
intézményes kipróbálására az OPNI legkülönbözőbb diagnózisú hetegeinek-gondozottainak körében, de erről a bázisról kiindulva, az ország
számos helyén sikerült indítani ilyen-olyan funkciójú további önsegítő' '
andreutikai csoportokat. A kiképző tréningekre jelentkezett orvosok, pszi
chológusok, lelkészek, szociális munkások, családgondozók, egészségügyi
szakdolgozók és laikus segítők pedig sokat profitáltak azóta munkájukban
az ott elsajátítottakból. A visszajelzések kedvezőek: általában jól haszno
sították a tanultakat mind a megelőzésben, mind a gyógyításban, mind
a rehabilitációban - attól függően, hogy kinek-kinek miként sikerült a
maga egyéniségének és szakterületének kívánalmai szerint rugalmasan
alkalmaznia a mentálpedagógia technikáit és instrumentumait.
1

2

A Módszertani Központot vezető mentálpedagógus örülne, ha - a
felnövekvő nemzedékek jelenleginél nagyobb pszichikai védettségének
kialakítására tudatosan törekedve - az iskolákban, főiskolákon és egyete85 Megjelent: Fekete György - Varga Domokos: Bevezetés a mentálpedagögiába. Gyakorlati útmutató
pedagógusoknak. Kiadta az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Az Országos Pszichiátriai év
Neurológiai Intézet és a Mentálhigiénés Programiroda támogatásával. Dr. Veér András előszavával.
Budapest, 1 9 9 9 . 1 3 - 8 5 . old.
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mckcn oktató pedagógus kollégák minél nagyobb számban mélyednének el
a mentálpedagógia és andreutika lelki egészséget szolgák) lehetőségeiben.
Szándékunk, hogy a különösen nehéz közegben dolgozó pedagógusok
(és esetleg szülők) kapjanak mentálhigiénés megerősítést, követve azt a
mentálpedagógiai és pszichológiai alapelvet, miszerint az oktatottak és
neveltek „lélek-karbantartásának" megkerülhetetlen előfeltétele az oktatók
és nevelők mentálhigiénés állapotának és közérzetének megszilárdítása,
vagyis személviség-rekondicionálás ' - munkájuk intenzifikálása'"" érde
kében. A megoldást - a mentálpedagógia - az önsegítés elve és gyakorlata
köré szervezi. Mert vallja, hogy a pedagógusok nem más hivatásrendek
rájuk telepedett gyámkodásával, hanem - miként a családi tisztaság szent
tüzét tápláló-óvó Vcsta-szüzck tették egykoron - egymást vigyázva te
lelhetnek meg igazán az ismert kérdésbe foglalt antik római igazságnak,
a „Ki őrzi az őrzőket?" tétel erkölcsi kihívásának.
1 1

A tréningrendszer itt olvasható közlése a már kiképzett pedagógusandreuláknalP
alkalmazható dramaturgiái®
biztosít (lásd a dolgozat I.
része), hogv az általuk vezetendő mentálpedagógiai/andreutikai (alap
fokét, tehát rekondicionáló funkciójú) pedagógus-, szülő-, ilierve ve
gyes kiscsoportok'' eredményesen működhessenek. Mivel azonban a
pedagógus-andreuták speciális képzése is még csak most indult, zárójelben
közöljük, vagv jegyzetben csatoljuk azokat a szakmai jellegű tanácsokat,
illetőleg figyelmeztetéseket, amelyeket ugyan az andreutika iránt érdek
lődő pedagógus kollégáknak (és szülőknek) általában megfontolásra
ajánlunk, de hangsúlyoznunk kell, hogv c speciális képzéshez (és azon
belül e mentálpedagógiai csoportfoglalkozások irányításának módszertani
kérdéseihez.) mindezek feltétlenül, szervesen hozzátartoznak.
Ugyancsak
közöljük - dolgozatunk II. részeként - a pedagógus-andreuták kiképző
önismereti programját. F, programot már teljesítette néhány újító kedvű
kolléga(nö). Közülük jött létre az első pedagógus-andreuta team (zömmel
gyógypedagógusok). Ok felkérhetők az említett rekondicionáló csopor
tok vezetésére - 22. számű Altalános Iskola, Nyíregyháza (Tóth Krnőné
ig.helyettes, 4400 Kölcsey u. 8., tel.: 06/42/31 í - 2 1 4 ) .
)

Azt viszont, hogy pedagógus-andreuták vezető
pedagógus-andreutákká
váljanak (pedagógus-andreutákat képzőkké), egyelőre akként látjuk meg223

nyugtató módon megoldhatónak, hogy ők (mármint akik ilyen irányú
elhivatottságot fedeznek tel magukban) az OPNI Mentálpedagógiai és
Módszertani Központ által (a jövőben) rendezett, illetve szakmai tekin
tetben jóváhagyott specifikus (képző) csoportos szupervíziók valamelyikén
vegyenek sikeresen részt. Ide - terveink szerint - azokat a kollégákat
fogadjuk, akik tartottak legalább két alapfokú andreutikai csoporttréninget
(az egyiket csoportvezető andreuta, a másikat csoportasszisztens andreuta
szerepkörben), és erről a munkájukról - külön meghatározott szempontok
szerint - elemző feljegyzést készítenek (amit a felvétel érdekében - elő
zetes elbírálásra - a nevezett intézménynek elküldenek). Természetesen
e továbbképződési teltétel nem zárja ki, hogy bárki - az alapfokú képzést
már elvégzett, és a mentális követelménveknek megfelelő (kifejtésüket
lásd a későbbiekben, e bevezető fejezet végén) - pedagógus-andreuta
egyedül is (asszisztens-társ nélkül) kompetens legyen rekondicionáló
kiscsoport-tréninget tartani a többi pedagógus kollégának (ellenben, az
összeférhetetlenség szempontja miatt, mindig másik intézményben, vagyis
az övével nem azonos konkrét munkahelyen - munkahelyi egységben
- dolgozóknak!)." ' Szintén magától értetődő, hogy minden kolléga különösebb megkötöttség nélkül - igénybe veheti majd a normál (nem
képző) andreutikai szakszupervíziót, illetve -konzultációt. "
Nyilvánvaló, hogy e tréningrendszer még inkább hasznosulhat az
oktatás terepein és folyamataiban, ha valamilyen módon közelebbről
csatlakozna a nevelőtevékenységhez, a gyerekek-diákok „élő megmun
kálásához". Ezt a találkoztatást viszont - egyedül és kizárólag! - maguk az
iskolákban, felsőoktatási intézményekben stb. tanító kollégák oldhatják
meg, „találhatják tel". Ok dolgozhatják ki és honosíthatják meg azokat a
különböző gyermekcsoportokat, tanulói foglalkozásokat és gyakorlatokat,
iskolai önképzőköröket és szakköröket, témába vágó „jószolgálati" ifjúsági
klubrendezvényeket és ismeretterjesztő beszélgetéseket, kamasztréningeket
és egyetemi/főiskolai hallgatói önismereti kurzusokat, illetve speciális
kollégiumokat, amelyek - mint kisközösségi erőterek, s a mentálpedagógiára
(konkrétan pedig ezen alapprogramra) építkezve - koncentráltan és
specifikusan megtámogatják résztvevőik felnőtté fejlődését, oktatva az
érett felnőtt-személyiség individuális megteremtését előmozdító tudatos (és
2

(8)(
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egyben önsegítő!) önnevelésre.
A taldlkoztatás során nem szabad megfeled
kezni arról, hogv a mentálpedagógia (és e program) lényegi sajátossága a
„felnőttek felnőtté (ön)tanításának", illetve a „felnőttség félfrissítésének"
szolgálása. Vagyis a mentálpedagógiai módszertár kinyilvánítottan el
vártnakjelzett - ráadásul közvetlenül történő! - sajátsors-megosztása és
sajátérzés-megvallása a korosztályi jellemzők miatt ellenjavallott a 10-18
éveseknél. Kamaszok esetében ez azt jelenti, hogy - mondjuk - a bűnbak
kereső cseretechnika helyett olyasféle foglalkozásformát kell választani,
amely a résztvevők egyediségétől formálisan független helyzetgyakorla
tokra épül (ilyen volt - például - a Popper Péter vezette népszerű „bírósági"
szerepjátéksorozat a Magvar Televízióban). E munkához (a jegyzetekben
feltüntetett irodalom mellett) külön ajánlunk két - számos kolléga által
bizonyára ismert - kiadványt. Az egyik - Bagdy Emőke-Telkes József:
Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 1995. (Negyedik kiadás.) A másik - Dr. Buda Béla: A szemé
lyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Pszichológia és pedagógia
nevelőknek sor. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. (Negyedik
kiadás.) (Jól felhasználható még - Buda Béla: A közvetlen emberi kom
munikáció szabályszerűségei. Animula, Budapest, 1994. Harmadik, átdol
gozott és bővített kiadás; továbbá ugyanettől a szerzőtől: Mentálhigiéné.
A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti pszichokulturális és gya
korlati vetületei. Animula, Budapest, 1994; és: Elmélet és alkalmazás a
mentálhigiénében. Kiadja: T Á M A S Z és Országos Alkohológiai Intézet.
Budapest, 1998; valamint Varga Domokos: Tisztelt család -om, -od, -ja.
Hét Krajcár Kiadó és Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. Második
kiadás. Úgyszintén kiválóan forgathatók ehhez - Rudas János: Delfi
örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. 2. kiadás.
Gondolat-Kairosz, 1997; Önismereti csoportok. Szerkesztette: Rudas
János. Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Tanfolyamok. Budapest,
1984; Benedek László: Játék és pszichoterápia. M a g y a r Pszichiátriai
Társaság, Budapest, 1992; Péter Lauster: Ne hagyd magad! A z önérvé
nyesítés művészete. Magyar Könyvklub, Budapest, 1998.)
E programot egyfajta kalauzfiizetnek szánjuk, megfelelni igyekezve a
az ún. tanári kézikönyvek műfaji hagyományainak. Ezt az illeszkedést
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a szerző szívesen teszi, mert ő - szerény személvében - megtestesíti a
mentálpedagógia gondolatot szülő összekapcsolódását a neveléstudomány
nak, a pszichoterápiának és az önsegítésnek. Sorsa éppen-ígv alakulására
(a pszichiátria tárgyából annak egyik alanyává váló bölcsésztanár...) konk
rétabban utal egv korábbi közleményében (lásd jelen munka "•"jegyzet
nyolcadik tétele), valamint Édesapjával, Fekete Jánossal közösen publikált
újabb dolgozatában (Mentálpedagógiai tréningrendszer a self'-help AEklubközösségek személyiségrekreációs munkájának intenzifikálására.
Szenvedélybetegségek,
1998/5.) Jelen munkáját azzal az. érzéssel helyezi a
pedagógia „asztalára", hogv bár sorskanyarjai elvitték eredeti szakmájától
(hivatásától nem!), azonban mostanra valamitéle szintézist megélve és
képviselve visszatért az ősforráshoz. Reméli, hogv marasztalni fogják. A
téma meg újabb szövetségeseket és művelőket talál.
Végezetül nyomatékosan hangsúlyozzuk: az önismereti-pedagógiai
tréningrendszer különböző csoportjaiban (alapfokú rekondicionálás,
konzultáció és szupervízió, képzés stb.) kizárólag alapvetően kiegyen
súlyozott mentális állapotú, tiszta tudatú, összetartott személyiségű és
megtartott viselkedésű résztvevők lehetnek, vagyis akik pszichiátriaiaddiktológiai kezelés alatt állnak, illetve valamilyen akut lelki-testi válság
gal kínlódnak, halasszák el az ezek bármelyikébe történő bekapcsolódást,
s inkább gyógyító-segítő-tanácsadó szakrendeléshez, szakintézményhez
forduljanak - vö. '"jegyzet és I. 28)d. Amennyiben az adott csoportot
megalakító pedagógus-andreutában a legkisebb kétely, illetve bizonyta
lanság is felmerül a tekintetben, hogy egészségi állapota miatt fogadjon-e
valakit, ez ügyben mindenképpen kérje ki klinikumban dolgozó szakember
tárnicsát (TAMASZ-gondozók, pszichiátriai ambuláns rendelések, nevelési
tanácsadók, családsegítő szolgálatok pszichiáter és/vagy pszichológus
munkatársai, de megkeresheti magát a szerzőt is). Egyebekben nem szük
séges semmiféle bonyolult „szűrő": elegendő egy egyszerű, de egyértelmű
írásos nyilatkozat („Nem állok pszichiátriai/addiktológiai kezelés alatt,
nem függök semmitéle szerfogyasztástól, magatartásomat - legjobb tudo
másom szerint - uralom, azért felelősséget vállalok stb."), melyet megelőz
egv rövid tájékozódó (és tájékoztató) jellegű beszélgetés a jelentkezővel.
(Erre célszerű felhívni a figyelmet az előszervezés során.)
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Ha a fenti szempontokat nem tévesztjük szem elől, akkor valószínű
leg érvényesülni fog e tréningrendszer egy további (már utalt) előnye.
Nevezetesen az, hogy működtetését - mégpedig folyamatosan! - a pe
dagógusok a szakmai autonómia keretei között tarthatják fenn (persze,
a fokozatos megvalósulás mentén). Mindez a közismerten agyongyötört
pedagógusság identitását talán nem hátrányosan érintené...

I. ÖNISMERETI-ÖNFEJLESZTŐ CSOPORT-DRAMATURGIA
PEDAGÓGUSOKNAK-ALAPTRÉNING
(ÁLTALÁNOS PREVENCIÓRA-REKONDICIONÁLÁSRA)

(A bekezdések előtti számok - 1), 2), 3) stb., egy-egy „cselekménylé
pést" és ahhoz tartozó témakört különítenek el.)
1)

Kedves Kollégák, Barátaim! Tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket,
speciális andreutikai tréningünkön! Egy lelkct-szcmélyiséget (belső
tartást, szilárd és ugyanakkor rugalmas, helyes viselkedést stb.) erősítő,
a mindennapi munkánk során igencsak próbára tett képességeinket
regeneráló, jelentős önismereti gazdagodással b'nXiXó, fokozMíosun
nehezülőfoglulkozássorozatot
fogunk tartani. Kezdésként „tapintatosan"
ismerkedünk, óvatosan „körüljárjuk" egymást. Ennek során - mint
csoportvezető, illetve tréningvezető - elmondom, hogy mit, mely
megfontolásból és mi módon fogunk itt dolgozni. Az együttlét e
szakaszában dönti el minden jelenlévő, hogv részt vesz-e a munkában, s
ennek érdekében megköti-e azt az előre, a meghirdetésben címszerűen
megjelölt módszer, illetve diszciplína szakszempontjaihoz igazodva
elkészített szerződést, amely - erős garanciák és kemény előírások
kikötése mellett - némi szuverenitás-önkorlátozást jelent ugyan,
azonban - a tréningtagok védelmét és a programmenet továbbvitelét
szolgálva - a tréning csoportos és egyéni működtetésének egyaránt
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teltétele. Induljunk ki akkor abból, hogv együttesen meghatároz
zuk önmagunkat - „itt és most"-ban. Először azért, javaslok egy
(majdnem) hagyományos bemutatkozást, aminek keretében ki-ki

2)

- egy-másfél pereben - megmondja a teljes nevét, továbbá nyilat
kozik: a maga részére tegezést vagy magázást igényel-e, valamint
hogy milyen módon történő (kereszt)név szerinti megszólítást kér
(Klára-Klári, István-Pista-Pisti stb.). E megszólalást valamennyien
úgy fejezzük be, hogv - most még indoklás, illetve értelmezés nélkül
(a másfél perces időhatár miatt) - tulajdonságaink, igen jellemző
szokásaink, tipikus reakcióink alapján mindenki ad magának (itt, a
csoport előtt) egy-egy képszerű, kedves hangon, illetve szépítő módon
megfogalmazott hasonlaton alapuló elnevezést (pl. „Bátor Nyuszi",
„Örök Kelekótya", „Szenvedélyes Mimóza", „Utcai 1 Iarcos, "„Ügyeletes
Nagyapó",„Napimádó I lóember",„Ilépcsőházi I.ázadó",„Mindenkori
Nemecsek"stb.) Persze, ez az önmagunkról pillanat-vázolt figura lehet
keményen önkritikus is. A kezdés kötelessége természetesen minket,
kettőnket (a segítőmet és engem) „illet"... Ezek után rátérünk e „magunkat-gyakorlás"céljának és tartalmának részletezőbb kifejtésére, az
itt megjelenő minőségünk meghatározására.
Tehát, Kedves Kollégáink és Barátaink, rajtatok a sor. Kik és mik
vagyunk mi, „tréning-vállalók", s - itt és most - mire vállalkozunk?
(A szónoki, de ha lehetséges, már valódi körkérdés a racionális mo
tivációk mobilizálására irányul.)
Olyan pedagógusok (illetve szülők) vagyunk, akik igénybe vesszük a
mentálpedagógiai szemlélet és technikák nyújtotta fogódzókat '" hogv
- először: a személyiségünk „felfrissüljön", s a tanítványok (gyermekek
utódok) oktatása-nevelése folyamán meg a kollégákkal (szülőtárssal)
való összedolgozásból időnként elkerülhetetlenül adódó súrlódások
nyomán keletkező lelki terhek és rossz érzések ne annyira mélyen
érintsenek bennünket (s képesek legyünk velük mihez kezdeni);
- másodszor: a munkánkkal, hivatásunkkal (nevelési tevékenysé
günkkel) összefüggő döntéseinkért, magatartásunkért, érzésein
kért és indulatainkért, erényeinkért és hiányosságainkért a felelős
séget az eddigieknél is tudatosabban tudjuk viselni;
1
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- harmadszor: olyan specifikus - érzésfeltáró, indulatszabályozó,
nagyobb empátiára késztető és tanító - eljárásokat sajátítsunk el,
amelyek birtokában még jobban, még gördülékenyebben, még
ösztönzőbben fogunk majd együttműködni
a munkatársainkkal és
partnereinkkel.
3)

Bizonyára mindegyikünk szeretné megőrizni azokat az eredmé
nyeket, amiket korábban már elért önmaga fejlesztésében, sorsa
javításában. Sőt, szinte biztos, hogy kivétel nélkül tovább kívá
nunk haladni ezen az úton. Soroljunk csak fel e sikerek közül, a
boldogulásunk állomásaiból néhányat anélkül, hogv rögvest mély
önelemzésbe fognánk!...
Es ez az út mennyire s milyen gyakran bizonyult rázósnak? Most
csupán - egyelőre -jelezzük, eltöprengünk-e néha azon, hogy mi
magunk mit tehetünk a az eddigieknél zökkenőmentesebb léte
zésünkért? Mert azért nem minden „klappolt", ugye?... Időnként
elromlik benne, illetve folyamán ez-az? Mire gondolunk ilyenkor?
Egy-cgv ilyen alkalommal keressük-e óhatatlanul: ki a jó, ki a
rossz, ki a kevésbé vétkes, ki a nagyon hibás? Továbbá: e hely
zetekben mások miként vélekednek rólunk, és mi értékeljük-c
valamiképp saját magunkat? M i t szoktunk tenni, hogv elke
rüljük az újabb „balcscteket-karambolokat"? (A csoportvezető
kezdettől igyekszik, hogy ügvesen mozgásba hozza a résztve
vők érzelmi motivációit.)
- Nos, már ez az első megközelítés is
tanúsította, hogv sok megosztható ötlet, gondolat, panasz vagy
netán változtatási szándék szunnyad a a lelkünkben...
Összegezve a véleményeket: ahhoz, hogy még sikeresebbek legyünk,
és hogy elkerüljük az itt-ott még éppen csak fölvillantott nehéz hely
zetekbe való visszasodródást, bizony nem nélkülözhetjük a rendszeres
testi-lelki önkarbantartást, a „lelki leltár"időről időre történő őszinte
elkészítését. Hiszen az imént szembesültünk vele, hogy „működé
sünk" a körülmények hatására bármikor elromolhat!
Ez a közös felismerés legyen tréningünk kiindulópontja! \ „kályha",
amitől elindulunk tehát, a közös munkára szövetkezők barátságának
melegével mindenekelőtt azt a valamennyiönk által ismert igaz229

ságot sugározza, hogv az időnkénti kudarcok és nem-teljesülések
a mindennapok természetes velejárói. Első - ápolandó - közös
átérzésünk meg így, amivel a tréningünkhöz hozzákezdünk, hogy
akármit gondoljanak is rólunk egyesek (vagy éppen mi magunk,
kedvetlenségünkben, átmeneti vagy tartós elkeseredésünkben), az
biztos, hogy egyikünk sem e/vetendően rossz, csak a „működésünk
csikorog" s romlik el olykor. Nyomatékosabban fogalmazva: nem
mi vagyunk - adott esetben - „rosszak" (nem én vagyok „rossz"),
hanem - az ominózus helyzetben - a működésünk (a működésem),
illetve annak valamely része bizonyult rossznak (nem megfelelő
nek, kifogásolhatónak, célszerűtlennek stb.) vagy mondott csődöt,
ilyen-olyan tekintetben. Ez a működés persze, a mi működésünk,
érte ki-ki maga tartozik felelősséggel külső és belső világa előtt!
Mindazonáltal - jelen megközelítésben - a fajsúlyosabb érzés és
gondolat az, hogy mindenki ugyanolyan pótolhatatlan s hasznos
lény, mint bárki más (hiszen ennek dominanciája nélkül képtelen
ség megfelelni a felelősségvállalás személves kötelezettségének...).
A világ szegényebb lenne nélkülünk. Ha pedig ez így igaz, akkor
nem szükséges büntetni magunkat - sem indulatoskodással vagy
fullasztó önsajnálattal, sem italozással, sem bármilyen más narko
tikumba meneküléssel, sem pszichoszomatikus ' betegségekkel.
Lehet, hogv többen közülünk eddig is „jól megvoltak", úgymond.
Legalábbis kerülték a szembesülést számos „elföldelt"problémájuk
kal. Különösképp - mások előtt... Mert bizony, kemény „tánc" egy
ilyen lemeztelenedés. Pedig rá kell venni magunkat, „el kell járnunk",
nehogy rávetítsük eltagadott-elhallgatott megoldatlanságainkat
neveltjeinkre, tanítványainkra. Szerencsére rendelkezésünkre áll az
a régi - mindannyiunk által tudott és használt - pedagógiai „trükk",
amikor is a nehezebb életérzések könnyebb felszínre hozását egy
számunkra ismeretlen ember (vagy irodalmi alak) érzésvilágának,
kínjainak megismerése (olvasmányokkal) elősegíti"".
„Tapogatódzó ismerkedésünkhöz" hozzátartozik, hogv meg
határozzuk a csoport-vezetés
stílusát. Az üléseket mint képzett
pedagógus-andreuta csoportvezető irányítom, és hasonló110
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an képzett asszisztens társam segít ebben, aki azonban semmi
képp sem válik a csoportban a „mérleg nyelvévé"" '.
A mentálpedagógiai
csoportvezetés vállalja a direktivitást,
de tudato
san beépít a technikájába számos non-direktív elemet. Ugyanis a
közös erőfeszítést inspirálja, arra építkezik, nagy súlyt helyezve a
kölcsönös szeretet-tükrözés kialakítására és fejlesztésére, amely
legfontosabb eszköze a résztvevők személyiségének gazdagítására és
rekondicionálására. Ezzel együtt azonban program-kötött
(programja
pedig „felülről vezérelt", tudniillik didaktikusán meghatározott).
Itt az ideje, hogv fölvázoljuk azokat a témákat, f o g a l m a k a t , ' " '
amelyeket tanulmányozni fogunk és azokat az önismereti lépé
seket (tömör ismertetésükhöz, összefoglalásukhoz e helyütt vö.
jelen munka //. CSOPORTVEZETÉSRE KIKÉPZŐ
TRÉNING
ÖNISMERETI LÉPÉSEI... c. része), amelyek megtétele vár ben
nünket a foglalkozásainkon. (A jegyzetbe sorolt főtémák olyan
tematikai összeállítást képeznek, melynek feldolgozása a vonatkozó
szakirodalom fölhasználásával '", a helyi igénveknek megfelelően
kiegészíthető-csökkenthető, a kiképző tréningeken viszont kötelező
minimumnak számít.) Immár nem árt konkrétan tisztázni azt sem,
hogy tréningünk során akkor miféle meghatározott módon ' és
mely „műveletekkel" fogunk dolgozni...
2
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- Hangsúlyozom, hogv csak olyan megterheléseknek
teszünk ki benne
teket, amelyeket mi is el tudtunk viselni a bennünket tanító
tréningen.
Bízóin benne, hogv a program végére nem csupán „erősebbek"
lesztek, hanem - kellő előrehaladás esetén - Ti is ahhoz hasonlóan
támogathattok majd más embereket (netán érdeklődő kollégákat
vagy az andreutikai segítségért folyamodó szülőket, mint ahogyan
most mi nyújtjuk a kezünket nektek...
1

1

Nos, megkötjük a szerződést? "' Mielőtt azonban a vállalt kö
zös munka nehezéhez hozzáfognánk, könnyítő
bevezetésként
indítsunk egy szimpla „kártyajátékkor.
Felkérem a csoportot,
hogy a kiterített lapokból ki-ki válasszon magának olyat, amely
ről eszébe jut valami (vagy valaki) - az életéből. Akár egy emlék
kép, akár egy történet, akár valamilyen vágyálom - akár szomorú,
231

akár humoros dolog. A „játék" végén próbáljuk azt is „tisztázni",
hogy vajon ki miért választotta éppen azt a bizonyos kártyát!
Programunk első igazi munkakérdése következik ez után, s egymást követő
választ kérek sorban minden egyesTréning- Kollégámtól és - Barátomtól:
- Kérlek, mutasd be pár pereben önmagad" (lehetőleg nem keve
sebb, mint öt, és semmiképp nem több, mint tíz percben): beszélj az
életutadról, a családi állapotodról, a jelenlegi életkörülményeidről, s
arról, hogy sejtesz-e mélyebb okokat sorsod alakulásának hátterében.
Arról is próbálj meg mondani valamit, hogy szeretnél-e változást
(vagy - szerényebben fogalmazva - valamilyen változás megindu
lását) a közös programunk végére - akár a viselkedésedben, termé
szetedben, személyiségedben, akár személved és a növendékek, a
kollégák, a családtagok stb. közötti viszonyban?"'' Es esetleg még
arról, hogy tudnál-e valamilyen személves, e tréning keretei között
a magad számára konkrétan megfogalmazható célt kitűzni - az
imént jelzett elképzelésééi (vágyaid?) megvalósulása tekintetében.
Lépjünk tovább! Ebben a programszakaszban azt kell kiderítenünk,hogy
ki mire építkezhet a maga által szorgalmazott (vagy: áhított, vágyott)
változások érdekében. Soron következő körkérdésünk erről ígv hangzik:
81
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- M i olyat csináltál az életedben (akár felnőtt korodban, képzett
szakemberként, akár korábban, még gyermek- vagy kamaszfejjel),
amire tényleg büszke vagy? - még ha csak titokban, legbelül is tölt
el ez az érzés... M i az, ami - újra átérezvén - megint boldogsággal
áraszt el? Miiven kisebb-nagyobb cselekedeteidet felidézve érzed,
hogy akkor igen, akkor igazán „hősiesen" viselkedtél, akár - úgy
mond - e „csatanyerések" kicsik vagy nagyok, családon belüliek vagy
kívüliek voltak!... Aminek (amiknek) megtételed szívesen megismé
telnéd. Távolítsd csak el magadtól egy kissé a felidézett eseményt!
Próbáld megfogalmazni, bog)' volt-e szerepe ezekben a „stramm,
példás" helytállásokban a felnőtt személyiségednek, a felnőtt vagy
felnőttszerű magatartásodnak, illetve reagálásaidnak?' "
21
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Vágj hát merészen, Kedves Kollégám-Barátom, egy meredekebb
kanyarba! - mert az következik... Végv egy mély lélegzetet, és
kezdj el beszélni a nehezebben megfogalmazható Erős Negatív

Erzéseidről-Elményeidről is - hangsúlyozom: nem öncélból, ha
nem a belső békéd megerősítése érdekében! Igyekezzünk nem becsapni
magunkat, hogv sikerüljön megkülönböztetni a saját problémáin
kat a kollégákétól vagy éppen a növendékekétől...
(Rávezetésként:
fájdalmaid? szenvedéseid? veszteségeid? sérelmeid? haragvásaid?
indulataid? gyűlölködéseid? téltékenykedéseid? irigvkedéseid? té
lelmeid? szorongásaid? elégtételvágyad? büntetni akarásod? „igaz
ságosztó" késztetéseid? bosszú utáni sóvárgásod? önkárhoztatásod-önemésztésed? magánvérzésed? elbújni-elrejtőzni törekvésed?
esetleg valamikor volt káros szenvedélyeid és kóros függőségeid?)
Tehetsz-e Te is arról, hogy egy ilyentéle dolgok-események meg
történhettek veled? Hogy ilyen érzések keletkezhettek, rögzül
hettek benned, s időnként eluralkodhattak rajtad? Mennyiben?...
Volt-e azért „nyeresége""" e tévutaknak? Azonban mit veszítettél
általuk-miattuk?' ...
No most, ha magadat nem hibáztatod, okolhatsz-e valakit azért
(önmagadat nem számítva!), akár csak részben is, hogv egyik vagv
másik, általad megnevezett zsákutcás „életfordulásod''föléd
kerekedett'
Ki miatt lettél ilyen-olyan tekintetben balszerencsés (illetve ebben
vagv abban a dologban sikertelen)?' "
Talán már sikerült egy kevéssé megszabadulnunk az álszemérem s a
hamis önvédelem diktálta titkolódzástól, mert ráébredtünk sorsunk
néhány közös vonására. Ez nagy nyereség, hiszen növeli
szabadságérzetünket. Ki-ki bátran megvallhatja: annyi, de annyi baj érte s
olyan sok rossz érzés meg tapasztalat gyűlt fel benne, hogy - csoda
hogy kibír/a... Mit gondoltok Barátaim, megérdemelnénk,
hogy ezek
a fránya érzések-emlékek kit-kit kevésbé hárítsanak? A z andreutika
tud erre módot - ha együttműködtök velem, és - ráadásul! - ehhez
a mást-másokat hibáztató kritikát-kárhoztatást sem kell feladno
tok... - Vegyétek fontolóra Kedves Kollégák, a mentálpedagógia egvik
segítő eszközét (az elnevezése: „bűnhakoló" csere-technika' ""),
hiszen minden eddigi erőfeszítés, hogy megkönnyebbüljünk a
„bensőnkben" - gyakorta önmagunk számára is némán - vádolt
személlyel (személvekkel) kapcsolatos rossz érzéseinktől, ugye
221
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többnyire kudarcot vallott? Nem elég, hogy egyszer már (vagy
többször is) kárt-bajt szenvedtünk tőle (tőlük), de ha megpró
báltunk - „csak úgy" - megfeledkezni róla (róluk), arra is csak mi
fizettünk rá. Es ezt a sok bajt aztán tényleg nem érdemeltük meg!
... Fogadjátok el hát az ajánlatunkat! Játsszunk"együtt!... Azt állítja
valaki, hogv a játék nem felnőttnek, pláne szülőnek, vagy éppen
tanárembernek való? Miért, talán az. élet nem játszott, nem játszik
mindannyiunkkal,életkorunktól és foglalkozásunktól függetlenül?...
Egyfajta fantázia-játékot ajánlunk a Kollégáknak, a - reménveink
szerint - lelki szövetségessé vált Barátainknak...
Képzeletünkben
ugyanis cserélni fogunk bizonyos személlyel vagy akár több sze
méllyel. Elcseréljük az életünket vele, illetőleg az övékével (és
azt is megtudjuk-megnézzük, hogy ő vagy ők cserélnének-e
a miénkkel). A „játék" végén pedig feltehetőleg erősebbek, fel
szabadultabbak leszünk... Kezdjük el, sorban, egymás után!
Az imént megnevezted, kiválasztottad a múltadból azt a személyt, akit
leginkább hibáztatsz sorsod egyik-másik kedvezőtlen fordulatáért, a „ke
resztjeidért", esetleg a tragédiáért, ami 'leged ért...Tekintsük Ot ezúttal
a mentálpedagógiai „bűnbakodnak"! K ^ y amennyiben e nagybajo
kért nem okolsz közvetlenül senkit, hanem valami külső eseménynek
tudod be (családi szerencsétlenség, váratlan haláleset, hirtelen és előre
nem tervezhető anyagi veszteség, természeti katasztrófa, leépítés, a mun
kaadó csődje, elbocsátás stb.), ami veled történt, akkor egv általad ismert
személyt, akit természetesen Te választasz ki e gyakorlathoz és akire
ugyanez az esemény - vagy egv ahhoz hasonló! - szintén kihatott, ám ő
mégsem esett áldozatául, nevezzük ezúttal az. árnyék-bűnbakodnak.' '
Tehát, miféle bántalmakat-veszteségeket tulajdoníthatsz neki?
Miféle bajokat? Miféle bánatokat? (Vagy: mit, miket úszott meg
az árnvék-bűnbakod?) Valamennyit sorold ám fel! Minden téged
ért csapást, sérelmet! Es taglald bátran, részletesen a bűnbak ezzel
kapcsolatos teljes felelősségét! Azt, hogy mi volt a szerepe-szerepük
a szerencsétlenség előidézésében (vagy abban, hogy az olyan nagy
lett)! Ne röstelld, szerkessz „ellene" vádlistát, mégpedig részletezve,
pontokba szedve!'
2 i|
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10)

E lépésben jellemezd a bűnbakodat (az árnyék-bűnbakodat) - ha
több is van, majd külön-külön „dolgozol" mindegyikkel, egymás
után, sorban! Hadd vegyük közösen szemügyre a bűnbakodat, kívülbelül! Idézd fel róla minden tapasztalatodat! A múltjáról is mondj el
mindent, amit csak tudsz! Kik a szerettei, kik a támogatói? Családja,
baráti köre miféle emberekből áll? Szimpatikusak-e neked, vagy sem?
(A bűnbak jellemzését a következő tagolásban célszerű megtenni: 1.
külsejének leírása; 2. belső vonásainak, tulajdonságainak ismertetése;
3. származásának, életútjának bemutatása.)

11)

Itt az ideje, hogy speciális szempontból tedd mérlegre a bűnba
kodat (az árnyék-bűnbakodat), e őt e tekintetben „szedd ízek
re"! Próbáld meg ugyanis kifejteni, miben k ü l ö n b ö z i k tőled?
Mi mindenre képes, amire Te - nem? Nevezd meg azokat a tulaj
donságait, képességeit, azokat a helyzeti adottságait, lehetőségeit
(negatív-pozitív értelemben egyaránt), amelyekkel, Kedves Kollégám
és Barátom,Te nem rendelkezel! Vizsgáld meg alaposan, mire képes
a bűnbakod, mi működik benne jól, amit Te nem (vagy nem annyira)
tudsz működtetni. Miért nem ő sodródik, s miért lettél Te a kiszolgál
tatottabb, holott lehet, hogv sokkal mélyebb lelkű, szorgalmasabb és
erkölcsösebb ember vagy! (Akinek fontosabb mások sorsa, a közösség
és a köz ügye! A hivatása! Akinek nem a saját önzése szabta határok
jelentik a horizontot. Aki nem annyira megalkuvó. Aki nem olyan
rideg szívű, és ígv tovább...) Most összpontosítasz: mi olyat tud a
bűnbak, amit Te nem? Gondold végig az összes tőled különböző
dolgát, tulajdonságát, tehetségét és lényeges élethelyzetét (legyenek
bár azok számodra, illetve szerinted jók vagy rosszak, előnyösek vagy
előnytelenek, rokonszenvesek vagy ellenszenvesek, erkölcsösek vagy
erkölcstelenek, nemkívánatosak vagy' irigylésre méltók stb.).
Az értékessel, az élvezhető dolgokkal, a hasznos javakkal és kap
csolatokkal, a drágább tárgyakkal és a befolyást-hatalmat biztosító
ismeretségekkel ö miért rendelkezik nagyobb mértékben, mint Te?
Mi módon érte el ezt az állapotot? És hibái-gyarlóságai sok-sok
jogos következményét ugyan miként védte ki? Hogv maradt annyi
mindenben büntetlen?
Sőt, hogy lett jóval sikeresebb és elismertebb
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nálad? Netán s'/.eretettebb és közkedveltebb is?! Működtet talán
olyan képességeket, amiket Te kevésbé birtokolsz? Amelyek hiá
nyoznak belőled vagy alig léteznek benned? Sorold csak fel ezeket!
Összegezve immár: valószínűleg végre megfogalmazható, hogy - ha
a Te belső tulajdonságaidhoz hasonlítod az övéit, a balszerencsét (és
bűnbakod úgynevezett „hozott előnyeit") meg leszámítod - miért
neked lett nehezebb az életed?! Miért Te váltál a sérülékenyebbé?!
Holott mindez másként is lehetne, ugye?
12) Mindazonáltal érdemes elgondolkodnod azon is, hogy szenvedett-e
élete során a bűnbakod (az árnyék-bűnbakod)? Atélt-e fájó dolgokat,
kemény kínokat, tűrnie kellett-e utálatosságokat és kellemetlensége
ket, került-e vészhelvzetekbe, érték-e megaláztatások - tudomásod
szerint? Szedd lajstromba - szintén pontokba gvűjtve, hasonlóan a
vádlistához - a bűnbak (általad feltételezett) szenvedéseit!
13) Következik egy - továbbra is a fantázia síkján maradó - cseles művelet.
- Kérdezd meg önmagádtól (de őszintén ám, Kedves Kollégám és
Barátom!), hogv cserélnél-e a bűnbakoddal (árnyék-bűnbakoddal),
ha megtehetnéd? Akarnál-e ő lenni? A helvébe kerülni? Olyan lenni,
mint ő? A rossz dolgaival együtt is ? A bajaival, kellemetlenségeivel,
nehézségeivel, sőt utálatosságaival és esetleges gvűlöltségével vagy
nevetségességével egyetemben? Tehát: ha lehetne, tudnál-eő lenni?
Örülnél, ha most - valamilyen csodás beavatkozás eredményeként - ő
lennél?! (Néhánv pillanatra hunyd be a szemed, s így - képzeletedben
- cserélj vele, - akármilyen nehéz még gondolatban is ez a lelki ma
nőver! Es próbáld telölteni néhánv percre az ő sors-ingét!...)
Milyen ember válna-válhatna ekként belőled? 1 logy érzed magad
ebben a furcsa, módosult helyzetben és érzelmi állapotban? Nos?
Nem bánnád-e ezt a száznyolcvan tokos életcserét? Miként jobbtisztességesebb a számodra, ha belebújsz az. ő bőrébe, vagy ha nem?
Gondold csak végig a nemrég összeírt pontokat: átvállalnád-e a
teljes bűnlistáját (a vele szemben összeállított vádlistádat) - és a
szenvedéslajstromát is?
14)
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Ha ezek után még mindig cserélnél a bűnbakoddal (árnyék-bűnba
koddal), akkor egészen mélyre hatolunk csere-hadműveletünkkel:

15)

16)

kérdezd meg magadtól: vajon ez a képzeletedben fölvállalt „Ő",
miként reagálna a te csere-hajlandóságodra? A bűnbak, az ár
nyék-bűnbak általad leképezett személyisége cserélne-e veled, a
Te valóságos lényeddel?
Ha úgy érzed, hogy igen, tégy fel ellenőrző kérdéssort magadnak:
„Mi bizonyítja, hogy ő tényleg hajlandó lenne cserélni velem?
Talán az eddigiekben (a valóságban) ő egyszer is átvállalt bármit
a sorsomból? Szeretett, tisztelt engem, vagy becsült, legalább egy
kicsit? Kiállt értem, állást foglalt mellettem, lemondott akármiről
miattam - valaha is?!" Annyira, amennyire, amilyen mértékben Te
akartad, ahogyan Te szeretnéd?
Tételezzük fel, az lett a határozott véleményed, hogy a bűnba
kod (árnyék-bűnbakod) biztosan
nem cserélne veled, Kedves
Kollégám és Barátom, míg Te változatlanul hajlandó lennél a
személyiség- és helyzetcserére vele az egész élete, sorsa vonat
kozásában (mert ugye, egyre inkább rádöbbenünk, hogy k i 
zárólag a teljest lehetne cserélni - hiszen a részletek, a részele
mek szülik egymást...) . Megint kell tehát valamit
ügyeskednünk:
- Még jobban belebújsz a bűnbakod bőrébe (még inkább felöltöd
annak külső-belső jegyeit), de a csere-helyzetből most már önma
gadat veszed alaposan szemügvre, mcglesve-átélve ekként, hogy
a bűnbak valójában milyennek lát - téged. Vagyis megkísérled,
hogy az O szempontjából nézzed saját magadat, aki és amilyen
Te vagy őelőtte, az ő szemében. Azt érzed, amit O (amikor Rád
néz-gondol, amikor Téged meglát, amikor Te eszébe jutsz...) í g y
valószínűleg meg tudod majd fogalmazni és szembe tudsz nézni
elutasítottságod okával (vagyis azzal, hogy bűnbakod voltaképpen
miért is nem cserélne veled). Mit hibáztat benned, mit tart kife
jezetten taszítónak? Sőt, arra is rádöbbenhetsz e „kívülről szemlé
lésed" során, hogy a bűnbakod netán még le is néz téged... Es ha e
felismerés nyomán radikálisan visszafordítod a fantáziahelyzetet s a
képzeletbeli „játékból" meredeken visszatérsz a valóságba, lehet, hogy
előbbi kérdésedet megújítva-kibővítve („Cserélnél vele? Cserélnék
olyan emberrel, aki számára én nem vagyok igazán fontos, akinek
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az én értekrendem közömbös? Lennék olyan ember, lennék az a
valaki, aki nem cserélne velem?") új választ fogalmazol önmagadnak:
„Dehogy szeretnék cserélni a bűnbakommal! Azzal, aki semmire
se tart(ott) engem (vagy legfeljebb nagyon kevésre), s akit számos
ember hasonlóan elítél, sőt akire ugyanúgy neheztel, akárcsak én?
Szóba sem jöhet szamomra többé ez a csere! Sőt, eszem ágában sincs
cserélni - senkivel sem! Megfelel nekem a saját bőröm, elvégre jól
is érezhetem magam benne!"
17) Mindezek után érdemes egv picit megállni és kifújni magunkat. Itt
az ideje fölbecsülni, hogy idáig mire jutottunk.
- Nos? Most mi a helyzet belül, benned, Kedves Kollégám és Barátom?
Sikerült valahogy kimozdulnod a kínzó alapállásodból? Tudsz-e
már (egy kicsit is) másképp gondolni a bűnbakodra (árnyék-bűn
bakodra), másként érezni '' vele kapcsolatban, mint korábban?
Netán közömbösebbé vált a számodra? Éljen! I lurrá! I liszen a valódi
problémád nem is az, hogv megérdemli-e egyáltalán a mérgedet
gyűlöletedet vagy a szeretetedet, hanem az, hogy a gyűlölet, a harag
ilyen mértéke, az iránta táplált szereteted-szerelmed egyoldalúsága
téged mennyire gyengített! Téged alázott meg, téged késztetett egy
általad szégyellt, illetve neked kínos reagálásmódra... A Te erődet
szívta, sokszor a pénztárcádat is apasztva... Hát nem jobb így, lazán,
hogv már nem akarsz semmit sem tőle, sem pétiig vele kapcsolatban?
Nem lettél felszabadultabb, hogv többé már nem hadakozol vele - talán
gondolatban sem?...
1
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Nyugtázhatjuk hát: a „bűnbakolás" intenzív belső harcát a csopor
tunk minden tagjával, egymást segítve és bátorítva végigcsináltuk,
s így közelebb kerültünk egymáshoz (de önmagunk megszeretéséhez is!).
Elérkeztünk oda, hogy közösen leltározhatjuk az eredményeket,
amelyekre a cseretechnika alkalmazása révén jutottunk - a közér
zetünkben, a világhoz fűződő viszonyunkban s lelki békességünk
stabilitásában. Próbáljuk ennek alapján együtt megfogalmazni,
mi
az andreutika magyarázata arról, hogv miként lehet mindenki akár
bűnbak, akár áldozat, és mi módon alakulhat át az áldozat bűnbakká...
Tréningünk felén ezzel túljutottunk.

19)

Közelítsünk akkor a napi problémáinkhoz (az iskolában, a családban,
az ilven-olyan munkánkban és kapcsolatainkban előfordulókhoz),
megoldásuk általános és konkrét teltételeihez, s a mindezzel összefüggő
esetleges változtatni akarásunkra (melyet egyébként programunk elején
alkalmunk volt jelezni). Beszéljünk erről nyíltan társaink előtt, ki-ki
önmagának szegezve immár a válaszút kérdését: „Mit tehetek? Milyen
alternatíva áll előttem?" - Rajtad múlik, Kedves Tréningtársam, hogv az
eddigi közös munkánk során szerzett ismereteket s érzelemkuh'urális
előmeneteledéi-gazdagodásodat
mennyire hasznosítót!! Vajon sutba do
bod-e önismereti nyereségedet, vagv pedig tudatosan élsz vele? A véletlenre
bízod-e további sorsotlat s ezzel ártasz magadnak vagv szisztematikusan
javátasz rajta? Mindannyiunknak el kell jutnunk a tréning során nemcsak
arra a felismerésre,
hogv bármikor bármelyikünk „padlóra kerülhet",
de alapozzuk meg összefogva a foltápászkodás-újrakezdés technikáját
is! Mondjuk el: kinek-kinek mi a hétköznapjait, a „mindennapi boldogságait"leginkább megzavart) problémája, illetve gondja (lehet akár
a legaktuálisabb is), az mennyire gyűri maga alá őt, és hogyan, miként,
mi módon, miiven „technikával", mitéle elképzelésekkel igyekszik
túljutni rajta (netalántán megoldani...).' A megoldás mindig egyéni,
ám a túlélési törekvés (életösztön?) közös bennünk. Mindegyikünkben
él valami, amiből erőt merítünk - ez a megállapítás ugyan közhely
nek hangzik, mindazonáltal érdemes közelebbről szemügyre venni.
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- Te - Kedves Kollégám és Barátom - ugyan miért nem adtad jel eddig soha?
Te miért szavaztál újra meg újra a folytatásra és újrakezdésre, életed
legnehezebb helyzeteiben is? A puszta tény, hogy élsz, cáfolhatatlanul
bizonyítja az élni vágyásodat. Ez annak ellenére is igaz, ha nemrégiben
netán akár öngvilkosságra-önpusztításra-önfeladásrá'"' gondoltál, illet
ve ha tehetetlenül, szinte akarat nélküli bábként hódolsz - talán titokban
- valamilyen, testet-lelket súlyosan emésztő szenvedélynek .
20) Kellő érettség nélküli, „csupán megnőtt emberként" az ember alig
kapaszkoiiik ki az egyik életcsapdából, gyanútlanul beleszédül a
következőbe. A tényleges megoldás kizárólag az lehet, hogv időn
ként - vállalva a vele járt) fáradalmakat - szembesülünk az alkalman
kénti tehetetlenségérzés és kudarckanyar valódi okaival.
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- Azt kérded: hogy bírod ezt ki? A válasz benned rejlik. Fedezd fel
és osszad meg velünk! Mert bajól magadba nézel, biztosan ráérzel,
hogy valami-valaki (vagy: Valaki >) támogat téged (és minden ver
gődő embert)... Emlékek, önbecsülés? Megmaradt barátságok, vagy
azok maradéka? Kapcsolatod mostani társaiddal? Egy nálunk ha
talmasabb és nemesebb lénybe, vagy egy magasabb összefüggésbe
vetett hit? Avasd be hát „titkodba" a neked szurkoló csoportunkat!
Fedezzük fel benned (mi is, veled együtt), azt a jót, azt az erőt, amit
semmitéle lélekfájdalom, semmitéle túlfeszített feladat vagy sors
próba sem pusztíthatott) el! Lehet ez egy akár régmúlt történés
vagy tett is! Miért ne teremne újra, ami valamikor már kihajtott!
Arra kérünk tehát, hogy idézd tel újra (de most már erőteljes
ebben, „harsányabban"), amit a programunk kezdetén, az első
foglalkozások során már halványan megosztottál velünk. Azokat
az eseményeket és cselekedeteket, amelyekre szívesen, örömmel
emlékszel. Amelyekre büszke vagy - amíg csak élsz. Ezek ugyanis
a Te gyökereid.
21) Kedves Kollégám és Barátom! A pedagógus és a szülő - az „emberkertész. „ - tudja a legjobban, hogy a gyökér ápolása fontos, de
a palántát, a frissen kibújt első hajtásokat, az újszülött leveleket is
kell rendszeresen locsolni, közvetlenül táplálni. Ezzel azt szeretném
mondani, hogv valamennyiönk „természetszerű" - ha úgy tetszik,
az Istentől vagy a sorstól (továbbá a családtól és a társadalom többi
szerveződésétől) kapott, s egyénileg tökéletesíthető! - adománya
telismerni a mindenkori helyzetéből eredő korlátokat és lehetősé
geket, az. elkerülhetetlen életparancsokat és a valóra váltható jóravágyakozásokat. Pontosabban fogalmazva: nincs másról szó, mint a
tágabb és szűkebb, külső és belső valóság hű érzékelését lehetővé tevő
képességünkről, ami tulajdonképpen - s ez igen fontos szempont! egy folyamatos lelki „tápanyag-felvétel",
preventív-mentálhigiénés
életvezetés. Működtetéséhez azonban erőfeszítéseket szükséges
tennünk (hogy útjából minél több akadályt eltüntethessünk). így,
tréningünk tapasztalataiból, három következtetés már most levonható.
Tüstént, mindenképpen megteheted, hogy törekszel
iU
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a) megbocsátani magadnak az összes kellemetlen és szégyenkeztctő
érzésekkel teli élethelyzetet, amiben akár most „benne" vagy - és
amibe valaha is belekerültél;
b) lázadás nélkül tudomásul venni azt, ami fölött nincs hatalmad
vagy befolyásod, valamint azt a tényt, hogy sok mindenből - egy
előre - kevéssel kell beérned;
c) hasznosítani azt az összetett, csodálatos erőforrást, amit
a környezetünkben uralkodó erőszak, zsarolás, tolvajlás és más
törvénytelenség-erkölcstelenség ellenére, könyörgés vagy k é 
regetés nélkül, mondhatni szabadon igénybe vehetsz, vagyis lel
ked érzéseit, elméd gondolatait, emlékeidet és tapasztalataitlat,
viselkedni és cselekedni tudásod egyszeri és megismételhetetlen
összességét. Röviden és tömören: személyiségedet.
Amennyiben e „hármasságot" megcselekszcd, kitörhetsz a jele
nedet kisebb-nagyobb mértékben meghatározó önsajnálatból és
kiszolgáltatottságból. Olyan emberré válhatsz, akire szüksége van
a társadalomnak (és ezt előbb-utóbb nyilvánvalóan megtapasztalod,
át is érzed - mert sorsod alakulásában megízleled).
Okos ember mielőtt valamilyen vállalkozásba kezd, felméri, hogy
az erőforrásai milyen állapotban vannak.
- Tréningünk során mind ez ideig azt mérlegeltük-elemeztük, hogy való
jában milyen és mit tud a személyiséged, mire képes és mit kell javítanifejleszteni rajta. Ehhez most egv újabb eszközt biztosítunk. Kézbe adjuk
a Mentálpedagógiai Öntesztet^, egy külön c célra készített önsegítő
kérdőívet. Válaszaidat majd közösen értékeljük (kétféleképpen is, először:
számszerííen és „játékosan"; másodjára pedig elmélkedve, jól átbeszélve az
egyes kérdéseket, mint témaköröket) - de csak azt követően, ha már vala
mennyi csoporttársunk „kitöltötte" ugyanezeket a teszteket. (A kérdőíve
ket természetesen a személyiségi jogokat tiszteletben tartva kezeljük, mi
ként a tréningen elhangzott minden megnyilatkozást is; egyébként erre
a program elején aláírt szerződésben kikötött csoportútok eleve kötelez.)
- Mit gondoltok Kedves Kollégáim és Barátaim, miért fordult elő
számos „kis értékű" felelet-választás nem egy tesztkérdésnél? Es mi
lehet az oka annak, hogy a Mentálpedagógüxi Optimum-modell
0
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állításait is helyenként nehéz volt önmagunkra vonatkoztatni?'" ^
sokfele lehetséges magyarázat közül, közös tanulmányaink és gyakorlata
ink alapján válasszuk mosta mentálpedagógia értelmezését, s egy-egy
tesztkérdésre adott válasz, illetve optimum-állítás választása alapján
értékeljük közösen, hogv a tréning során ki milyen fejlődést ért el - érett
felnőtt viselkedése
megszilárdításában.
23) A csoportprogram menetét figyelve megállapítható, hogv mun
kánk előre haladtával mindig újabb és sokoldalúbb (egyéni és közös)
következtetésekre
jutunk. Tréningünk vége felé együtt próbálunk
szembenézni a jövőnkkel, a ránk váró további feladatokkal. Azzal,
hogv mindegyikünk felvértezve fogadhassa, necsak a kikerülhetet
len nehézségeket és megpróbáltatásokat, de az ugyanolyan eséllyel
ígérkező kedvező külső változásokat is (ha netán élénkebb gazdasági
belvzet köszönt be, előléptetés vagy szakmaváltás, jövedelmet emelő
átképző-továbbképző lehetőségek nyílnak előttünk, rendeződnek
a családon belüli problémáink, sorsjavító barátságok-ismeretségek
valószínűsége merül fel stb.). Töprengjünk el azon, hogv miként
készülhetünk a kellemes-kellemetlen sorstörténésekre!
24) l la tehát szembekerülsz a kríziskezelés vagy a bajmegelőzés köz
vetlen követelményével (amikor - mondjuk - a megszokottnál sokkal
megterhelőbb,Téged méhen felkavaró helyzetet élsz. meg, melyben
önmagadat veszélynek teszed ki), illetve új, de immár pozitív kihí
vásokkal találkozol (melyek - minden örömük és várható nyereségük
dacára - szintén hordozhatnak kemény,emberpróbáló megterhelődéseket), érdemes érvényesítened - Kedves Kollégám és Barátom
- csoportfoglalkozás-sorozatunk
legfőbb tanulságait és tapasztalatait,
mint válságelhárító, -megelőző és -megoldó módszereket.
•A! Nem engeded meg magadnak, hogy hódolj a kórossá vállható (beteg
ségbe torkolló), vagy már kórossá vált szenvedély(ck)nek, de legalább
is lényegesen mérsékled az ilyesmi(k)hezvaló kötődésedet. Hosszabb
időn át (esetleg éveken át) egyáltalán nem iszol alkoholos italokat
- ha mára hozzászokás jeleit észleled magadon "'.Az alkoholfogyasztás
mérséklése is elegendő azonban a kevésbé súlyos esetekben. Ehhez
fontos tudnod a veszélyes alkoholfogyasztás
határértékeit ' .
í v
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Természetesen kerülnöd ajánlatos továbbá a kábítószerszedést,
az öngyógyszerezést, a szerencsejátékokba való mániákus belemerülést, a szexőrületet, az indokolatlan gyakoriságú és mérté
kű evést stb. Ha dohányzói (vagy dohányoztál valaha is), a cigarettázásba merülésed-menekülésed okait is hasonlóképp
fontos felfedni és kiküszöbölni. . Azt sem szabad elfelej
tened, hogy nemcsak szer függő addikciók'
léteznek.
Ajánlatos számításba venned a kóros szenvedélyek
makacsságát és
az egész személyiséget gyakran befonó burjánzását, ezért általá
ban egymás után, egyenként célszerű velük leszámolni. M e g arról
se feledkezz ám meg, hogv bármilyen (szer)függésből való tartós
(végleges) megszabadulás rendszerint akkor eredményes, ha valami
lyen pozitív új kötődéssel, értékes örömtorrással sikerül kiváltanod
(felváltanod). Vagyis: az nem teljes megszabadulás, amikor valaki
az egyik szenvedélyfüggést, valamely rögzült rossz szokását csak
egy másikkal cseréli fel, például az alkoholrabságot a láncdohány
zással. Az ilyen függőség-váltó ember ugyanis - a mentálpedagógia
értelmezése szerint - még nem fejlődött, nem növekedett valóban
érett és kiegyensúlyozott felnőtt személyiséggé...
hl Külön odafigyelsz, hogy jól működtesd az érett (tényleg felnőtt, s
nem csupán megnőtt) ember társadalmilag elvárt lelki képességeit
{5tl>

- amelyeknek közös fejlesztését
(és ennek előnyét) a tréningünk
során
is megtapasztalhattad.
Ezekben rendszeres gyakorlással kell edzened magadat. Edzzed, illetve ápold Kedves Kollégám és Barátom
mindenekelőtt:
- egyidejű odafigyelésedet másokra és saját belső világodra-érzelmcidre, és ezt híven kifejező-tükröző gazdagabb kommunikációs

(közlés-)képes segédet;
- belső feltételeidet mások megértéséhez és megszeretéséhez, a
beleélés készségének fejlesztésével (csere-technika!);
- készségedet, hogy tudatosítani tudod mindenféle - jó-rossz, szépcsúnya, nagyszerű, vagy éppen szegyenkeztető - érzésedet, gondo
lataid szabályozását, tetteid önirányítását (és ennek érdekében
előzetes megszűrésüket);
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- tűrőképességedet (toleranciádat) a feszültségek, a tehetetlenség és
a valamivel kapcsolatos akadályozottság, továbbá a valamitől való
megfosztottság és a bármiféle nem teljesülés nyomasztó érzéseinek
elviselésére (vagyis: önfegyelmedet, konfliktusbírásodat, azt, hogy
tárgyszerűen vedd tudomásul a kudarcokat, és hogy légy kész az
ésszerű és tisztességes kompromisszumokra);
- a késleltetésnek, az események elidegenítésének, az önállóságnak,
az egyedül-levésnek a nélkülözhetetlen képességeit, az öntanítás
és önnevelés legkülönbözőbb formáit;
- és ami mindezek alapja, az önmagáddal való kibékülésre-megbékélésre való hajlamodat (vagyis: egészséges önszeretetedet-önclfogadásodat, önmegbocsátásodat és önbecsülésedet a legkisebb
eredményért is stb.).
d A legfontosabb az (és erre nem lehet elégszer emlékeztetni!), hogy újra
megtíjra idézdfel önmagadnak a sikereidet. Mindazt a szépet,jót, hasz
nosat és nemeset, amit idáig Jetettél az asztalra", amire büszke vagy, amit
alkottál az életben. Ha pedig valamit - szó szerint értve - megcsináltál
(kifaragtál, barkácsoltál, összeszereltél, kijavítottál stb.), azt vedd kézbe,
ha meg írásokat, felméréseket hoztál össze, új módszereket dolgoztál
ki (akár megjelentek ezek közlésként, akár nem!), olvasgasd-nézegesd
azokat ismét, s tedd meg mindezt sokszor, sokszor, sokszor... Tisztelegj
többször is, akár így „gyerekesen", saját énerőd előtt, gyönyörködj saját
műveidben, „hősiességed" termékeiben. Ez nem önimádat, hanem a
bajából magát „hajánál fogva" kiemelő ember megérdemelt és egészséges
önszeretete (büszke, de reális önértékelése). Mert aki az élet bajaiból és
nyomorúságaiból, szorító helyzeteiből ki tud mászni, az bizony tényleg
hős(nő)! Mind e közben pedig újra meg újra tudatosítsd magad
ban, hogy mik voltak azok az érett felnőtt-személyiséghez tartozó
lelki képességek benned (felsorolásukat lásd az előzőekben - jelen
alpont első bekezdésében), amelyeket akarva-akaratlanul működtettél
a felidézett tettek, eredmények, alkotások és „teremtések" során. Es
mik voltak a gyermeki személyiséghez számítható azon - a felnőtt
korodra is pozitívan ható! - tulajdonságaid, amelyek ugyancsak segí
tettek téged az eredményeid elérésében (alkotásvágy és alkotóképesség,
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játékosság és kíváncsiság, felfedezéskedv és ösztönösség, ártatlanság és
képzeletirányultság stb.). De az szintén hasznodra válik, ha rendszeresen
- és ágymond, „plasztikusan" - felidézed közös csoportmunkánk
szereletetszolidaritást sugárzó hangulatát és legszebb, legizgalmasabb
pillanatait!...
d) Semmiféle hirtelen változástól-eseménytölnem ijedsz meg annyira,
hogy összeomolj (pánikba ess), vagv belemerülj valamelyik káros-kóros
szenvedélybe (alkohol, szerencsejáték, kábítószer, dohány stb.) - hiszen
tudod: a hirtelen, nem várt-kívánt történések, a rossz, fájó érzések
állapotok (de a válságok is!) hozzátartoznak mindannyiunk életének
természetes rendjéhez, s ezek - mint az önreparáció, illetve a sorsigazítás
szükségességét és/vagy lehetőségét kijelző „lázrózsák" - bármikor bárme
lyikünknél bekövetkezhetnek, „megjelenhetnek". Vágyás akkor sem
omlasz össze, ha úgyszólván már ezek „előterében" észleled magad:
- belső gyengeséget, illetve ürességet érzel;
- erős és gyakori télelmek-szorongások kerítenek hatalmukba (melyekről
később az is kiderülhet, hogv tulajdonképpen alaptalanok voltak);
- bizonvos korábbi játszma-cselekedetek , átgondolatlan indu
latreakciók kényszerét (számodra ellenállhatatlanul fellobbanó és
ellenőrizhetetlen mértékű-időtartamú dühkitörések rendszeres j e 
lentkezése vagv szinte irányíthatatlanul erős síráskésztetés gyakori
felbukkanása benned) érzed eluralkodni rajtad;
- nagytokú bizalmatlanság vagv kétely hatalmasodik el benned,
majd mindenki iránt;
1,8)

- nem tudsz szabadulni a rögeszmés igazságkereséstől, és olthatatlan
sértettséged miatt az általános megbocsátani nem tudás, vagv a véget
nem érő harag vagy a letaglózó lelki tájdalom lesz jellemző rád;
- rád telepszik a mélységes bűntudat és szégyen, a parttalan önsajnálat, a rögzülő űzött-hajszolt közérzet, a magánytól való esztelen
menekülés, az elhagyottság elviselésére való képtelenség, a kínzó
halálvágy, vagy valami hasonló szörnyűség (például számodra minden
és mindenki közömbös lesz, s Te meg - a környezeted által mind
sűrűbben visszajelezve -, egyre érzéketlenebbé válsz).
Összefoglalva: úgymond, kibírhatatlanul megsokasodnak külső és
belső konfliktusaid. Mielőtt ezek egvikét-másikát elháríthatatlan245

nak, súlyosan aggasztónak éreznéd, feltétlenül ajánlatos segítséget
kérned olyan emberektől, akikben már megtapasztaltad, hogy meg
bízhatsz (például tréningtársaidtól). Súlyos krízis esetén azonban
habozás nélkül meg kell keresned valamelyik, lelki problémákban
jártas szakembert vagy intézményt is (korábbi tréningvezetődet,
mentálpedagógiai szupervízorodat, illetve pszichiátert, klinikai pszi
chológust, életvezetési tanácsadásra kiképzett pedagógust vagy szoci
ális munkást, TAMASZ-gondozót"'", vagy akár a háziorvosodat).
e) Mindennapi életviteledben az alábbiak betartására-megvalósítására
törekszel, Kedves Kollégám.
=>

=>

=>

=>

=>

=>
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Az összes napot úgy kezded, hogv köszöntöd önmagad (kife
jezve örömeid, hogv ismét egv újabb nap, amikor szabad lehetsz
a kínzó gondolatoktól és indulatoktól).
Naponta teszel-létrehozol valamit, amivel szégyenkezés nélkül
büszkélkedhetsz, illetve amitől bűntudat nélkül boldog vagy. Ez
lehet a legparányibb dolog vagy tett is. Célszerű az ilyesmit előre,
legkésőbb előző este megbeszélni saját magaddal.
Keresed az alkalmat, hogy közvetve vagy közvetlenül segítségére
siethess másoknak, hogv hasznára lehess embertársaidnak (is) ^
mindig valamilyen konkrét helyzetben, ügyben, dologban és min
dig valaki konkrét személy érdekében - de nem erőszakosan!
Naponta csinálsz valamilyen testedzést, vagy legalább egy hoszszabbat sétálsz.
Minden napot úgy fejezel be, hogy mérleget készítesz ma
gadban - az aznapi önmagádról (és a legkisebb eredményért is
megdicséred saját magad).
Olyan embereket tekintesz példaképnek, illetve irányadónak
(orientációs szemelvnek), akik már bizonyították, hogy nem
(ön)sorsrontók, hanem (ön)sorsjavítók.
E mellett gyakorlód az egyedüllétet is, és fölfedezed benne, ami
számodra jó és kellemes (olvasás, elmélkedés, ábrándozás), vagy
tudatosan akarod-választod - képesség-gyakorlás céljából.

=>

I la módod van rá, egv ideig naplót vezetsz napi érzéseidről és
a Téged érintő eseményekről.

29) Kedves Kollégánk! Ha az eltelt intenzív programnapokat jól, a szüksé
ges odaadással-erőbedobással hasznosítottad (és hasznosítottuk közös
csoportmunkánkban), a felsorol/ célfeladatokban megfogalmazottak
jó
részét már sikerült elsajátítanod és begyakorolnod (elsajátítanunk és begya
korolnunk). A legfőbb nyereségünk azonban, hogy a hiányosságaink
jórészcvcl tisztába jöttünk, s már azt is sejtjük, hogy merre és hogyan
tovább... Rekondicionáló-személyiségfejlesztő andreutikai foglalkozás
sorozatunklegfőbb tanulságát pedig most (a tanfolyam végén) szö
gezzük le. Célszerű, ha elmédben és szívedben egyaránt
rögzíted:
Bármi történjék is Veled, ha akárminek a következtében megroppansz
(vagy akár megbillensz), megint hozzáfogsz a közösen elsajátított
önsorsjavító, személviség-rekreációs andreutikai munkához. Határt
szabsz az esetleg rád törő kétségbeesésnek, elkeseredésnek, mert tu
dod: legfeljebb az történik, hogv fölegyenesedsz - és újra nekilátsz
a dolgodnak.
(4(l)

30)Amcnnviben viszont életed folyása rendezett mederben halad (és ezt
a hétköznapjaid alakulása tükrözi!), elegendő tréningünk szempont
rendszerét időnként végiggondolnod.
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II. CSOPORTVEZETÉSRE KIKÉPZŐ TRÉNING
ÖNISMERETI LÉPÉSEI (TÉMAKÖREI)ÁLTALÁNOS PREVENCIÓS-REKONDICIONÁLÓ TRÉNINGET
VEZETŐ PEDAGÓGUS-ANDREUTÁK KÉPZÉSÉNEK KERETÉBEN

42

Szerződéskötés' '
Szempontja: a tréning formája képzőmentálpedagógiai csoport, ami viselkedés és önismereti munka tanítására oktató s egyúttal az önnevelésre
és az önsegítésre serkentést megcélzó, személyiségtámogató - meghatáro
zott témák' ' és módszer ' szerint dolgozó (zárt) kiscsoportot jelent.
4i

144

- Vesd össze: jelen munkában /. ÖNISMERETI-ÖNFEJLESZTŐ...
AUIPTRÉNING (továbbiakban: / . ) 1) és 4)-5)-6).
1/

Ki vagyok, honnan és mi célból érkeztem? Mit várok - a magam
számára - ettől a tréningtől?
- Vesd össze: 1.1)-3) és 6)-7).

21

Mi működött, illetve mi működik jól (vagy: célszerűen) az életem
ben, mire vagyok büszke?
- Vesd össze: 1.3) és 8).

3/

Mi nem működik, illetve mi nem működött (vagv: mi működik,
illetve mi működött - tartósan - nehezen) az életemben?
- Vesd össze: I.9)-10).

4/

A bűnbakom kiválasztása (kit szoktam - önmagámon kívül! - leg
inkább hibáztatni a saját sorsomért, a jelentősebb kudarcaimért, a
„keresztjeimért"?), és bemutatása. (Az önvádlás ellensúlyozására:
„I Iát én miért, ki miatt lettem pont ilyen?" Amennyiben viszont
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e nagy bajaimért nem okolok senkit, hanem azokat valamilyen ese
ménynek tudom be, akkor árnyék-bűnbakomnak választom azt az
általam ismert konkrét személyt, akire ugyanez a történés kihatott,
ám - tőlem eltérően - mégsem esett áldozatául.)
4.1/ A bűnbak (az árnyék-bűnbak) megnevezése.
4.2/
„
„
„ külsejének leírása.
4.3/

„

.,

„ belső vonásainak, tulajdonságainak jellemzése.

4.4/
„
„
„ származásának, életútjának ismertetése.
-Vesdössze: Lll)-14).
5/

Miféle bántalmakat-bánatokat-csapásokat tulajdonítok a bűn
baknak? (Mit, miket úszott meg az árnyék-bűnbak?) - Pontokba
szedett vádlistát (bűnlistát) is szerkesztek ellene!
-Vesd össze: 1.13).

6/

Miben különbözik tőlem a bűnbak (az árnyék-bűnbak), miben más,
mint én? Es mit tud, amit én nem? - az összes dolgát, tulajdonságát,
képességét és lényeges élethelyzeteit tekintve!
- Vesd össze: 1.15).

7/

Szenvedett-e a bűnbakom (az árnyék-bűnbakom), átélt-e kíno
kat? Voltak-e kellemetlenségei? El kellett-e viselnie fájó dolgokat?
Voltak-e gyötrelmei, tűrt-e utálatosságokat? Állítsam lajstromba a
bűnbak feltételezhető szenvedéseit!
- Vesd össze: 1.16).

8/

Cserélnék a bűnbakommal (az árnyék-bűnbakommal)? Akarok-e
ő lenni? Atvállalnám-e a szenvedéseit? M e g a bűnlistáját is?
- Vesd össze: 1.17).

9/

Cserélne-e velem a bűnbakom? És magamtól ismét megkérdem
még mindig cserélnék vele? Valóban akarok továbbra is ő lenni
- Vesd össze: 1.18)-22).
5
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10/

Most pedig - a Mentálpedagógiai
Önteszt és Optimum-modell felhasz
nálásával - megvizsgálom, hogv személyiségem egésze mennyire
ténylegesen felnőtt...
- Vesd össze: 1.26).

11/

Nos, ennyi önvizsgálat után, ismét szemügyre veszem az eredmé
nyeimet, s újra átgondolom: mire is vagyok ténylegesen, immár
valósan büszke az életemből, s magamból? Ezeket a sikereket az
érett felnőtt-személyiség mely képességeit hasznosítva értem el?
Mi az, amit viszont a gyermeki személyisegemből célszerű megőriznem
(és akár „öngyógyítással" meg is erősítenem benne), s hogyan?
- Vesd össze: 1.3),8), 24) és 28)b-c.

12/

Akarom-e módosítani a sorsom, és mennyiben? A sorsátírásomhoz
pedig mit érdemes fejlesztenem saját magamban, illetve mennyiben
(mely tulajdonságaimat, megéléseimet, viselkedésemet, viszonyulá
saimat stb. tekintve) szükséges változtatnom önmagámon?
4

- Vesd össze: I. 7), 9) és 23)-30).< "

[MELLÉKLETI M - l
A FELNŐTT EMBER MENTÁLPEDAGÓGIAI ÖNTESZTJE
(Figyelem! Ha nem akarom magamat télrevezetni, ha valós eredmény
re törekszem, akkor a kérdésenkénti egyetlenegy válasz megjelölése
előtt nem nézem meg a teszt végén található értékelés-t.)
I. szint
(Miként viszonyulok magamhoz és a világhoz - általában ...)
1)

Tudok-e kudarcot tűrni, hiányt-szenvedést elviselni?
1/ Tudok.
2/ Rosszul tudok.
3 / Nem tudok.

2)

Elfogadom-e külső és belső korlátaimat?
1/ Igen.
2/ Úgy-ahogy.
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3/Nem sikerül.

3)

Becsülöm-e a belső értekeimet és a lehetőségeimet?
1/ Igen.

4)

3 / Pocsék.

2/ Néha igen.

3 / Sohasem.

Van-e valami vagy valaki, ami, illetve aki számomra mindennél
fontosabb?
1/Nincs.

7)

21! lullámzó.

Erzem-e, hogy dolgom-teendőm van még a világban?
1/ Igen.

6)

3 / Egyáltalán nem.

Miiven az alap-közérzetem?
1/ Stabil.

5)

21 Néha igen.

2 / A k a d ilyen.

.3/Feltétlenül van.

Befolyásolhatom-e tudatosan magamat a tekintetben, hogv én
milyennek (miként, mi módon) éljem meg - a különböző dolgo
kat és eseményeket?
1/ Nagyon is.

2/ Részben.

3 / Semennyire.

II.szint
(Miként viszonyulok magamhoz és a világhoz - konkrétan ...)
8)

Könnyen megfeledkezem a kötelességeimről?
1/ Sohasem.

9)

21 Néha előfordul.

3 / Gyakorta.

Egészségem kárára, ugye nem vagyok „bulikba" (szex, alkohol
stb.) sodorható?
1/ Sohasem.

21 Alkalmasint - igen.

3 / Dehogynem.

10) Ha mégis bajba keveredem, tudom-e vállalni a következményeit?
1/ Természetesen. 21 Többé-kevésbé.
3 / Sohasem.
11) Szoktam-e nagyon mérges lenni?
l/Soha.

21 Olykor igen.

3 / M i n d i g dühös vagyok.
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12) Van olyan személy az életemben, akivel kapcsolatosan - amint,
illetve akárhányszor meglátom vagy csak eszembe jut (mert - pél
dául - már nem is él!) - rendszeresen keletkezik bennem komoly
harag (erős neheztelés stb.)?
1/ Igen, de alig mutatom ki.
2/ Igen, de megvan rá az okom.
3/ Igen, s rá se tudok (tudnék) nézni.
13) Hogyan reagálok az engem érintő történésekre?
1/ Megfontoltan.
2/ Valamikor túl gyorsan.
3/ Elhamarkodottan.
14) Tudok-e megpihenni, lazítani, olykor semmit se csinálni?
1/ Persze.
2/ Ritkán, tudok.
3/Tulajdonképpen nem.

III. szint
(Miként viszonyulok ahhoz, ahogy én viszonyulok a világhoz ...)
15) M i t jelent nekem mások baja-öröme?
1/ Átérzem, de nem sodor el.
2/ Formalitást.
3/ Hidegen hagy
(vagy ellenkezőleg: szinte ugyanúgy érzek, mint ők).
16) Magvarázom-e másoknak cselekedeteimet?
1/ Nem. Teszek és érzek.
21 Utólag.
3/ Cselekvés előtt is.
17) Szükségem van-e még „megkapaszkodni" valakiben?
1/ Már nem.
2/ Néha-néha.
3 / Mindig ilyet keresek.
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18) Hogy állok a „féltékenységgel"?
1/ Nem szokott kínozni.
21 Néha elfog.
3/ Örökké gyötör.
19) És hogyan állok a tetteim megbánásával?
A „szégyenkezéssel" miattuk?
1/ Inkább tanulok belőlük.
2/ Ami volt, az volt.
3/ Furdal a lelkiismeret.
20) Hogyan fogatlom el magamat, származásomat s az életutamat?
1/ Önérzettel.
21 Békességgel.
3/ Kritikusan és lázadva.
21) Tudok-e örülni puszta létezésemnek és élettapasztalataimnak?
1/Igen.
21 Néha-néha.
3/ Ez nekem nem megy.

IV. szint
(Miként viszonyulok ahhoz, ahogy a világ viszonyul hozzám ...)
22) Bízom-e fejlődésemben, lelki megerősödésemben?
1/ Igen.
21 Időnként.
3/ Már lemondtam róla.
23) Kapcsolataimban mi jellemez főleg?
1/ Tartózkodó vagyok.
21 Kiszámíthatatlanság.
3/ Követelőzések.
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24) Miként válaszolok mások indulatára?
l/Késleltetve, s inkább szomorúan.
2/ Néha begurulok rá.
3/„Robbanásra" készen (vagy: azonnal - és rettenetesen!
- megijedek).
25) Hogv fogadom a váratlan elhagyás és veszteség keserű élményét?
1/ Pánik nélkül.
2/ Kisírom magamat.
3/ Leterít.
26) Adni vagy kapni szeretek jobban?
1/ls-is. '
2/ Adni.
3/ Kapni.
27) Vannak-e „kekeckedő" hatalmi vetélkedéseim?
1/ Már nem lövök „csípőből".
2/Néha előfordul.
3/Jellemzők rám.
28) Hogy viselem el, ha nem törődnek velem s a véleményemmel?
1/ Nem számít.
2/ Kibírom.
3/ Megszenvedem.

Főkérdés
X)

Akkor is jól érzem magam a bőrömben, ha az örömömről csak én
tudok?
1/Igen.
2/ Időnként.
3/ Erre én képtelen vagyok.
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Mechanikus

értekelés

Amennyiben minden kérdésnél bekarikáztam a szcmélyiségállapotomat
leginkább jellemző egyetlen válasz sorszámát (és e sorszámokat mint
pontértékeket összeadom):
• 29-45 pont esetén érett felnőtt-személyiségnek vélhetem magamat.
Felnőtt Énem jól hangolja össze a személyiségem különféle sajátos
ságait. Stabil, eredményesen alkalmazkodó lelki fulajdonságaimmaJ
és tapintatos kezdeményezéseimmel különösebb erőlködés nélkül ki
tudom vívni a környezetemben élő szemelvek szeretetét és együttmű
ködését. Ennek ellenére ne bízzam el magam, mert ha nem tartom
karban lelki egyensúlyomat és edzettségemet, még az is előforilulbat,
hogy a körülmények hatására egv s másban visszafejlődöm.
• 46-60 pont esetén közepesen érett felnőtt-személyiségnek értékelhe
tem magam, válaszaim alapján. Felnőtt Énem többnyire stabilan ural
kodik gyermeteg késztetéseimen és reakcióimon, de már sok esetben
csak kisebb-nagyobb belső konfliktusok árán. Nem szabad azt hinnem,
hogv valódi, „tökéletes felnőtt" vagyok lelki és szellemi értelemben,
akárhány éves lennék is.Tehát fejleszthető a lelki érettségem.
• 61-75 pont esetén már komoly gondjaim lehetnek életem legtöbb terüle
tén. Lehet, hogy másoknak tulajdonítom legtöbb problémámat, de ezzel
csak becsapom saját magamat. Nagvon itt az ideje, hogy tisztába jöjjek lelki
világom zavaraival, ha nem akarom az életemet örökös kudarcok közepette,
keservesen és szeretetlenül leélni. Lehet, hogv egy igazi jóbarát, lelki társ
még segíteni md rajtam (mindenekelőtt abban, hogv valóban megismer
jem magamat, s így valódi önismeretre tegyek szert), de az is lehet, hogy
együttérzésre képes, szakmailag is képzett lélekgondozóra (pszichológusra,
lelkipásztorra, mentái pedagógusra stb.) van már szükségem.
• 76 pont fölött pedig már feltétlenül igénybe kell vennem az előbb emlí
tett lelki gondozók segítségét, sőt talán azzal is meg kéne barátkoznom,
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hogy netán lélekgyógyász orvoshoz (pszichiáterhez) kellene fordulnom.
Egy biztos: segítségre van szükségem, méghozzá minél előbb.

Dinamikus önértékelés
Akkor a legharmonikusabb a személyiségem, ha „szintről-szintre"
emelkedve, mindig alacsonyabb pontszám-összeget és pontszám-átla
got kapok. Az „X"-es kérdésre adott válaszomnak van így a legnagyobb
jelentősége.
[Megjelent:

Medicus

Universalis

1997. októberi

száma

(305-306.

old.).]

M-2
Mentálpedagógiaioptimum - modell
(az érett felnőtt - személyiség életvezetési normái)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Tudok kudarcot tűrni, hiányt-nélkülözést-szenvedést elviselni.
Tiszteletben tartom külső és belső korlátaimat, továbbá becsülöm
értékeimet, valamint a körülményeim adta lehetőségeket.
Alapközérzetem viszonylag és 'általában jó, stabil.
Átélem, hogy dolgom, teendőm van a világban.
Semmi sem fontos számomra mindenek telett.
Nem gond megpihennem, ellazulnom, olykor semmit
sem csinálnom.
Nem tapadok az úgymond, könnyen elérhető kellemes ingerekhez,
ilierve nem feledkezem meg miattuk kötelességeimről és nem
kockáztatom értük az egészségemet (ha mégis, akkor a következ
ményekkel számolok és cl tudom viselni azokat).
Állandó haragot senkivel szemben sem táplálok (legfeljebb „indo
koltat" és tartóst, erről azonban tudok, s képes vagyok alig kimu
tatni).

9.

Alapállásommá vált, hogy (legalábbis kívülről nézve) ne válaszol
jak minden külső történésre, mert tisztában vagyok azzal, hogy
egvrészt nem az érzéseimért, csupán a tetteimért telelek, másrészt
hogy élményeimet, a dolgok-események megélését magam terem
tem magamnak.

10. Kapcsolataimban (de pillanatnyi reagálásaimban is!) inkább tar
tózkodó, mint követelődző vagyok.
11. Nem magyarázom vagy indoklom a külvilágnak cselekedeteimet
és érzéseimet (mielőtt tennék és éreznék), hanem teszek és érzek.
12. Tisztelem a másik ember véleményét és érzését még akkor is, ha
az engem érint és nekem nem tetsző.
13. Megbékéltem azzal, hogy nem mindenki kíváncsi rám.
14. Nem kínoz kibírhatatlan féltékenység.
15. Nem megterhelő számomra, hogy ki vagyok; nem szégyellem a
múltamat, származásomat, szüleimet stb. (másként fogalmazva:
örülök, hogv létezem s elfogadom mindazt, amit megéltem-átéltem).
16. Tudok aktuálisan szégyenkezni, viszont a konkrét szégyenérzés
feloldását nem másoktól, hanem önmagamtól várom.
17. Elfogadom magam annak és olyannak, aki és amilyen vagyok, de
egy pillanatra se felejtem el, hogy ki és milyen leszek (lehetek).
18. Átérzem, de legalábbis el tudom képzelni bárki embertársam
gondját-baját és örömét, ám az ilyesmihez képes vagyok neutrális
regisztrátorként is viszonyulni (csupán nyugtázva a vonatkozó
megélésemet).
19. Szinte bárki bárhogy szólhat hozzám, nem ragadtatom el magam
s nem rendülök meg tőle érzelmileg („összeomlás" értelmében).
20. Pánik nélkül fogadom az elhagyás élményeit (bárhol és bármeny
nyire váratlanul érjenek is ezek).
21. A szeretetet és a szerelmet (és minden személves kötődésemet)
már úgy élem meg, hogy nem „könyvelek" s nem ijedek meg attól,
hogy valaki pont engem szeret (vagy éppen nem szeret), mind
e közben pedig ugyanannyira természetes számomra adni, mint
kapni.
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22. Nem csimpaszkodom senkibe (nincsenek már az életemben sem
ún. „néni-nők" és „bácsi-férfiak", sem pótanyukák és pótapukák).
23. Senki és semmi hatalma nem hat rám már bénítóan, s nem érzek
automatikus késztetést, hogy harcba szálljak a különféle tekinté
lyekkel (és nem ütközöm, nem „lövök csípőből", amikor más kérdőjelezi-támadja az én „tekintélyemet").
24. Akkor is jól érzem magam, ha az örömömről kizárólag én tudok.
25. Mindenféle önpusztítást, káros-kóros szenvedélyfüggést és/vagy
viselkedéskényszert alapvetően idegennek érzek (illetve ezek szá
momra valamiképpen terhesek).
26. Megértően - ám nem feltétlenül jóváhagyóan! - viszonyulok min
den megmozdulásomhoz, irányuljanak azok akár kifelé, akár befe
lé!
27. Vallom, hogv az önszégyen és az önsajnálat, valamint mások meg
szégyenítése kizárólag mérgezőén hathat mind az egyes emberre,
mind az emberek közötti kapcsolatokra. Az ilyesmire való készte
tést önelfogadással és mások iránti részvétérzési képesség működ
tetésével ellensúlyozom - ha kell, tudatosan! - magamban.
28. Nem együttérzek önmagammal, hanem érzem magam, vagyis ma
gától értetődőnek, mintegy „természeti tényként" élem és érzem
a létezésem. Tehát: nem gyötör annak kérdése, hogy éljek-e, hogy
kell-e élnem...
29. Pálcát nem török mások felett, s ennek érdekében a többi ember
viselkedésének értelmezésekor a magamét nem tekintem értékelési
alapnak, illetve mintának.
30. Általánosan érvényes - de magamra is vonatkozó! - igazságnak
gondolom, hogy minden ember - úgymond - egyszeri, egyedi és
megismételhetetlen létezés, viszont mindenki pótolható.
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Pedagógusok önsegítő - mentálpedagógiai/andreutikai •
tréningrendszere (áttekintő ábra)
Kiválasztottproblémakör:pedagógus-mentálhigiéné
NEGATÍV
SORSBI-FOLVÁSOI.Ól
ESHETÖSÉGE

a múltban esetleg megélt
mérgező pedagógia
következményeinek - clhagyástúlérzckenvscg, megkötő szégyen
- felbukkanása

LELKI E G É S Z S É G E T

( M E G E L Ő Z É S ÉS/

MEGHATÁROZÓ, A

V A G Y SORSJAVÍTÁS)

MENTÁLPEDAGÓGIA

MENTÁLPEDAGÓGIAI

ÁLTAL FŐKÉNT

ÚTJA

M E G C É L Z O T T SZE
MÉLYISÉGMŰKÖDÉSEK
(javíthatók-helyreállíthatok,
illetve utóérlelhetőktaníthatók)

jelen idejű sorscsapás, illetve
annak nem kizárt volta (akár
csak olyan értelemben is, hogy
a mindennapi megterhelödések
- vagy azok megélései - kritikus
szintet érnek cl)

POZITÍV BEAVATKOZÁS

ALAPVETŐEN

érett felnőttség (káros-kóros
hozzászokásoktól mentes és
társadalmi közmegegyezéssel
felnőttnek elfogadott
magatartás, a hozzárendelt lelki
működése kkcl):
viselkedés-egyensúly és

köztésképesség és
bclcéléskészség
realitásészlelés
késleltetni tudás, fogékonyság
kompromisszumkötésre,
konfliktus-bírás, fmsztrációtŰrés,
Önfegyelem
szilárd énazonosság, önszerctetönelfogadás
a felnőtt-én - végső soron
állandóan érvényesülő elsőbbsége, amely - alkalomhoz
illően - teret ad az egészséges
(„természetes-átlagos") gyermeki
én jellemzőinek is (alkotásvágy,
képzeletirám-ultság, játékosság,
kíváncsiság, í'elfcdczéskedv,
ártatlanság, jóhiszeműség,
nyíltság stb.)

gukb
mentálpedagógiai
csoportdramaturgiába ágyazott,
kognitív személyiségfejlesztés,
illetve -karbantartás
- felnőttség-oktatás,
Összpontosítva a rendelkezésre
álló rudatosítási és
norma követési képességekre
- bajértclmcző és válságkezelő
módszereimé let (montázsszemélyiség fogalom stb.)
elsajátítása
- a hősterápiávai ötvözött
bűnbakkereső (empátiatanító)
esc re technika, mint
konfliktuskezelő és
önismeretbővítö program
végrehajtása
- megismerkedés az önsegítő
életvezetés elveivel és néhány
gyakorlatával
- érzelemkultúra gyarapítása
(érzésgyakorlatokkal, helyzet- és
szerepjátékokkal)
keret;
lélektámogutóteljesítményösztönző
kisközösség (az önsegítő
mikrocsoportból származtatott
rekondicionáló-preve nciós
kiscsoport, illetve képzőszupervíziós tréningcsoport,
melyeknek - a rendszer
kiteljesedésével arányosan - nem
csupán a tagsága, hanem a
vezetőt is pedagógusok)
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A fenti - pedagógus - program eredetileg alkoholbetegek, pszichiátriai
páciensek, illetve hajléktalanok mentálpedagógiai kezelésére készült. Az
alkalmazás - mind kórházi, mind ambuláns gondozói körülmények kö
zött - j ó eredményeket hozott (természetesen az indikáció betartásával).
Ilyenkor az ülések stílusa - igazodva a résztvevők elesettségéhez - magától
értetődően emelkedettebb, „patetikusabb" volt, valamint élethelyzetük
„specifikumaihoz" illeszkedett. Íme néhány szemelvény példának.

„Száraz" alkoholisták „józanná" rehabilitálása során:
[Az alább látható tegező megszólítással akkor éljünk - ám akkor köl
csönösen! - , ha a foglalkozásvezetői tisztet gyógyult alkoholista tölti be,
aki erre a szerepkörre speciális képzést kapott.]
1)

Üdvözöllek (üdvözlünk) Benneteket, szervusztok! Egy bizonyos, lelketszemélyiséget (belső tartást, szilárd és helyes viselkedést stb.) erősítő
toglalkozássorozatot fogok (fogunk) Számotokra vezetni, mert erre lettem
(lettünk) felkérve, ezzel bíztak meg engem (minket). Ha megengeditek
úgy fogunk dolgozni, hogy minden témát mi (én és a társam) indítunk
néhány gondolattal, s mindig ezután nyitjuk majd a programszerű közös
munkát. Kezdjük talán azzal, hogy meghatározzuk önmagunkat.
Kik mik vagyunk mi, „AE-klubosok"? Szerintem (szerintünk) az „AEklubosok'blyan emberek, akik kiszabadultak - ráadásul jelentős mér
tékben úgy, hogy saját magukat önerőből szabadították ki! - valamely,
életüket nyomorító szenvedély rabságából, illetve lélekbajba torkollott
viselkedési zavarból, netán az örökös személyi konfliktusaikból; de
legalábbis nagyon komolyan és eltökélten dolgoznak ezen, s egyre
ritkább és mind kevésbé mély megzuhanásuk-visszaesésük van;
továbbá: ezt a sorsváltást nyíltan megvallják önmaguk, a szeretteik,
és a világ meghatározott része előtt;
és végül: igyekeznek segíteni a magukéhoz hasonló bajba jutott
embertársaiknak (s e célból velük szövetkeznek, közösségekbe tö
mörülnek).
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(...)
3)

Összegezve tehát az elhangzottakat: leglényegesebb (hogy elkerüljük a
korábbi keserves helyzetekbe való visszasodródást) a rendszeres testi
lelki karbantartás, amit mindenki önmaga végez el önmagával (persze
a csoport segítségével) - párosítva önleltárral. Hiszen a „működésünk"
éppúgy elromolhat bármikor, mint a múltban. A jelenben azonban - és
remélhetőleg a jövőben is - komoly esélyünk van arra, hogy a kisebbnagyobb koccanások és ütközések ne vezessenek végzetes balesetek
hez. Ez az esély pcdiir a fáradságosan megszerzett, kínokkal megélt
többlettudásunkból és többletélményünkből fakad. Hiszen már tudjuk,
hogv a mindennapok természetes velejárói az időnkénti - kiszámítható
és kiszámíthatatlan - életvezetési kudarcok, sikertelenségek, illetve a
legkülönbözőbb nem-teljesülések. Es képessé váltunk átérezni - még
ha ez nem is magától értetődően zajlik mindig bennünk -, hogy mi
sem vagyunk rosszak, amikor éppen a mi „működésünk" romlik cl!
(Sőt, mi, a korábbi alkoholisták, öngvógvszerezők - a balhésak, a
siránkozók, a mindenkori „problémások" - jók, hasznosak vagyunk.
Szükséges a létezésünk. A világ lenne szegényebb nélkülünk.) Am
akkor büntetni se kell magunkat, se italozással, se drogozással, se más
betegségekkel... Nos, a ma kezdődő foglalkozássorozat tő célja pont
ezeknek az érzéseknek és gondolatoknak a megszilárdítása.

(...)
19) Térjünk vissza a jelenbe! Ronthatsz-e tovább a sorsodon, van-e még
veszítenivalód - így, hogy már a poklok poklát (kitaszítottságot, a
számkivetettséget, esetleg a fedélnélküliséget vagy a pszichiátriát,
illetve az elvonó kúrát stb.) is megjártad (s adott esetben - nem
először!)? Vagy nem lehet rosszabb? Mivel nehezítheted még a hely
zeted, mi sújthat még? Például: mitől, illetve mi módon lehetsz még
elesettebb, még kiszolgáltatottabb, még betegebb? Igazságos lenne,
ha egvre csak büntetnéd önmagad? (De vigvázz: az előbbiekből az
már kiderült, hogy ha mást akarsz büntetni, akkor e törekvéseddel
valójában saját magadat bünteted!) Igaz-e, hogy már tényleg semmi,
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de semmi veszítenivalód nincs? Valóban igaz?! (Amennyiben erre a
kérdésre igen-felelet az őszinte érzésed, akkor válaszodat ellenőrizd
ily módon: „Nem akarok már enni-inni, friss levegőn járni, nagyokat
és jó ízűt nevetni? Nem akarok már szeretni, s azt sem kívánom, hogy
engem szeressenek?" - és így tovább ...)
20) Bármi történik az emberrel, bármi történik velünk - nem egykönnyen
adjuk fel. Mert azért mindig akad bennünk valami, amiből erőt merí
tünk. Te miért nem adtad fel eddig? Te miért szavaztál a továbbélésre?
Az a puszta tény, hogy Te élsz (még ha a korábbi életedhez képest
tengődve, kiszolgáltatottan, betegen is), megcáfolhatatlanul bizonyítja
a Te élni vágyásodat. Sőt azt is, hogy Te Akarsz Élni! Ez akkor is igaz,
ha nemrégiben öngyilkosságot kíséreltél meg (vagy csak gondoltál rá),
illetve ha tehetetlenül, szinte akarat nélküli bábként hódolsz - még
mindig - valamilyen, testet-lelket súlyosan emésztő szenvedélynek.
Az öngyilkosság nem szégyen, a halálról meg az önelpusztításról
mindannyian elmélkedünk időnként. Minden sikertelen öngyilkossági
kísérlet (minden kudarcba fulladt önmegsemmisítő tett) vagy akár
mindennemű - önroncsoló - szenvedélvrabságtól való kiszolgáltatott
ság igazából szavazat az élet, a folytatás mellett. Nem szégyellni vagy
letagadni, elhallgatni való - hanem megfejtendő. Ugyanis üzenetet
hordoz. De büszkélkedésre sem ad okot! Nem követésre méltó példa.
Igaz, jelzés, viszont (ön)pusztító, (ön)sorsrontó és óhatatlanul zsaroló
hatású-jellegű. A környezetet sakk-matt helyzetbe hozza, ám az
áldozatnak, a halált megkísértének rosszabb. Nem elég, hogy próbál
kozása kudarcos, nem elég, hogy életben marad, új sorsbüntetésként
mások rettenete, tanácstalansága is kíséri. Részvétbe és sajnálkozásba
burkolt őszintétlenség veszi körül: senki sem mer őszinte lenni hozzá
(ha egy picit is kockázatosnak véli), nem veszik partnerszámba. Örök
magányra és megfáradt gvermeklétre ítéli önnönmagát. Aki mindad
dig egv szál magában bolyong fájdalmával (fájdalmaival), amíg saját
elhatározásából szembe nem fordul a nyomorúságával. Ez viszont, nem
kis részben, elhatározás kérdése. Igen, elhatározás kérdése is. Igen, a
Te akaratod számít még. Te vagy a bizonyíték. A puszta létezésed.
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Tehát biztosan van Benned valami, biztosan van Neked valamid, amit
az ön-tönkretétel ilyen-olyan késztetése - párosulva esetleg valami
betegségtélével (vagy: sorscsapásszerű szenvedély-, illetve szerfüggés
sel) -, sem vehetett el Tőled. Mondd el, tedd itt közkinccsé, honnan
van erőd ekként is, netalántán romboló szenvedélyektől gyötörve, tele
bánattal, tele szomorúsággal (vagy: robbanásig feszítő nagy, nehéz
indulatokkal), a világ szenvedését mintegy magadba sűrítve létezni?
Amikor sokszor úgy érzed, hogv legfeljebb árnyéka vagv önmagad
nak, halvány visszfény csupán ... Mégis valami-valaki (vagv: Valaki)
támogat Téged (és minden vergődő embert). Emlékek, önbecsülés?
Megmaradt barátságok, illetve barátságok maradékai? Kapcsolatod
mostani társaiddal? Egy nálunk hatalmasabb és nemesebb lénybe, vagy
egy magasabb összefüggésbe vetett hit? Osszad meg mindannyiunkkal!
Hiszen a legparányibb dolog segíthet, csak Neked legyen értékes.
Fedezzük fel együtt Benned azt a jót, amit semmitéle lélekfájdalom,
semmiféle szenvedélyőrület sem pusztíthat el! Lehet ez egy akár
régmúlt történés vagy tett is! Miért ne teremne újra, ha már egyszer
valamikor kihajtott! Nem hiszed? Hihetetlen? Nos, akkor idézd tel
újra, amit itt - a programunk kezdetén, az első foglalkozások vala
melyikén - egyszer már megosztottál velünk. Azokat az eseményeket
és cselekedeteket, amelyekre szívesen emlékszel. Amelyekre büszke
vagy - amíg csak élsz. Ezek ugyanis a Te gyökereid.
Immár kétség nélkül tudjuk, Te tényleg kívánsz élni, mert meggyő
ződtünk arról, hogv minden jelenlegi sanyarúságod ellenérc (amik
szinte emberfelettién embert próbálóak!),Téged nem elégít ki az élet
puszta élése, puszta felhasználása (amiként a növény sem csupán elvesz
a környezetéből, hanem hozzá is ad - az oxigéntermeléssel). Te nem
szűntél meg akarni az. igazi, a tcremtő-alkotó életet. Valójában ezt
szeretnéd újra birtokolni. Ha e vágyadat felismered (és elismered) - és
azáltal, hogv AE-klubtag vagy, illetve AE-klubba jelentkeztél, tulaj
donképpen ezt meg is cselekedted! -, megnyerted az első hadjáratot,
így már van értelme saját öntelszabadításod mikéntjén töprengened ...
Mit gondolsz, cselekedhetsz ezért tudatosan? Maradt még a Számodra
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bármiféle valóságos szabadság? Igenis, maradt. A Te természetsze
rű - ha úgy tetszik, az Istentől vagy a sorstól kapott - adományod
(ami különben minden embernek kijár!), hogy felismerjed a mostani
helyzetedből eredő korlátokat és lehetőségeket, az elkerülhetetlen
életparancsokat és a megvalósítható jóra-vágyakozásokat. E célból
három dolgot már azonnal és mindenképpen megpróbálhatsz:
a) megbocsátod önmagadnak azt a - kellemetlen és szégyenkeztető
érzésekkel is teli - élethelyzetet (az olyan keserűségeivel együtt, mint
a szenvedélybeteg ember önállótlansága, és az ezzel járó tehetetlen
ségek, nyomorúságok és szomorúságok), amiben Te „pillanatnyilag"
vagy, illetve voltál;
b) lázadás nélkül tudomásul veszed, hogy mi fölött nincs hatalmad
vagy befolyásod, valamint azt a tényt, hogy mennyi mindenből egyelőre - nagyon kevéssel is be kell érned;
c) hasznosítod az egyetlen valamit, az egyetlen erőforrást, amit még
erőszak, zsarolás, tolvajlás és más törvénytelenség-erkölcstelenség,
illetve könyörgés vagy kéregetés nélkül, tehát szabadon uralsz, s amit
netán a Kedvesed, a szeretteid vagv a tőlük eddig átélt szeretet, továbbá
a saját hajlékod és a korábbi munkád, állásod elvesztésének dacára is
megőriztél, vagyis a lelkedet, az érzéseidet, az elmédet, a gondolataidat,
az emlékeidet és tapasztalataidat, a magatartásodat-viselkedésedet, a
cselekedni tudásodat, mindazt ami Benned és Belőled van - röviden
és tömören: a személyiségedet.
Amennyiben e „hármasságot" megcselekszed, kitörhetsz a jelenedet
eléggé meghatározó önsajnálatból és kiszolgáltatottságból, az esetleg
fennálló alkoholfüggésedből (tehát „meggyógyulsz"). Olyan emberré
válhatsz, aki - rokkantnyugdíjasként vagy rehabilitációs páciensként
is - méltósággal utasíthatja el az élősdiség, a mások általi eltartottság
vádját és maga mögött hagyhatja a ráutaltság megalázó-szégyenítő,
lelket-torkot szorongató érzését, akár mert dolgozik, akár mert más
jót csinál - hiszen (adott esetben) a tisztes szegénység vagv a lelki
érzékenység és a testi-érzékszervi korlátozottság sem szégyen (noha
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persze a tisztes gazdagság, jómód sem az). Nem fogod magad a tár
sadalom rákfenéjének érezni, s nem fognak előled szemlcsütve kitérni
az úgynevezett rendes emberek (ha szembemész velük), csakhogy ne
vegyenek észre, csakhogy ne vegyenek tudomást rólad.

Hajléktalanokkal dolgozva:
1/

Mit jelent hajléktalanként élni? Hogv érzi magát hajléktalanként?
Milyen a hajléktalan élet? Elet egyáltalán? Vizsgáljuk meg közelebbről!
Adódik-e jó dolog is a hajléktalanságból? M i k a hajléktalan ember
örömei és lehetőségei? Lehet a hajléktalan

21 Mielőtt hajléktalan lett, mi jót élt meg az életében és mi olyant tett,
amivel akár dicsekedhet, vagy amire büszke? Átérezte akkortájt,
hogy nagyszerű dolog élni? - mert, igazán boldog? Tulajdonképpen
hozzászokott-e a hajléktalan élethez? mondjuk, nem bánat terhelte
vagy lelkifurdalás gyötörte, hanem elégedettség töltötte e l . . .
3/

Ha ennyi szépet és jót megélt, miként vált hajléktalanná? (Vagv: On
oly sok rosszat tapasztalt korábbi életében, hogy szinte egyenes út
vezetett a sorsában a hajléktalansághoz. Megosztaná velünk, velem,
miként vált hajléktalanná?)

4/

Mennyiben tehet On arról, hogy hajléktalan lett?

5/

Okolhat-e valakit (saját magán kívül) - vagv valamit - amiatt, hogy
hajléktalanságra jutott? No, mondja el, biztosan akad ilyen "jó isme
rőse", talán több is ...

6/

Önt annyi baj érte, Önnek annyi kellemetlenségben volt része, hogv
számos rossz érzés és tapasztalás tészkelhette be magát Önbe. Ez
természetes. Mit gondol, megérdemelné On, hogv ezek a fránya
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érzések-emlékek kevésbé bántsák Önt? Én tudok erre módot, per- \
sze ha Ön közreműködik benne (és még a mást-másokat hibáztató

•'

kritikát-kárhoztatást sem szükséges feladnia!). Vegye tontolóra a j
mentálpedagógia fogódzóját, hiszen minden eddigi erőfeszítése,

j

hogy megkönnyebbüljön az elmondott személlyel (személyekkel)
kapcsolatos rossz érzésétől - ugye többnyire kudarcot vallott. Nem

j

elég, hogy egyszer már (vagy többször is) kárt-bajt szenvedett tőle
(tőlük), de ha megpróbál megfeledkezni róla (róluk), arra is mindig
Ön tízet rá. Ráadásul, ezt a sok bajt Ön aztán tényleg nem szolgálta í
meg!... Fogadja el az ajánlatot! Problémája nem lesz belőle, legfeljebb
az időt ütjük el (ahogy ez idáig tettük). Beleegyezik tehát? Kezdhet
jük? ... Hogy mit fogunk csinálni? játszani fogunk. Azt állítja, hogy
a 'yáxék gyeteVneV. V Í A O Í Máért, tán a.x éAct nem "yáxs7.ott, nem yítváV.
Onnei (és mindannyiunVkaj)? Most játsszunk irmltvz a ját eV. viszont
semmibe se kerül. Még kockázata sincs. Akkor kezdjük. Egyfajta kép
zelet-játékról van szó. Az elnevezése: csere-technika. Képzeletünkben
ugyanis cserélni fogunk bizonyos személlyel vagy akár személvekkel.
Elcseréljük az életünket vele, illetőleg az övékével (és azt is megtudjuk-megnézzük, hogy ő vagy ők cserélnének-e a mienkkel). A "játék"
végén pedig feltehetőleg erősebbek, felszabadultabbak leszünk - a
valóságban is.

(...)

16/ Bármi történik az emberrel, bármi történik velünk - nem egykönynyen adjuk fel. Mert azért mindig akad bennünk valami, amiből
erőt merítünk. On miért nem adta fel eddig? On miért szavazott a
továbbélésre - így, hajléktalanul is? A puszta tény, hogy Ön él (még
ha a korábbi életéhez képest tengődve, kiszolgáltatottan, betegen is),
megcáfolhatatlanul bizonyítja az Ön élni vágyását. Sőt azt is, hogy
Ön Akar Élni! Ez akkor is igaz, ha Ön nemrégiben akár öngyil
kosságot kísérelt meg (vagy csak gondolt rá), illetve ha tehetetlenül,
szinte akarat nélküli bábként hódol valamilyen, testet-lelket súlyosan
emésztő szenvedélynek. Az öngyilkosság nem szégyen, a halálról meg
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az önelpusztításról mindannyian elmélkedünk időnként. Minden
sikertelen öngyilkossági kísérlet, minden kudarcba fulladt önmeg
semmisítő tett, mindennemű - önroncsoló - szenvedélyrabságtól
való kiszolgáltatottság igazából szavazat az élet, a folytatás mellett.
Nem szégyellni vagy letagadni, elhallgatni való - hanem megfejten
dő. Ugyanis üzenetet hordoz. De büszkélkedésre sem ad okot! Nem
követésre méltó példa. Igaz, jelzés, viszont (ön)pusztító, (ön)sorsrontó
és óhatatlanul zsaroló hatású-jellegű. A környezetet sakk-matt hely
zetbe hozza, ám az áldozatnak, a halált megkísértenek rosszabb. Nem
elég, hogy próbálkozása kudarcos, nem elég, hogy életben marad, új
sorsbüntetésként mások rettenete, tanácstalansága is kiséri. Részvétbe
és sajnálkozásba burkolt őszintétlenség veszi körül: senki sem mer
őszinte lenni hozzá (ha egy picit is kockázatosnak véli), nem veszik
partnerszámba. Örök magányra és megfáradt gyermeklétre ítéli önnönmagát. Aki mindaddig egy szál magában bolyong fájdalmával
(fajdalmaival), amíg saját maga, saját elhatározásából nem fordul
szembe a nyomorúságával. Ez viszont, nem kis részben, elhatározás
kérdése. Igen, elhatározás kérdése is. Igen, az On akarata számít még.
On a bizonyíték. Az Ön puszta létezése. Tehát biztosan van Önben
valami, biztosan van Önnek valamije, amit a saját otthon elvesztése
hiánya sem vehetett el Öntől (pedig az összefonódott akár valami
betegségtélével vagy sorscsapásszerű szenvedély-, illetve szerfüggéssel,
sőt esetleg az ön-tönkretétel közvetlen vágyával - mondván: "vesszen
oda most már minden!")...
Mondja cl, tegye itt közkinccsé, honnan van ereje ekként is, a haj
léktalanságban, netalántán romboló szenvedélyektől gyötörve, tele
bánattal, tele szomorúsággal (vagy: robbanásig feszítő nagy, nehéz
indulatokkal), a világ szenvedését mintegy magába sűrítve létezni?
Amikor sokszor úgy érzi, hogy legfeljebb árnyéka, halvány visszfénye
önmagának...
Mégis valami-valaki (vagy: Valaki) támogatja Önt (és minden ver
gődő embert). Emlékek, önbecsülés? Megmaradt barátságok, illetve
barátságok maradékai? Kapcsolata mostani társaival? Egv nálunk
hatalmasabb és nemesebb lénybe, vagy egy magasabb összefüggésbe
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vetett hit? Ossza meg mindannyiunkkal! Hiszen a legparányibb do
log segíthet, csak Önnek legyen értékes. Fedezzük fel együtt Önben
azt a jót, amit semmiféle lélekf ajdalom, semmiféle szenvedélyőrület,
semmiféle hajléktalanság sem pusztíthat el! Lehet ez egy akár régmúlt
történés vagy tett is! Miért ne teremne újra, ha már egyszer valamikor
kihajtott! Nem hiszi? Hihetetlen? Nos, akkor idézze fel újra, amit itt - a
programunk kezdetén, az első foglalkozások valamelyikén - egyszer
már megosztott velünk. Azokat az eseményeket és cselekedeteket,
amelyekre szívesen emlékezik. Amelvekre büszke - amíg csak él. Ezek
ugyanis az Ön gyökerei.
17/ Immár kétség nélkül tudjuk, Ön tényleg kíván élni, mert meggyőződ
tünk arról, hogy minden jelenlegi sanyarúsága ellenére (amik szinte
emberfelettien embert próbálóak!) Önt nem elégíti ki az élet puszta
élése, puszta felhasználása (amiként a növény sem csupán elvesz a kör
nyezetéből, hanem hozzá is ad - az oxigéntermeléssel). On nem szűnt
meg akarni az igazi, a teremtő-alkotó életet. Valójában ezt szeretné
újra birtokolni. Ha e vágyát felismeri, megnyerte az első csatát. így
már van értelme saját önfelszabadításának mikéntjén töprengeni...
Mit gondol, cselekedhet ezért tudatosan? Maradt még az Ön számára
bármiféle valóságos szabadság? Igenis, maradt. Önnek természet
szerű - ha úgy tetszik, az Istentől vagy a sorstól kapott - adománya
(ami különben minden embernek kijár!), hogy leiismerje a mostani
helyzetéből eredő korlátokat és lehetőségeket, az elkerülhetetlen
életparancsokat és a megvalósítható jóra-vágyakozásokat. E célból
három dolgot már azonnal és mindenképpen megpróbálhat:
1) megbocsátja önmagának azt az élethelyzetet, azt a lajta hajlék
talanságot és elesettséget (és a mindezzel járó kiszolgáltatottságot,
önállótlanságot, tehetetlenséget, keserűséget, szomorúságot és nyo
morúságot), amiben Ön "pillanatnyilag" van (mert az ilyen életszakasz
valójában csak pillanat értékű, illetve jelentőségű; például gondolja
meg: hány nagy és az emberiség számára hasznos ember küszködött
efféle bajokkal időnként maga is, nyomorgón maga is, s milyen sok
ún. kisember élte meg ugyanezt és került ki belőle);
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2) lázadás nélkül tudomásul veszi, hogy mi fölött nincs hatalma vagv
befolyása, valamint azt a tényt, hogy mennyi mindenből - egyelőre nagyon kevéssel is be kell érnie;
3) hasznosítja az egyetlen valamit, az egyetlen erőforrást, amit On
még erőszak, zsarolás, tolvajlás és más törvénytelenség-erkölcstelenség,
illetve könyörgés vagv kéregetés nélkül, tehát szabadon ural, s amit a
Kedvese, a szerettei vagy a tőlük eddig átélt szeretet, továbbá (esetleg)
a saját hajléka és a korábbi munkája, állása elvesztésének dacára is
megőrzött, vagyis a lelkét, az érzéseit, az elméjét, a gondolatait, az
emlékeit és tapasztalatait, a magatartását-viselkedését, a cselekedni
tudását, mindazt ami Önben és Önből van - röviden és tömören: a
személyiségét.
Amennyiben e „hármasságot" megcselekszi, kitörhet a jelenét igencsak
meggyengítő önsajnálatból és kiszolgáltatottságból (s talán a hajléktalan
ságból is!), vagy hasznos, illetve aktív, önmagát lényegében ellátni képes
hajléktalanná, nem csekély mértékben munkát végezni tudó rehabilitált
emberré stb. válhat, aki méltósággal utasíthatja cl az élősdiség, a társadalom
általi eltartottság vádját és maga mögött hagyhatja a ráutaltság megalázószégyenítő, lelket-torkot szorongató érzését, akár mert dolgozik, akár mert
más jót csinál - hiszen nem a tisztes szegénység vagy a testi-érzékszervi
korlátozottság és lelki érzékenység a szégyen (noha persze a tisztes gaz
dagság, jómód sem az). ( . . . )
Ezekből a kezelési dramaturgiákból születtek a mentálpedagógiai mód
szereket az egészség- és oktatásügy, meg a szociális ellátás munkatársa
ival elsajátíttató mentálhigiénés, illetve képző tréningek programjai. A
tanfolyamokat - amiként már több helyütt is utaltam rá - több százan
végezték el az 1990-cs évek második telében (orvosok, pszichológusok,
gyógypedagógusok, eü.-i szakdolgozók, szociális mukások, közép- és
általános iskolai tanárok, önsegítő aktivisták, felsőoktatási hallgatók).
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III. JEGYZETEK

(1}
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Mentálpedagógia: latin-görög uralmi, a szerző által kreált szóösszetétel (a. in. nléleknevelés") = a
„csak megnőtt" - értsd: az egyedfejlődés egyes életkori szakaszaihoz illeszkedő cnállapotok közötti
aránytalanságokra szerveződött személyiségű - emberek érett felnőttségének kialakításával, illetve
az „elfáradt" felnőttség mentális felfrissítésével foglalkozó, néhány eve létező (és meg formálódó)
résztudományig. Az ilven-olvan nehézségek hatására felemásan fejlődött, vagy megrendült felnőtt
viselkedés-egyensúly kiiga/itásara/liclvrcallitásáraAncgs/ilardítasara (ha kell: megteremtésére), és ezzel összefüggésben - az önismeret és az empátia-képesség fejlesztésére összpontosít a(z ön)nevelés
(kognitív) eszközeivel. A személyiség felnőttkori rcszocializációját vizsgáló és tanító pedagógiai
szubdiszciplina-kezdeményezés, amely a psz.ichoterápia, a pedagógia és az önsegítés koncepcionális
megfontolású összekapcsolásának igényéből született. Érett felnőttség, érett felnőtt-személyiség
kifejezessél az addikciómentes és a társadalmilag koníorm felnőtt magatartást (s az ahhoz tartozó lelki
működéseket) birtokló létformát jelöli. Alaptételei (magyarázó elve): 1. a személyközi kapcsolatok
elmélyülő és rendszeressé váló konfliktusainak, valamint a káros szenvedélyek, kóros kötődések
és viselkedési függések rögzülésének (a hozzájuk szokásnak - az addikciónak!) egyik alapvető
oka - végső soron - a „felnőtt gyermek", illetve „felnőtt kamasz" állapot, amely - a megsebesített
„belső gyermek"által mozgatott,Ügynevezett montázs-személyiség működésén keresztül - az űzörthajszolt közérzet folyamatosságát jelenti; 2 . a különféle léleksérüléseket és állandósult életvezetési
bajokat az érzések, a gondolkodás és a viselkedés tudatos önszabályozásának megtanulásával, a
felnőtt én végleges hatalomátvételével magunk mögött lehet hagyni (vagy legalábbis a velük járó
kínok cnvhíthetŐk) - főleg az önsegítő kisközösscg(ck) hatóerejére támaszkodva. Az addikciók
legkülönbözőbb típusaira nyitott a mentálpedagógia, s megközelítésmódja gyümölcsöztethető
mindezek körében (a prevencióban és a terápiában egyaránt). A szer függő addikciokban szenvedők
(alkoholisták, dohányzásfuggök, kabitószerfogyasztók, gyógyszervisszaélők) mellett készséggel
igyekszik segíteni a játékszenvedélyek rabjainak és a bulémiásoknak csakúgy, mini a perfekcionista,
„túlontúl precíz" és az örökkön-örökké ügyködő, munkamániás embereknek. A klienst (vagy
környezetét) gyötrő pszichopátia! és neurózist is úgy fogja tel. mint az addikció bizonyos speciális
viselkedés vagy megélésformáját. Jellemző kategorizálásmódja, hogy az addikt személyiségekben
gyakorlatilag vagy haragmániát, vagy bűntudatmániát vei felfedezni a kóros-megbillent lelki
egvcnsúlv hátterében (s meg a legkínzóbb bűntudat mogul is kibonthatónak tartja annak haragmániás
indítékát - és fordítva). í (aszna: cgvseges (srigmaeltencs hatású), közérthető (széles körű klientúrát
átfogó) es érzelmileg átélhető (személves motivációt gerjesztő) magvara/.ó elvet kínál, továbbá
komplex önfejlesztő-önsegítő rendszer építhető rá (tag, de mégis szakmai keretet ajánlva az.
érintett laikusok önszerveződésének, a mentálhigiénés civil kezdeményezéseknek),
Interdiszciplináris keletkezési körülményei ellenére a mentálpedagógia az andragógiához áll
legközelebb. E tudományági irányultságán azon ténv sem változtat, miszerint eredeti származási
helye és időben első alkalmazási terepe a pszichiátriai-addíktológiai gyógyítás és rehabilitáció.
Kompetenciájában különbözik: a/ a gyógypedagógiától, s azon belül a pszichopeiiagogiától,
továbbá az ezekkel rokon fejlesztő pedagógiától (mert egyfelől - bár a kamasz korosztályt már
megszólítja! - felnőtt komákkal foglalkozik, másfelől meg nem vállalkozik az. ún. fogyatékosság
problematikájának gondozására); b/ a pszichoterápiától (hiszen: 1 / megcélozza a nem
„beteg" státusban lévő embereket is; 11 szemlélete
hasonlóan az antipszichiátriához - nem
medicinális; 3 / gyakorlatának legfajsúlyosabb összetevője a pedagógiai jellegű megközelítés);
c/ az andragógiatól (ugyanis a felnőttben a „gyermeket" ragaüva meg nyíltan törekszik
összehangolni az oktatást a neveléssel, s - amennyiben szükséges - a mentális terápiákkal).

Lcgkaraktcrisztikusahb jegye, hogy a fclnóttncvclés hagyományos modelljeitől (felnőttképzés,
felnőttoktatás stb.) eltérően a felnőttek felnőtte képzésének (személyiségtanításának) ügyét képviseli.
Tehát igazából nem felnőttnevelést, hanem felnőttek felnőtté nevelését jelenti.
Alapkérdése (mclvnek tengelye mentén - a megoldás lehetőséget vallva - mindenkor megjelenik):
miként lehetünk úgy kreatívak, hogv közben nem csúszunk devianciába, avagy mi módon lehet
összeegyeztetni a konformitást az autenticitással? - Forráskritikai megjegyzés a mentálpedagógia
fogalom eredetével kapcsolatban: hár ez az összetett szó - mint a jegyzet elején feltüntettük - a
szerzőben „autochton"módon felmerült, s általa érintőlegesen 1995-ben, „koncentráltabban" pedig
1997-ben és 1998-han publikált (vö. Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása. OPNI. Budapest,
1995. Sajtó ala rendezte: Fekete György; es Medicus Universalis XXX/I: 23-27. 1997.. továbbá
Psychiatria Hungarica 1 2 / 5 : 6 1 1 - 6 2 7 . ' 1 9 9 7 . , és Szenvedélybetegségek VI/5. 3 2 4 - 3 3 9 . 1998.,
valamint uo. Vl/6. Network 1 5 - 1 6 . 1 9 9 8 . ) kifejezés (amely részint az andreutika - magyarázatát lásd
alább - diszciplináris meghatározásának kényszeréből, részint F. G y pszichoterápiás-mentálhigiénés
sajarélménveihól es pedagógiai praxisismereféhöl keletkezett), mégis e tény természetesen nem zárja
ki. hogy más kollégáknál, illene műhelyeknél - hasonló, vagv esetleg eltérő tartalommal - ne jelent
volna meg ugyanez a szóösszetétel (ennek közzétételéről azonban - jelen kézirat befejezésekor, tehát
1999. márciusában - nincs tudomásunk).
Andreutika: görögből mesterségesen képzett műszó, alkotója az 1993-ban elhunyt holisztikus
pszichiáter - F. (ív. „Mestere"-, dr. Avar Pál (szó szerinti jelentése: „embervezetcs"; szabad
fordításban: tclnöttvezetés, pedagógiai irányítású személyiségkezclés) = a mentálpedagógia
gyakorlati módszere. Lényege: a felnőtt korú személyiség utóérlelésének, egyensúly
helyreállításának célzottan önsegítő, öntanitó-ŐnncvelÓ jellegű es kommunikacioképességet javító
oktatása - mind a hajmegelözcsben, mind a gyógyításban, mind az utógondozásban.
Andrcuta: felnőttvezető, telnóttnevelö, felnőttképző személv = az andreutika intézményi
művelésére speciálisan kiképzett, felsőfokú végzettségű szakember; elsősorban az
egészség- és oktatásügy, valamint a hivatásos segítés különböző területeiről. (Ugyanezen
tevékenységi korok középfokú végzettségű munkatársai koandreutak lehetnek.)
Az andreutika alapfogalma - szintén Avar Pál kimunkálta konstruktumként - a montazs-szemciviscg
(ami azt fejezi ki, hogv a különböző szernél viségérettségi szinteket megtestesítő énallapotok - amelyek
egyébként minden emberben természetes módon, de mozaikszerűen együtt foglalnak helvét! disznankcionalitást okozva egymásra montírozódhatnak, mert nem dőlt el végérvényesen, hogy
a kü/öttük zajló dominanciahullámzas végső es leválthatatlan iránvitoja/korrektora a telnört-en).
Alapkoncepciója a hősterápia (teremtője ugyancsak A. P), melvnek etikai üzenete - az úgyszintén
avari ihletésű, a perújító disputát es a kollektív-korrektív emocionális reakciót (részben megint
csak Avar fogalmai) szere te rnvújt ássál és felnőttségtámogatással ösztönző önsegitő-mikrocsoport
emherműhelvehen hatva - így szól: - „Minden ember a Világ Gyermeke, a mindenség része, ugyanis
mindenki eletében meghúzódik legalább cgv hősi mozzanat, egy legendás tett. egy szívet melengető
cselekvéssorozat (vagv felemelő élmény, kegyelmi erejű benyomás)* amikor felülmulta addigi képességeit,
túlnőtte önmagát, amikor gyarapította a Nagy Egészt. Ez megtalálható), ezt ismét tel kell fedezni, s
újraélni, mert ilyenkor átérezzük, hogy képesek vagyunk tenni a dolgunkat, hogv tudunk felnőtt
módra teljesíteni. F,s ekként elhisszük, hogy szükség van ránk. Elhisszük, belénk épül: a létezésünk
nem szégyen! Tehát ki-ki személy szerint hittel vallhatja: nem vagyok telesleges, nem vagyok gond,
teher! Gazdagítom magam es a többi embert! Velem együtt szebb, kerekebb a világ!"
(2)

Onscgités-önfcjlesztés-öngvógvítás: segítek bajba (netán valamilyen krízisbe) jutott embertársa(i)
mnak, kollégá(i)mnak, s ennek révén segítek magamnak. E kifejezés mentálpedagógiai értelme
meghaladja a szó eredeti, szűkebb jelentését, mert első lépésben mindig a másik emberre, cgv
másik ember gondjára-bajara figyelek, és - ily módon - cselekedeteim célja kezdetben rajtam kívül
esik. Magamon ekként ugv segítek, hogv egyfelől - támogatva mást-másokat - erósebbnek és az
eddigieknél is hasznosabbnak érzem magam (hiszen megélem az alapszégven nélküli letet), másfelől
az általam megsegített-megtámogatott személyek rendszerint viszonozzak a feléjük fordulásomat.
Minden ilyen irányultság kiindulópontja azon (humanisztikus holisztikus) szemlélet, amely a
válságot (mint olyant) mindenféle pozitív változás nem feltétlen, de természetszerű előfeltételének
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tekinti, s - ennek megfelelően - az önsorsrontásban is tetten éri (és mozgósítja!) a jóra törekvést, a
sorsjavításra áhítozást. A mentálpedagógiának és andreutikának egyik nem lebecsülhető hozama
(amint arra több ízben is fogunk utalni), hogy képessé teheti az egyént (vagy valamely erre szövetkezett
kisközösséget) arra, hogy megelőzze s idejekorán eliminálja a gondok, bajok, válságok elmélyülését,
kritikusra alakulását, lelki betegséggé válását - aminek a határai meglehetősen bizonytalanok,
átlépésük azonban a stigmatizálódás kockázatat-veszélyét is nemegyszer felidézi már!
(3)

Személyiség-rekondicionálás: a személyiség „felfrissítése", a rugalmas, érett viselkedés és a lelki
egyensúly megerősítése, a súlyos megterhelésekkel szembeni saját reagálásmód minél alaposabb
értelmezése és spektrumának kiszélesítése (az adekvát problémamegoldás kiválasztásának
gyakorlásával). A re kondicionálás egyúttal prevenció, hiszen - szándékaiban es szorgalmazott
következményeiben - magába foglalja az egészségmegőrzést, a bajmegelőzési . A preventív
jelleg azonban - ez esetben - általános, mivel az orvostudomány kompetenciájával minősítendő
válságban (vagy annak perifériáján) lévő emberekkel - célzott, illetve másodlagos megelőzés gyanánt,
pontosabban: azt kiegészítve - külön kimunkált, gyógyító-támogató funkciójú (egyéni ésA'agy
csoportos) mentális kezeléssel lehet-kell foglalkozni (a mentálpedagógia gyakorlatában is).

(4)

Intenzifikálás (itt): az. eredményesebb pedagógiai tevékenységet többféleképpen szolgálja az
andreutikai tréning - önmagunk, kollégáink s a szülők, a szituációk, de mindenekelőtt a ránk
bízott növendékek mélyebb megértése s a gondok elmérgesedésének megelőzése révén, valamint a
problémamegoldó készségünk fejlesztésével.

(5)

Pedagógus-andreuta: az az oktató-nevelő kolléga, aki oklevéllel (jelenleg: látogatási bizonyítvánnyal)
igazolt specifikus képzésben részesült annak érdekében, hogy az andreutikai szemléletet tanítsa, s a
mentálpedagógiai ön- és közösségfejlesztő technikákat a pedagógustársai, valamint a tanitvánvokneveltek erre igényt tartó szüleinek körében és javára módszeresen alkalmazza-terjessze, illetőleg
hogy ugyanezen célból inentálpedagógiai/andreutikai rekondicionáló tréning-kiscsoportot (ami - e
tárgykörben és jelleggel - alapfokú mentálhigiénés, tehát általános prevenciós - vagyis nem terápiás,
értsd: egészséges, illetve addikciómentesen kompenzált pszichikai állapotú résztvevőkkel tartott személyiségerösítö csoportfoglalkozásokat jelent) - a vonatkozó képzésben tanult (itt olvasható)
tréningprogramot és dramaturgiát kreatívan követve - vezethessen.

(6)

A dramaturgia rugalmassága azt jelenti, hogy a csoportot vezető pedagógus-andreuta igazodik a
jelentkezők összetételéhez, továbbá szakképzettségükhöz, érdeklődési körükhöz, rászánt idejükhoz
és egymáshoz fűződő viszonyukhoz. (A mintát tegezésre fogalmaztuk, de ez - mint majd jelezzük:
lásd dramaturgia 1) - mégiscsak egyénenkénti megállapodás kérdése. Aki igényli, annak részére
a kölcsönös magázást mindenképpen felajánlanlja a csoportvezető, noha érdemes megjegyezni,
hogy a kevert megszölításmód tőle magától is, a csoporttagoktól is plusz, olykor kínos odafigyelést
igényel.) Ellenben a pedagógus-andreura „nem-lágyítható", egyszemélyes csoportvezetői felelőssége
az 5 - 1 0 résztvevővel, szerződéssel megalapozott kooperáció biztosítása, a 30-60 közös munkaóramennyiség és a maximálisan három hónapra elnyújtható időtartam betartása (kiszámítási kulcs:
h ora/tö), továbbá a dramaturgia programjcllcgének (tematikai-logikai és didaktikai-metodikai
vázának) az érvényesítése - mint a módszer tárgyalt alkalmazásához szervesen tartozó, s ezáltal
nélkülözhetetlennek megkövetelt tormai és tartalmi-szerkezeti fel tételegyüttesről való gondoskodás.
Persze tervezhetünk igen intenzív csoportmunkát is. Ilyenkor - a képző dramaturgiára támaszkodva
- a rekondicionáló programot (lásd dolgozatunk 1. része) egy egységes idöblokkba tömörítve hajtjuk
végre - v. ö. II. rész. és <41jegyzet.
A program dramaturgia elnevezését - összefoglalva - a következő sajátosságaival indokoljuk:
1/ logikai-didaktikai menete egyfajta cselekmenyszövesbe ágyazódik;
2/ e cselekményvezetés követi a dráma rendezőelveit („izgalmi görbe", egymásra sorjázó ellentétek,
feszültség es nyugalom folyamatos és arányos váltakozása);
3/ a cselekmény egészén végighúzódó alapkonfliktus (a „megnőttség" és a „felnőttség"
paradoxona).
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A vegyes, pedagógus-szülő kiscsoport esetleges megszervezése különleges helyi megfontolást igénvei
(amiképpen annak eldöntése is, hogv az adott csoport - nemek szerinti megoszlás, iskolai végzettség,
életkor tekintetében - legyen-e homogén).
A szupervízió es a esoportműködési konzultáció ugyancsak hozzátartozik a tréningrendszer
eredményességéhez. Amíg a pedagógus szakma mentálpedagógiai szupervíziós és konzultációs
fóruma az oktatásügyön belül létre nem jön, az OPNI Mentálpedagógiai Gondozó és Módszertani
Központ - 1021 Budapest, Hűvösvölgyi űt 116., telefon: 3 9 1 5 - 4 3 2 - (cs az azt irányító, a tárgyalt
szaktémáért a felelősséget természetszerűen vállaló szerző személyesen) a lehetőségekhez mérten
biztosítja a pedagógus-andreuták megtelelő segítését, négyszemközti vagv csoportformában. A
szupervízió andreutikai fogalma: annak konkrét (eseti), csoportos vagy egyéni keretben történő
- nem terápiás, hanem re kondicionáló-rekreáló célzatú! - felülvizsgálása ( mentálpedagógtában
jártas szakember által irányítva), hogv hivatásteljesítéshez tartozó munkavégzés közben (vagv az
ahhoz illeszkedő egyéb teendők végzésekor) - különösen az un. „embei munkáló" hivatások tagjai
(pedagógusok, orvosok, pszichológusok, ápolók é> gondozók, lelkészek, szociális munkatársak,
önsegítő szerveződések aktivistái stb.) köreben -, és bizonyos, társadalmilag kiemelkedő fontosságú
humántevekenysegek folyamán (szülői feladatok ellátása, idős hozzátartozók gondozása stb.),
miként működik a személyiség „felnőtt-szerkezete'" (lásd érett felnőttség az ljegyzetben), miként
alakul a dinamikája, es mi módon lehet - a szakmai hivatásrendi, illetve a szociális szerephez
kapcsolódó megfelelési kötelezettség körülményei közepette - annak harmonizálódását szorgalmazni.
Az andreutikai szupervízió - mint „műfaj" - rokon az esetmegbeszéléssel, de attól két lényeges
tekintetben eltér. Egyfelől kizárja - a vizsgált helvzetre vonatkozóan - a szupervízor cs a szupervizáit
személves élményközösségét, mástelöl a munkamüveletek/'tevekenyscgek mögött magának a munkát/
tevékenységet végző emberiteknek az ön-ertelmeztetesére törekszik (ezt azonban úgy oldja meg,
hogy a megcélzott személyt, a szupcrvizáltat mindenkor a saját munkafolyamatába, fókuszba
helyezett tevékenységébe „állítva"veszi szemügyre, illetve kezdi megközelíteni). Csoportműködési
konzultáción pedig az andreutika nem az adott személvek, hanem az általuk indított csoportbeli
akciók-reakciók, mint programmenetet (munkamenetet) befolyásoló intervenciókkent megjelenő
munkaműveletek mérlegre tételét érti (ami viszont - nem kötelezően - összefér a konzultálok
élményközösségével, tehát programja befejezésével a rekondicionáló, a képző, a szupervíziós stb.
csoport - akár nyomban - átváltozhat konzultációs jellegűvé). A z intcrvíziótól úgy különíti el,
hogy ilyenkor nem a (munka)esoport (a team) munkatevékenységének közös célpontjául szolgáló
személvre (esetre) - és a ráirányuló műveletekre (s ez utóbbiak összehangolására) - vonatkoztatja az
együttes vizsgálódást, hanem azt (a „víziót') miként az imént jeleztük - „cnmaga működeinek
(mint csoportnak) és a csoporttagok műveleteinek többszemközti (lehetőleg az egész csoport altali)
értékeiéit jelenti - a program megvalósítása szempontjából. A csoportmukodisi konzuliaciöt t;;
a szupervíziót a mentálpedagógia képzési praxisában két nagyon különböző típusnak gondoljuk
(a kezelési praxisban meg magától értetődően azok), ezért egymással való felcserélésüket - főleg
az andreutikai módszer markánsan direktív volta miatt - ellenezzük; felcserélés esetén ugyanis a
következő - negatív kimenetellel fenyegető -.feleslegesen megterhelő helyzet jöhet létre: a szupervízor
és a szupervizáltak, az előbbiekben már összeférhetetlennek nyilvánított személves él meny közössege
rendkívüli módon felerősítheti az indulatáttételi és viszontáttételi játszmalehetőségeket (lásd 19,
38jegyzet), mégpedig annál intenzívebben, minél frissebb az élményközösség - s ez viszont aztán a
bizalmi viszony teljes felrobbanásához vezethet! Összegezve: - Mi, mint andrcuta csoportvezetők,
az adott csoportunk előtt nem értékelhetjük általánosságban a csoporttagok ottani (helyszíni)
szcm-Jvir.egmukíVdcséí, azt egeszében - előttük és. számukra - nem minősíthetjük, mert különben
mi magunk fogunk óhatatlanul belecsúszni a devalválásba, a bűnbakolásba stb. (valamilyen
viszontáttételbe) - és ezt utólag vagy bárki csoporttag előtt négyszemközt se tehetjük meg (hiszen
a csoportvezetői funkció mindvégig fennálló „áttételi erőteret" vonz, ami a csoportfoglalkozások
befejeződését követően is hat)! Csoporttagjainkat tehát kizárólag jelen idejű műveleteikkel cs
múltbeli önmagukkal szembesíthetjük, s ettől az álláspontunktól csoportnyomás és/vagv csoporttagi
manipuláció sem tántoríthat cl bennünket. - Vö. 15,19,20,22,23,27,28,38,40jcgvzet. A szupervízió
kérdéskörében általános tájékozódásra; Supervisio I lungaríca Füzetek.Tanulmánvok a szupervízió)
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köréből l-II. k. Szerkesztette Norbert Lippenmeier - Bagdy Emőke (1. k.) és Louis van Késsel Sárvári György (II. k ) . Első kiadás. Supervisio Hungarica Munkacsoport, 1996.
Pedagógusoknak szóló andreutikai csoportos (alapfokai, tehát nem képző) szupervízió szempontvázlafa:
1/ Esetbemutatás: a célszemélv leírása („lefestése") és a ráirányuló szerepviszonyulás jellegének (saját
tanítvány-, növendék-, hallgató-e, vagy ad hoc rábízott tanuló? - és így tovább) meghatározása.
(Célszemély = a szupervizáit szakmai, illetve hivatásbeli tevékenységének a szupervízión kiválasztott
tárgya.)
21 A célszeméllyel végzett pedagógiai tevékenység ismertetése.
,i/ A célszeméllyel folytatott oktató-nevelő tevékenységet befolyásoló külső tényezők (munkahelyi
környezet, privát szféra - szociometriai pozíció) hatásának jellemzése.
4/ Sajátérzés-munka (lásd 27jegvzet utolsó előtti bekezdéséből: érzelmek elkülönítésére és
értelmezésére helyzetgyakorlatok és szerepjátékok teladatelrendezése). Az érzésmunka értelme:
annak puhaíolá^i hogv a szupervizáltnak a megcélzott szemelvhez tüzodó sztrepviszonvi lényegéten
nem ..iszony"- e? Hogy voltaképpen „ki" (a szupervizált melyik és milyen énje) mit érez, „ki" (a
szupervizáit önmaga múltjának valamely reprezentatív figurája) iránt?
5 / Következtetések a saját „érett felnőttség" működtetésének tekintetében - vö. 26), 28)b-c
dramaturgialépés (dolgozatunk 1. részében) és lásd ismét 3jegyzet. (Iskolai osztályt, szemináriumi
speciálkollégiumi csoportot, főiskolai-egyetemi tankört megcélzó oktató-nevelő tevékenység
szupervíziója esetében az előbbiekben jelzett szempontokat, de különös tekintettel közülük a 4/-re,
értelemszerűen kombináljuk az általános prevenciós-rekondicionáló csoport munkájának önsegítő
jellegű - konzultatív - értékelési lépéseivel - vö. 40jegyzet 1-11.)
(9)

A mentálpedagógia nyújtotta többlet tehát, mondhatni független a szakspecitikus felkészültségünktől
és feladatainktól (konkrét tantervünktől és tanmenetünktől ugyanúgy, mint mindennapos szülői
tennivalóinktól). Ugyanakkor azonban termékenyítőleg visszahat azokra. Képessé tehet bennünket
az ezekkel összefüggő teendőink eredményesebb, fölösleges erőfeszítések nélküli ellátására, és sokat
lazíthat tevékenységünk görcsosségén.

(10) Pszichoszomatikus betegségként diagnosztizálja a korszerű orvostudomány az ezredvégi tömeges
megbetegedések többséget, különösen a fejlettebb régiókban, ahol a hagyományos fertőző kórképeket
már sikerült a higiénés intézkedésekkel és a jól szervezett orvosi ellátással megfékezni, visszaszorítani.
Nemcsak az alkoholizmust, nikotinizmust és a többi drogfüggőséget sorolják a pszichoszomatikus
betegségek közé, hanem az allergia, az asztma, a gyomor- és belpanaszok, szívbetegségek, idegi
bántalmak, alvászavarok, végtagi és gerinc elváltozások és még sok más kórkép jórészét is. (Az
andreutika ezek kialakulásának, illetőleg rosszabbodásának a megelőzéséhez is hozzájárulhat.)
(11)
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Ráhangolódás érdekében hadd közöljünk - természetesen megváltoztatott nevekkel - néhány
„amatőr" írásmunkából (ket volt klienstől, az egyiktől valamivel többet és többtélét, a másiktól egy
picit takarékosabban).
Először egy labilis idegmüködésű (.neurotikus) férfi levélben megfogalmazott keserű életérzését
lássuk (amelytől utóbb, andreutikai ön-segítseggel sikerült megszabadulnia):
„...Emberek - szűnni nem akaró bánattal, magánvérzéssel. Más emberek - makacs indulatokkal,
akár a szeretteiket sem kímélő, igazságkereső és -osztó háborgásokkal. A csendben őrlődök és az
ágálok. (...) Hallgatjuk Őket - hol megrendülve, vagy enyhe sajnálattal, hol pedig részvétet mímelő
kozönnvel (alig leplezve mocorgó ellenszenvünket). (...) ...meg ha kellemetlen is ilyenkor tehetetlenül
széttárni a kezünket (egyszerre jelezve jóakaratunkat és beavatkozásunk lehetetlenségét), azért
csak átsuhan rajtunk egy megnyugtató érzés: mindez velünk nem eshet meg (mert mi józanabbak,
kitartóbbak, tisztábban látók, szerencsésebbek stb. vagyunk)... Aztán, egyik pillanatról a másikra,
teljesen váratlanul mi kerülünk sorra: most mar bennünket kínoznak a hasonló csúnya érzések, s
hirtelen ugyanoda jutunk, mint az iméntiek, a végtelen reményvesztés, vagy az irigykeiíések kínzó
hálójába. (...) ...tetézheti mindezt az is, ha ilyenkor hirtelen rádöbbenünk, hogy amit váratlan
csapásnak véltünk, valójában kiszámítható lett volna. Mert életbárkankat mar régóta rossz irányba
navigáljuk... Azonban - ki tudja, miért? - nemcsak a szükséges óvintézkedéseket mulasztottuk el,

de rossz kormán vallású nkhoz is váltig ragaszkodtunk, miközben tudatunk boldogságra-sikerrc
szomjazott. ( ... ) A végeredmény ugyanaz. Biztonságérzetünk cgv csapásra elenyészik. A világ
kiszámíthatósága felborul. Mintha a talaj is kiszaladna a lábunk alól. Egyszeriben rádöbbenünk,
hogv saját belsőnk meg egyik-másik embertársunk épp annyi ismeretlen veszedelmet tartogat a
szamunkra, mint a vak természeti erök. Folyamatos aggodalom, feszültség tölt el bennünket: hajlunk
ugv erezni, hogy teljesen kiszolgáltatottak lettünk. F,s kezdünk hamis kapaszkodókat es támasztékokat
keresni, de szinte minden kicsúszik az ujjaink közül... Jaj, csak nem ugyanazt a batyut cipeljük mi
is, mint amazok? Mi sem vagyunk tehát - kivételek?"
Ez a kliens - már rendezetten - ekképp összegezte önsegítő ismereteit, az emocionálisan is
„bekebelezett" tanultakat:
„Eletünk folyamán, ahogy telnek-múlnak velünk az évek, több ízben is újra szerveződünk es
újjáalakulunk. Érzünk-gondolkodunk-cseleleszünk, kezdetben védtelen és „akaratos" - kicsiny
es nagyobbacska - gyermekként, majd lázongó-dacos kamaszkent (vagv kritizáló-feleselő
bakrisként, ki folyton-folyvást jő kislány szeretne lenni), illetve lobogó-hevülö ifjúként (avagy
szép reményű fiatal nőként), aztán hivatást-munkát talált és felelősseget vállalt felnőttként
(aki egvben szülő is, ha sorsa úgy hozta...), végül pedig (némi) bölcsességet birtokló idős
emberként. Ez a sok énünk, ez a sok mi-magunk azonban nem tűnik el a escpcredésünkkelnövekedésünkkel es öregedésünkkel, mert nem szorítja ki az egyik a másikat, hanem egymás
mellé sorakoznánk bennünk. Mindegyikre szükségünk vau - életünk végéig!
Baj, életnvomorúsag, lelki (és testi) betegség, alkoholizmus és más szenvedélyrabság - gyakorta
- akkor bukkan elő, ha felnőtt korunkra nem felnövünk, hanem csak megnövünk; tehát a sok mi
magunk legfőbb és végső kormányosa - ekként - nem a felnőtt énünk, nem a felnőtt mivoltunk.
Mindez „könnyen" felszínre kerülhet az élet szokásos balesetei-karamboljai, a tipikus sorsbántalmak
(állásvesztés, családi nézetelterés, szerelmi bánat, váratlan és tragikus fizikai sérülés, haláleset)
következtében. Ám ez az. állapot akként is előállhat, hogv - miután annak rendje és módja szerint
nem pusztán megnőttünk, hanem tulajdonképpen fel is nőttünk (komoly szerepeinkhez és
megbízatásainkhoz - mind a família, mind a munka világának terepén) - a „tőkormányosi" posztot
lényegében mar betöltő felnőtt énünket fosztja meg magas állásától az említett sorscsapások
valamelyike (hiszen az ütés olyannyira erős, illetve durva, s váratlan-hirtelen volt...).
Es egvszcrcsak felsejlik, hogy elvesztettük a régi önmagunkat (talán sosem voltunk azok?), s
inkább mintha csetlő-botló „felnőtt gyermekek" vagy „felnőtt kamaszok" lennénk. Gyötörhet
bennünket - hol a parttalan szabadság olthatatlan szomja, hol az úzott-hajszolt vad szenvedélyes
sóvárgása a menedék, a biztonság után, összefonódva más erős érzelmekkel: a múlt miatti állandó
szégyenkezéssel; a valamikon megaláztatásokból minduntalan megújuló dühvel; az önsajnálat es
az éngvengeség Örökös önkínzásaval; az úgynevezett „normálisok" előtti lelepleződés szüntelenül
szorongató félelmével; a szép emberi kapcsolatokra áhítozással s az ezekre való képtelenség
bizonyosságának tudatával. Keblünkre ölelnénk az egész mindenséget, mi azonban nem
kellünk senkinek. Vagy kongó ürességet érzünk, a kiszáradt fához hasonlítunk. A konformok,
a szürkék, az ügveskedök (a mindig fal mellett araszolok stb.) túlélnek minket: megisszák
l>orunkat, elszeretik kétíveseinket. A Senki és Semmi Fiai es Lányai vagyunk...
A megoldás veleje (de annak mindenkeppen előmozdítója) a tényleges,a valóságos (újra) felnőtté
válás (amikor - például -, bármi érjen is, barmi történjen is velem, végső soron elegendő támasza
vagyok önmagam önmagamnak, mindenféle pótszer vagv mama-, illetve papapótlék nélkül).,."
Az önsegítő felismerések imént utalt érzelmi elsajátításához - különösen, ha Jclkibctcgrörvan sző
(mint ez esetben volt) - kisebb-nagyobb, személyesen átélt válságállapotok nyitnak utat. Ugyanez a
valaki egy ilyesféle helyzetet - „azon melegeben" vezetett naplójában - így rögzített:
Kutya-nehéz! Keservesen nehéz szembenézni önmagammal. Borzasztóan erős, nagy kilengést!
érzés- es indulathullámok között vergődöm, tarkítva tiszta, józan pillanatokkal.
Újra és újra elmerülnék az önsajnálatba.
Lehúz, mint a hínár.
De küzdök. Nem adom tel!!!
(Megint sírok.)
Végre hitelesen sírok, zokogok, bögnk, mert nem a környezetnek, nem a külvilágnak teszem.
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Csak magamnak bömbölök.
Elvonultam ide, egyedül, a teljes magányba. Mindent elutasítok, ami az önmagámra irányuló
koncentrálást megterhelné, illetve ami védtelenség-érzésemnek teret adna {alkohol, elmenetel
szórakozóhelyre stb.).
Ugv csinálok, mint a sebesült állat, a meglőtt horpaszú csikasz. Elbújok.
Ám én olyan, csapdába esett állat vagyok, amely maga eszkábálta saját csapdáját.
Mindent, ami itt olvasható, egyedül, teljesen egyedül (ismét sírok) találtam ki, mindenre egymagam
jöttem rá.
(...) Rádöbbentem: amennyiben életben akarok maradni, akkor ki kell beleznem magam, még azon
az áron is, ha undorodom attól a sok szennytől és gyengeségtől, amit rejtegetek. Napok óta alig
alszom, ugvanis amint leteszem a fejem a párnára, érzem, sebezhetővé válok...
(...)
Hisztiznék, viszont nincs kinek!
Egyedül vagyok ebben a kis házban, nagv szerencsével béreltem három napra. Könyvet, újságot
szándékosan nem hoztam, a figyelmemet legfeljebb önkielégítéssel terelhetnem el.
Hosszú ez a rohadt... éjszaka.
(Az írást megszakítva kimentem a kocsival a határba, beszélgettem a fákkal, a csillagokkal, és sajnáltam
magam. 1 )e azt mondtam: - ha nem vagv képes a kihalt éjszakai országúton elfordítani a kormányt,
akkor gyáva dolog lenne öngyilkossággal próbálkoznod, fiú! - gyógyszerrel, illetve akármivel)..."
A mélyponttól való elrugaszkodásul - számára - a saját gvcrek-énjcvcl folytatott belső disputája szolgált:
.,- Érzem, megint fészkelődsz-rakoncátlankodsz, I .acika. Megértelek, tulajdonképpen igazad van. Félsz
haza jönni, ugye? Hiszen velem szemben bizalmatlan vagv. Miért is hinnéd el, hogy jó lesz nekünk
együtt? Mert, ha visszagondolok negyven évemből a második húszra, hát alig törődtem veled...
- Szegem -szegény, árva Lacika! Ne félj, innentől minden másképpen lesz. Most már László-apuka
vigyáz rád, ahogv a szüleit is óvni fogja, megfelelve ezzel a valamikori fiatal Apukája kedvesen
komoly és megértően szigorú elvárásának.
-Te is tudod, Lackó, az én Apukám öreg és beteg, sok szenvedést megélt. A koncentrációs táborban
- tizenhat évesen - valóban elvesztette a valódi Anyukáját. Korán elvesztette, megölték gonosz
emberek, s így nem volt se ideje, se segítsége Anyukáját újraépíteni saját magában. Bocsáss meg
tehát neki. O a szerencsétlenebb sorsú minálunk, ugyanakkor az életünket tőle származtatjuk.
Es bocsáss meg Anyukánknak, aki lusgyerekkorától fogva beteg, paralízises lábával, valamint a
felnőttként is átélt, számtalan sok családi szörnyűséggel maga mögött, egyszóval ezzel a nem-könnyű
batyuval a hátán Téged valójában korlatok es teltételek nélkül szeretett, s szeretni fog mindörökké
mert ha nem lesz, akkor is az én arcomon át O néz majd rád és halálodig elkísér óvó tekintetével.
(Ezeket a sorokat egv kisvárosi utca padján kucorogva rovom, miközben sírok, viszont senki nem
veheti észre - ugvanis napszemüveget tettem föl álarcul.)
- Köszönöm Lacika, hogy engedted nekem elkezdeni tanulni a belülről jövő, de bent maradó sírást.
Kedves gyerek vagy, látom már,Te nevetsz rám,Te sajnálsz engem. Ne rémülj meg, László-apuka erőt
vesz magán. (...)
- Azzal pedig ne törődj, kis haverom, ha valaki néni nem all szóba velünk, vagy netán elmegy tőlünk,
hiszen így több időnk jut egymásra, több időmet fordítom rád. (...) Bújj hát hozzám, én erős vagyok,
szabadok leszünk. Megtanuljuk a férfi büszke magányosságát..."
Pillantsunk akkor bele (az iménti „kutakodásnál" kissé rövidebben) a másik - a személyisege egységét,
belső egyensúlyát jobban megtartott - valamikori kliens szintén önfejlesztő szándékú önismereti
feljegyzéseibe:
„...Ágnesnek hívnak. Ágota néven jegyeztek be az anyakönyvbe, amikor megszülettem. Sokáig
mesterkéltnek éreztem ezt a nevet, nem kedveltem. Jobban örültem, ha Ágnesnek vagy Áginak
szólítanak. A jelenben már nem bánom, bármelyiket használják is. Megbarátkoztam a nevemmel.
(...) Mostani életemben legfontosabbnak azt tartom, hogy van egy kislányom, akivel kettesben
élek lakásunkban, amire én magam tettem szert, saját pénzemből, egészen kicsi szülői segítséggel.
(...) A kislányom hétéves, nemrég kezdett iskolába járni, egyedül tanult meg irni-olvasni(!), sokat
beszél és kérdez, nyílt, derűs, ragaszkodó, kedves, s telve van szeretettel a világ iránt. Érdeklik a
dolgok, a történések, érzékeny. Rajta keresztül mérem a világot. Tudom, hogy rám szorul, ezért
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inkább vigyázok magamra, mint bármikor korábban. Mióta O létezik, megváltozott az éterem.
Érkezése boldogságot, nyugalmat hozott. Az elsó perctől kezdve, hogy haza jöttünk a kórházból,
megalkotta maga körül a békét. (...) Társam nincs. Hazudnék, ha azt mondanám, hogv nem hiányzik.
Mindazonáltal tudatosan választottam az egyedüllétet. Ugvanis még nincs itt az ideje annak, hogv
magamat megosszam bárkivel is. Tudniillik egyvalamit nagyon korán (elismertem, és ehhez kitartóan
ragaszkodom: soha, semmilyen körülmények között nem akarok kiszolgáltatottá válni senkinek
(sem anyagilag, sem szexuálisan). Mindenkor a lehető legnagyobb mértekben független kívántam
maradni. Ezt szolgálta - talán nem tudatosan - a pályamódosításom is. Egv idegen nyelvből olyan
szintre képeztem magam, hogv tolmácsként, fordítókent vígan megkeresem a kenyerem. A kötődés
igénye ugyanakkor nagyon erős bennem. Bár szabadúszóként is elboldogulnék, egész eletemben
három munkahelyem volt (a jelenlegihez öt éve tartozom, s ez a hely nem csupán keresetet, hanem
elkötelezettséget is jelent számomra). Szeretek tartozni valahova, de jó tudni, hogy nem függök
ettől A tartozástól. Létem pillére ez a fajta függetlenségtudat. (...)
Szeretem a nyugalmat. Ugyanígy szeretem, sőt sóvárgom a rendet, mégis nagyon rendetlen vagyok.
Nem tudom megfejteni ezt a kettősséget. Kristálytiszta logikával rendezem gondolataimat, miközben
a tárgyak, az általam felhalmozott vagy létrehozott dolgok a legnagyobb rendetlenségben leiedzenek
körülöttem. Szeretem az anyagi biztonságot, szeretem, ha van pénzem, ugyanakkor azonban nem
számítok gondos gazdának, aki nyilvántartást vezet bevételeiről es kiadásairól, s megtervezi és
fontosság szerint sorba rendezi a beszerzéseit. Impulzívan és tervszerűtlenül élek. (...)
Szeretem magamban, hogv megőriztem nyitottságomat, élctigcnvlésemet, boldog és felhőtlen
pillanataimat, az eső illatának örömét, a ráesodálkozások hangulatát es sokféleséget. Még talán azt
se bánom, hogy javíthatatlanul jóhiszemű, ártatlan és álmodozó maradtam, s ezért gyakran távozom
üres kézzel onnan, ahol mások degeszre tömik a zsebüket..."
Csoportvezetői együttműködés: A csoportot vezető pedagógus-andreuta és asszisztense - aki maga is
hasonló módon kiképzett szakember - egymás között jó előre tisztázza a feladat- és tckTösségmegoszrást.
A foglalkozásvezető pedagógus-andreutáé - mint jeleztük (lásd ójcgvzet) - a teljes felelősség a
program végigviteléért. Az ö dolga mederben tartani, semlegesíteni, és minden csoportülés végére
elviselhetővé tenni a gerjedő feszültségeket-indulatokat,s a program végére a problémafeldolgozás
és -oldódás harmonikus és kreatív szintjére eljuttatni csoporttagjait. Átmenetileg előfordulhat
ugyan, hogy tanítás-oktatás céljából - a vonatkozó szempontrendszer meghatározása után - „átadja"
a csoport vezetését vagy a koandreuta szerepkört valamelyik csoporttagnak, de a „háttérből való
terelgetésről" nem mondhat le.
Az. asszisztens (ko)andreuta támogatja a csoportvezetőt a programmenet betartásában; segít a
csoporttagoknak az önismereti ícltárulkozásokban; közreműködik az indulatok-érzések kezelésében
stb. /Szerencsés, ha a csoportvezetői kettős megállapodik olyan, kizárólag általuk ismert jelzésben,
amely a foglalkozásvezetöt figyelmezteti asszisztense sürgős és fontos megszólalási szándékára, amit
ö mérlegelhet; az asszisztenst viszont kötelezi a csoportvezetői jelzés. I lasznos továbbá az is, ha a
pedagogus-andreuták egy-egv foglalkozás sorozat befejeztével (de nem esoportülcsekként!) váltják
egymást a csoportvezetői és az asszisztensi szerepkörben./
Asszisztens nélkül, egyedül is lehet vezetni rekondicionáló mentálpedagógiai kiscsoport-tréninget,
azonban kezdetben a csoportvezetői kettősnek, mint csoportvezetési metódusnak a vállalása, az
irányítási kooperációval természetszerűen együtt járó specifikus fáradságok dacára (a két pedagógusandreuta közti indulatáttételes, rivaliz.ációs helyzetek elkerülésének, ill. azok semlegesítésének
követelménye), munkabiztonságot növelő (mert védi a csoporttagokat a vezetői túlhafalómtól, és
fejleszti a pedagogus-andreuták személyiségét).
Tematikai vázlat:
Az andreutika fogalma. Hasznossága: az alkalmazás lehetőségei. Az andreutikai szemlélet fő
sajátosságai. Az andreutika alaptételei - s ezek funkciója önmagunk fejlesztésében, személyiségünk
formálásában, „felfrissítésében". A közvetlen bajokozó a „felnőtt gyermek", illetve a „felnőtt
kamasz." jellegű ún. montázs-személyiség. (Társaslélektani problémák: mi húzódik meg a kínok
és „rosszal kod ások" mögött?) A tényleges bajkeverő: a sérült (megsértett és szeretetlen) „belső
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gyermek". A megszégyenülés és a „mérgező pedagógia" tipikus következményei: az elhagyásélmény és a megkötő szegyen. Az űzÖtt-hajszolt állapotú és karos-kórus hozzászokásokra hajló
(kompulziv-addiktív) szemelvisegműkodés megjelenésének másik tipikus változata: a valamilyen
kései (felnőtt kori) sorscsapástól (különböző tragikus véletlenekből - közlekedési, munkahelyi
balesetekből stb. - eredő, azonnali es rendkívüli egészségromlással járó katasztrófák; rosszindulatú testi
folyamatokban elsődlegesen megnyilvánuló és elhúzódó időtartamú betegségek, amelyeket komoly
fizikai tájdalom és/vagy erős szorongás kísérhet - mint pl. a rak vagv némely fertőzések; családtag
hirtelen és súlyos megbetegedése, vagv váratlan halála; állásvesztés) megijedt „belső gyermek" - az
ilyenkor óhatatlanul adódó regressziók és frusztrációk mentén - visszaszerzi egykori hatalmat a
személyiség egesze felett, illetve azt tartósan labilissá teszi (mert erre - a trauma következtében - a
felnőtt-én szubjektívc szokatlanul nagy mértékű megterhelődése hosszasan fennálló alkalmat kínai).
Kivezető út: felismeréssel es verbalizacióval munkálkodni a lelki állapot egyensúlyán és (újra)érlclésén.
A válsághelyzet joratordítása: a válság sorsjelzésként való értelmezése révén (ami annyit tesz, hogy
az egyébként szükséges sorsátírás nem kényszerűséggé, hanem lehetőséggé vált!). Az andreutika
eszköztára: Az önsegítő mikrocsoport és a mentálpedagógiai kiscsoport. A hösterápia és a „bűnbakoló"
csere technika. Az andreutikával kombinálható egvéh támogató-fejlesztő metódusok. Buktatók - és
ezek ellenszerei. A z eredményesség kritériumai: a valódi felnőttség optimum-modellje. Szakmaetikai
megfontolások (a pedagogus-andreuta munkakaraktere, kompetencia-határok).

(14) Alapirodalom:
Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása. In memóriám Avar Pál. Sajtó alá rendezte és
szerkesztette: Fekete György. OPNI. 1995.
Avar Pál: Uj pszichoterápia-koncepció az alkoholisták kezelésében. In: Megelőzés gyógyítás rehabilitáció. Alkoholögiai kiskönyvtár 1. Medicina Kiadó. 198(1. 173-193. old.
Avar Pal: I lósterápia. Gyorsuló idő sorozat. Magvető Kiadó. 1988.
Berné, Erié: Emberi játszmák. Gondolat Könyvkiadó. 1984., es; Sorskönyv. I láttér
Kiadó, Budapest, 1997.
Bradshawjohn: Vissza önmagunkhoz. I lunga-Print. 1994.
Fekete György: Mit segíthet a mentálpedagógia a háziorvosoknak"' Medicus Univcrsalis, 1997.
február.
Fekete György - Fekete János: Ki „mentheti meg" az alkoholistákat? Társadalmi Szemle, 1997/4.
(hozzászólások uo. 1997/7.)
Fekete György: Mentálpedagógiai-andreutikai megközelítés a szenvedélybetegségek és más (nem
szerfüggő) addikciók kezelésében. In: A főbb addikciók (alkoholizmus,dohányzás, drogabúzus) szerepe
Magyarországon, a morbiditásban-mortalitásban és a népesség fogyatkozásában - Statisztikai elemzés
az Országgyűlés és a Külföld tájékoztatására /magyar és angol nyelven/. 1997. A Mentálhigiénés
Programiroda és a Józan Elet Szövetség közös kiadásában. Szerkesztette: Fekete János. 1 1 5 - 1 2 7 .
old. Rövidített közlés. / A teljes tanulmány' a Psychiatria Hungaricu 1997/5. sz.-ban található./

(15) i\ Umkamcktszer minden önismereti jellegű témakörön, ill. dramarurgialépésen belül: 1. csojiort vezetői indítás;
2. egyéni megosztás; 3. csoporttükör. 4. csoportvezetői összefoglak); 5. kölcsönös viszontválasz a csoport és
vezetője közorr, 6. csoportvezetői zárás és átkapcsolás a soron következő szemelvre, illene önismereti léjnSre (ha
az adott dramaturgiai lépést mar minden csoporttag megtette). A tréning tagjai jegyzetelik egymás (élmény)
megosztását (a maguk kitárulkozásának „vázlatát"pedig elóre-utolag vetik papírra). A csoportszerződéstx:
foglalt titoktartási kötelezettség (lásd lojegyzet) természetesen e feljegyzésekre is érvényes.
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A csoportvezetői „indítás"- mim) a képző, mind a prevenciós-rekondicionáló csoportoknál - alapvetően
fontos a kollektív önismereti munka vezetésében. K műveleti fogalom gyakorlati alkalmazása a
következő - egvmasra didaktikusán építkező fázisokból álló - séma szerint valósul meg:

1/ Feladatmegszabás

Példák

1.1/ Mi működött-működik jól az eletemben, mire vagyok büszke? - vö. I. 3) es 8); valamint 11.2/.
1.2/ Mi nem mükődött-mükódik az életemben? - vö. 1. 9)-10); és II. .V.
1.3/ Mivel, miféle vérkekkel vádolom a bűnbakomat? - vö. 1. 13); és 11. 5/.
1.4/ Cserélnék-e a bűnbakommal? - vö. 1.17); és II. 8/.
1.5/ Hát velem cserélne-e a bűnbakom' 1 la pedig nem. akkor miért? - vö. I. 18)-22); és II. 9/.

2/ Az adott feladat helvének, szerepének rögzítése az egész programmenet fenntartásának és a végső
programcélok elérésének szempontjából

Példák

2 . 1 / A frusztrációval járó programfeladatok megoldását szolgáló énerö-bázis biztosítása (az Avar
féle hősterápiás modell beépítése revén).
2.2/ Sokfunkciós teladat: az önreflexió indítása; az.,önsajnalati teher "csökkentése a keserű sorsérzések
szellőztetésével; a bűnbakválasztás előkészítése.
2.3/ A program által szorgalmazott ..sorsrchabilitáció", ill. sors-kiteljesítés megelőlegezése és a
cseretechnika egyéni végrehajtásának érzelmi-gondolati megalapozása.
2.4/ A saját-énhatárok meghúzásának, újraszilárdításának közvetett ösztönzése (a vádlással már
elkülönített bűnbakkal szemben).
2.5/ Szintén többfunkciós: bevezetés az - egvvbként cgvmásra épülő - öimicghgvclö.önctidcgcnító,én-vállaló
és empátiás állapotok megélésébe (az érett felnőttséghez tartozó lélekműködes felfrissítése gyanánt).

3/ A feladatmegoldás mikéntjenek meghatározása
a/ a „megosztó" csoporttag számára
b/ a „csoporttükör" hasznosításának tekintetében
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Példák

3 . a . l / Feleleveníted nekünk azokat a tetteidet, eredményeidet, amelyekre büszke vagy, amelyekért
magadat meg szoktad dicsérni.
3.a.2/ Kiválasztasz és nevesítesz előttünk „inúkixié^d'ludiu-aúKíl-elegtelenségeiM (család, magánélet, munkahely)
egy olyant (viselkedést, viszonyulást, szereplést, teljesítést-tdjöítményt, megfelelést, beálb'tódást stb.),
- amit itt megjelenítendő konkrét esetből-élethelyzetedbŐl vezetsz le;
- amelyet képes vagy kézzelfoghatóan, érzékletesen, tömören megfogalmazni;
- amely ténylegesen megterhel téged (kellemetlen-keserű érzést, kényelmetlenséget, szenvedést jelent),
akár a múltból származó, de a jelenre nehezedő emlékként; ám amelyen szeretnél változtatni;
- és amelynek létrejöttéhez s tartóssá válásához rendelni tudsz majd egy bűnbakot.
(A már lezajlott tréningeken e művelet eredményeként ilyesmik hangzottak el:
- „Nem érzek kedvet beszélgetni a férjemmel, s ez nekem rossz érzés!"
- „A múltban nehezen tudtam nemet mondani Anyámnak, s ez engem most is nyomaszt..."
- „Bánt, hogy a valamikori barátnőm elvesztése még mindig nagyon táj nekem!"
- „A barátnőmmel kialakult konfliktusaimból akkor is kilépek, amikor nem szeretnék!"
- „Amikor másokkal beszélgetek, sokszor nem érzem magam eléggé magabiztosnak, ezen viszont
szeretnék változtatni,"
- „Illőnként a pillantnyi érzéseim heves, általam szinte trányíthatatlan kiabálásokba sodornak engem,
amik miatt aztán zavarban vagyok..."
- „Nem látom annyiszor a testvéremet, és nem beszélgetek vele annyira meghitten, amennyiszer és
amennyire vágyom rá."
1

- „Nem tudom elérni, hogv anyósom az anyai és a feleségi illetékességeimet tiszteletben tartsa."
- „Akárhányszor hivat a főnököm, görcsbe rándul a gyomrom..."
- „Számomra minden szülői érteke/let külön tortura, holott igénylem, hogy tudjak a gyerekem
iskolai dolgairól is.")
3.a.3/ Felidézed, egybegyűjtöd mindazt, amit a bűnbakod részéről téged ért sérelemnek szoktál
értékelni (lehetőleg az eddig titokban tartottakiit is). Ezeket megint átéled (itt, most, magadban), s az
így előhívott ujramegéléseidet - sorszámozott vádpontokba fogalmazva (- Vádolom a főnöknőmet,
sógoromat, testvéremet, apámat srb, azzal hogy...) - megosztod velünk.
3.a.4/ Elképzeled, hogy elcseréled az élethelyzetedet, a tulajdonságaidat, a sorsjcllcmzöidet, meg a
vétkeidet és szenvedéseidet a bűnbakodéval. E műveletet akként hajtod végre, mint egy „ruhacserét",
ugyanis eközben magadat (a személyiségedet, a lelkedet, az értékrendedet stb.) „legbelül" éppen
úgy megőrzöd, ahogy a testünket is megtartjuk az átöltözések során. Ezek után pedig megkérded
magadtol, hogy milyen érzés lenne számodra a bűnbakod bűneivel és kínjaival élned. E folyamat
végeredményeként választ kapsz arra, hogy „cserélnel-e" a bűnbakoddal.
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3.a.5/ Nyitsz (esetleg Írásban is) két „adok-kapok" oszlop-párt. Az egyiket a magad, a másikat a
bűnbakod részére. Ezeket - kettőtök egymáshoz viszonyulása mentén, ám kizárólag a te pozíciódból
vizsgálódva, s még inkább a saját igazságérzetedhez, értékszemleletedhez igazodva! - kitoltod.
A „mérlegmunka" után ismét mozgósítod a bűnbakodról szerzett tudásodat es élmenveidet, s
ezt követően, mintegy kilépve tényleges magadból, átalakulsz a saját bűnbakoddá. Innen, vagyis
a bűnbak szemével megnézed valóságos önmagad: koncentrálva egy neked igen fontos olyan
jellemződre, amelynek birtoklása nagyobb örömmel tölt el, mint amekkora tájdalom él benned
amiatt, hogv bűnbakod ugyanezen meghatározottságod elutasítja, ill. nem értekeli (hiszen hozzád
képest másnak látja, másként eli meg), iív módon eljuthatsz oda, bog)' elviselhető veszteségérzésscl,
tehát belcnvugodva-cltogadva, tenvsemteges tudomásulvétellel fogalmazzad meg a konkrét okát
(okait) annak, hogy a bűnbakod miért nem „cserél" veled, illetve ha ezt meg is teszi, azt számodra
miért elégtelen formával és/vagy tartalommal „kivitelezi".
í.h.l/ A „megosztó"o>o|x>rtTagn;ik a többiek támiígató-visszaigazoló megállapításokat fogalmaznak meg
3.h.2/ A csoport rávczetö-clmclvítö kérdéseket tesz tel. A csoporttagok - önmagukra vonatkozó aha-élmények közlésével érzelmileg erősítik a „megosztót".
3.b.3/ A csoport aktivan - ám tapintatosan! - reszt vesz egy-egy vádlista összeállításában (akar
konkrét vadpontokat javasolva).
.Vb.4/ A csoport szembesiti a „megosztóval" bűnbakja bűn- es szenvedéslajstromát (hogy ö ezek
terhe alatt miként erezne magát).
3.b.5/ A társak jelzik a „megosztónak", hogv feladatmegoldása szamukra hitelese.

4 / A feladatvégrehajtás során várható nehézségek-elakadások-ellcnallások előjelzése, és azok
Ickű/.dcsi-kikcrülési-fcloldasi módjának megjelölése, ill. kilátásba helyezése (rnunkatogások,
kivitelezési változatok, „technikai" tanácsok)

Példák

4.1/ Egyfajta szemérmesség, bátortalanság (nemegyszer a „mérgező pedagógia" következtében)
- a „megosztó" részéről. Az ilyen ellenállásokat a csoporttagok buzdítással, érzelmi támogatással
(tetszésnyilvánítás, részletek firtatása stb.) semlegesíthetik.
4 . 2 / Két gyakori „zökkenő". Az, egyik, amikor a „megosztót" - az érett felnőttség
szemszögéből nézve természetesen meghaladandó - szimbiózis kóti bűnbakjához (ezt az egyes
szám első személvű igealak kerülése jelzi: - A férjemmel nem tudunk cgv mással beszélgetni...). A
masikat a tagadás hárító mechanizmusa jelenti (- Nálam minden működik, s tulajdonképpen ez a
múltban is így volt!) Eredményes ellenszerek lehetnek: az első esetben kritikai visszajelzés (de nem
elítélés, hanem értékeles értelmében), a másodiknál pedig a „megosztó" figyelmének ráirányítása
negatív életélményeire.
4.3-5/ Lásd a 24jegyzetben.

5/ Képzési metodikai rész (amely a „tanítás tanításának" módjára vonatkozik, vagyis azt tartalmazza,
hogv a prevencios-rckondicionalo csoportok leendő vezetői az egyes feladatmegoldási fázisokhoz
tartozó eljárási műveletek működtetését miként tanítsák meg majdani csoporttagjaiknak), például:
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Az eljárási műveletek végzésének nnklj.it operatív instrukciókkal világítjuk meg esojX>rttagjainknak, tehát
rargyszenien,egyértelrnűen,nyűtan es tömören (s amennyiben iiulokolt, differenciáltan!) fogalmazunk-lásd
az előbbiekben 1 -47 főpontok alatt taglalt műveleti eljárásokat es azok szempontjait. Útbaigazításaink akkor
érik el céljukat, ha egyfelől ösztönöznek a szóban forgó feladat megoldására, másfelől meg támasztékokatkapaszkodókat nyújtanak az esetleges megoldási nehézségek leküzdéséhez. Nem szabad megfeledkeznünk
az időgazdálkodás követelményéről sem (ennek erdekében előre megadjuk a tárgyalt művelet minimális/
maximális időtartamát}. Hasznos képzési fogás, ha egy-egy csoportvezetői l>eavatkozásunkat, illetve sziruatív
belépésünket értelmezzük (s evégett, akár az adott pillanatban módszer(!) megjegyzéssel megállítjuk a
munkamenetet, hogv úgymond leleplezzük saját intervenciónkat). A műveletek „elsajátíttatásának
elsajátítását "jól szolgálja a demonstráitatás technikája is (ez esetben a jelentkező csoporttagot - a szükséges
szakmai tanácsokkal, természetesen a csoport nyilvánossága előtt (elkészítve - megbízzuk a művelet
csoportvezetői levezénylésével; persze csak funkcionálisan, hiszen a háttérben - fenntartva a lehetőséget,
hogy jelzéssel bármikor vissza vehetjük a közvetlen cso|x>rtiránvitást - megmaradunk csoportveze tőnek) - vö.
12iegvzet.'í ovábbá elengedhetetlen, hogy csoportvezetőkként tisztában legyünk kompetericiahatárainkkal,
amikor iránntjuk a feladatmegoldások technikáit és eljárási műveleteit (vö. 22,24jcgvzct).

A csoportvezetés - az önismereti munka során is - mindvégig nyílt és közvetlen irányítással történik
(ehhez még lásd újra 6,12jegyzet és vö. IHjegyzet). Ez a normatív sajátosság azonban megköveteli
a tagok tokozott lelki-fizikai védelmét: a vezetői „hatalmaskodástól" csakúgy, mint a csoporttagok
önmagukra vagy társaikra gerjedő indulataitól, vagv a tréning „intézményes" nehézségeitől (szoros
témaszerkezet; felkavaró témakörök; lelki feszültséget generáló technikák; a csoportmunka
alarti dohányzásmentesség, kevés szünet stb.) A csoportvezető ahhoz a csoporttagjához sem
viszonyulhat haraggal-indulattal, akitói olykor meg kell válnia a program közben-érdekében
(mert netán számos segítő gesztus és udvarias figyelmeztetés dacára sem képes a szerződés
megkötésére vagy betartására). A pedagógus-andreuta minden megnyilvánulása példa. így pálcát
sem törhet a tréning résztvevői fölött, es természetesen nem is „törleszthet" nekik.
A tréningdinamikából eredő lelki ellenállások (vö. 19jegyzet) oldódása viszont jelentősen
megkönnyíthető, ha a csoportdramaturgiát (jelen dolgozatunkat) - képzéskor a módszertani
jegyzetekkel és némi szakirodalmi válogatással egyetemben - kolléga-hallgatóinkhoz már 7-10 nappal
a kurzus kezdete előtt eljuttatjuk, valami ilyesféle, kedvesen ösztönző kísérőlevéllel (zárójellel - e
helyütt - a csoportveze tő-képzés többletirodalmát adjuk meg):

Tisztelt Kolleganő/Kolléga!
Szeretettel köszöntöm abból az alkalomból, hogy jelentkezett személvisegtrissítö mentálpedagógiai
csoporttréningünkre (pedagógus-andreuta műhelvkepzesünkre). Közös munkánk sikere érdekében
küldöm Önnek a foglalkozások írásos segédanyagát. Kérem, hogv a tréning (képzés) kezdőnapjáig
szíveskedjék tanulmányozni ezt az irodalmat, mégpedig a következő szempontok mentén: a
„Mentálpedagógiai ... tréningrendszer az ifjabb nemzedékek..." c. dramaturgiaszerű programot a
saját életútja, sorshelyzete, múltja és jelene, valamint remélt-vágyott jövője szemszögéből olvasva,
s érzelmileg önmagára vonatkoztatva (a jegyzetekben foglaltakat meg szakmai értelemben
végiggondolva, az „Andreutika mentálpedagógiai alkalmazása" c. kötetet és a fénymásolatban
rendelkezésére bocsátott Psychiatria Hungarica közleményt pedig - most csupán - a tájékozódás
szintjén áttekintve).
Fontos, hogy a tréning (képzés) elkezdódése előtt az önismereti témákhoz való személves kapcsolodásiviszonyulási-érinrettségi „mikéntjéről" senkivel semmit ne osszon meg. Azon kollégákkal pedig
különösen nem. akik önnel együtt vesznek majd részt csoportmunkánkban (tanfolyamunkon).
(Nyilvánvalóan ez a kérés a szakmai jellegű megfontolásokra felvetésekre kérdésekre nem érvenves.)
'Továbbá biztosítom a tekintetben, hogv az e helyütt vázolt felkészülési feladatok megoldásához
elegendő idő áll rendelkezésére. Ugvanis egyfelől semmiféle - hagyományos értelemben vett, lineáris
mérésű - teljesítményértékelésnek nem kell megtelelni, mástelöl - pszichodinamikai összefüggésekből
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adódóan - minderre éppen a munkakezdésünket közvetlenül megelőző 7 - 1 0 nap szükséges.
Megköszönöm, ha a csatolt írásos anyag szemrevételezése közben feljegyzi azokat a fogalmakat
cs temakat-problemákat, melyeket szeretne koncentráltan megvizsgálni csoportgvakorlarunk (a
képzés) folyamán.
Kellemes nckikészülödcst kívánva, s annak biztos tudatában, hogv valami hasznosat fogunk
megélni/alkotni-létrehozni, a személves megismerkedésig is üdvözli csoportvezetője:
(aláírás)
(1 (t) Csopott szerződés-szempontok: Szövetséget kötünk, hogv az andreutikai jellegű tréningpmgram teljesítése
erdekeben csoportot alkossunk.es tesszük ezt abból a célból, hogy együttes erővel megjobbítsuk életünket,
felfrissítsük ké|>ességeink hatékonyságát és regeneráljuk rugalmas alkalmazkodási készségünket. Közösen
valljuk, hogv az ember lellöleg-szellemileg okkal es joggal elfáradhat időnként, s hogv erre a tagadás, vagv az
indulatokba, káros szenvedélyekbe menekülés csak időleges és al-megoldás. Am aki ezekbe kisebb-nagyobb
mertekben belecsúszott is, az az cml>er is élhet méltósággal,hiszen semmilven érzékenység.gond vagv baj
nem szegvén. Elfogadjuk, hogv a speciális mentál|H.'tlagogiai tréningen kiképzett pedagogus-andreuta,
aki foglalkozásainkat irányítja, a siker érdekeben nyílt és közvetlen vezetésmódot alkalmaz. Igyekszünk
mindenkor egyes szám első szemelvben fogalmazni (ez alól kivétel a csoportvezető és asszisztense, de
ők is csak akkor, amikor ismereteket adnak át, vagv általános összetüguéseket taglalnak), lámogatjuk
egymást érzéseink és gondolataink kifejezésében. Próbálunk őszinték lenni, és mindig a csoportvezető által
meghatározott tárgvhoz szólni: ahhoz kajxsolódva osztani meg emlékeinket-el mén veinket. Indoklással
azonban jogunkban áll a télelctet barmilven kérdésre megtagadni; viszont ugvanigv módunkban áll bármit
barkitol kérdezni, betartva a megszólalás szabályait. (Szot a csoportvezető ad és kér vissza; „oldalbeszélgctés"
nincs stb.) Titoktartási kötelezettséget fogadunk a csoportban elhangzottakat illetően. Szünetet csak közös
megegyezéssel tartunk - ha valamelyik csoporttag jelzi, hogv a nélkül képtelen folytatni a közös munkát.
Ragaszkodunk ahhoz,hogy a tréningnapokon nem fogyasztunk alkoholos italokat - nehogy megzavarjuk
szellemi frissességünket és lelki kondíciónkat s a foglalkozásokon nem eszünk és nem dohányzunk.
Egymást tiszteljük, s ezt kimutatjuk többek közt azzal, hogv nem gúnyolódunk, nem ítélkezünk es
nem vetélkedünk; tartózkodunk a kioktató jellegéi tanácsoktol ( egymás működését viszont udvariasan
értelmezhetjük, s időnként szeretettel felvethetünk szerény javaslatokat, ötleteket is egymásnak - sorsjobbítas
céljából). Tisztában vagyunk azzal, hogv hatalma és illetékessége minden csoporttagnak kizárólag önmaga
felett van. A foglalkozásokat pontosan kezdjük és zárjuk, löa-kszünk az összes foglalkozásra eljönni. A
közös munka kajvsán felelősséget vállalunk egymásért, a cso[x>rtvezctöt pedig támogatjuk a szerződés
betartásában és a program végigvitelében. A szerződés a csojwtvczctöt és asszisztensét is kötelezi. (A
szerződés - aláírassál történő - vállalása nélkül senki nem vehet részt a toglalkozássorozaton. Fontos
kiegészítés, hogy a pedagógus-andreuták kiképzésekor a szerződés egy további kötelezettséget is tartalmaz:
Vállaljuk, hogy a képzés segítő-szakmai ismereteit - a szupervízió kötelmeivel egyetemben - majdani
cso}x>nvezetői tevékenységünk mellőzhetetlen alapjának tekintjük.)
1

(17) Az asszociációk beindítását jól szolgálhatja barmilven ..kártvák kiterítése". Alkalmas erre a hagyományos
romi vagv magvar kártya figurális halmaza csakűgv, mint a különféle sorshclvzctekct és figurákat
(harmonikus, ill. diszharmonikus családot, gvengéd, ill. perlekedő házastársat, „démoni*"vagv „dűvad"
szeretőt, végzetes szerelmet, „gonosz boszorka" anyóst, illetve „sátáni" apóst, ilyen-olyan munkafázist,
..úrhatnám' főnököt, „cgv tál lencsényi" aprópénzt, ill. nagy ertekú bankjegyeket, szimbólumként
értelmezhető tárgyakat, meghatározó időtöltéseket stb.) megjelenítő,e célra rajzolt „mentálpedagógiai
pakli". Ennek a könnyebb tcltarulkozásra ráhangoló játéknak az alkalmazását vagv elhagyását, az adott
csoport összetételétől és kezdeti nyíltságától, vagy éppen zarké>zortságátol érdemes függővé tenni.
(IS) í litelesités nélkül a cso|>ortvczctó nem tudja magát elfogadtatni mcntali>cdagógiai szerepkorében, s
a tagok képtelenek jöszívvel alkalmazkodni a programból következő szorosan direkrív irányításhoz.
Nélkülözhetetlen tehát a csoportvezető saját elménveinek a megosztása! Ekként a pedagőgus-andreuta
szinten „teljesíti" a programot (akár elsőként), ha nem is ugyanúgy, mint hallgatói. A csoportvezetők
telt árul kozasa I) példát mutató. 2) bepillantást enged a saját korábbi megpróbáltatásaikba, esetleg jelen idejű
nehézségeikbe: így bizonyítva, hogv ók ugyancsak gyarló, hús-vér"cmberek, akik a maguk lelki szilárdságát
n
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nem valamitéle örökké érvényes vagy velük született és mindenek telén áll<> sajátosságként birtokoljak
- hiszen az ö eletüket is jellemezték és jellemzik különféle válságok, sikertelenségek, megoldatlanságok,
3) módszert adó, 4) egyúttal azonban semmiképp sem lehet megterhelő és „szellőzködő'*.
(19) Néhánv metodikai fogás a tipikus csoportirányítási buktatok elkerülésére:
Csak kellő csoportvezetői tudatossággal lehet eredményesen megküzdeni az oktatási és önismereti
helyzetegvüttesból - alá- es fölérendeltségből, valamint az önmagunkkal való szembesülésből - fakadó erős
érzésekkel. Amikor a pedagógus-andreuta „szülői"szerepkörben [pontosabban szülőpótlékként,vagy más
tekintélyszemélyként) jelenik meg a csoporttagok előtt, óhatatlanul is kiválthat belőlük indulatáttételeket
(felidézhet „szülóhalionikat"és„testvérharcokat"életük korai éveiből),vagy más, régen begyakorolt-rögzült
nem tudatos megélcsi és viselkedési módozatokat (amelyek elhárító-tagadó működések fórmájában,
mintegy védelmi rendszerként biztosítják, hogy ne tudatosodjon bennük a tényleges valóság: a káros
kóros viszonyulások, a sorsjavító szándékú onsorsrontas fölismerése). De ilyesféle minták a csoportvezető
személyiségéből is előbukhatnak (viszont-indulatáttételek és viszont-tagadások).
A leggyakoribb nehéz helyzetek: versengés a csoportvezetővel az irányítás elhódításáért; egymás
lekicsinylése; mellébeszélés; a sorsgubancok jclentektclcnitése; hirtelen és éles védekezés, illetve
támadás; érzelmek elleplezése túlzott tárgyilagossággal. Tudni kell, hogy e nem könnyen kezelhető
akciók és jelenségek jórészt nem a csoportvezető személyének szólnak, hanem a mindenkori helyzetből
és csoportdínamikából következnek! Általában nem is célszerű közvetlen leleplezésük, mert az csak
a tagadást erősíti. A rávezető kérdések ilyenkor hasznosabbak, s jobban szolgálják a csoporttagok
érését-fejlódését - a magasabb szintű, hatékonyabb önirányítás kialakulása felé.
Az elidegenítés az egyik legharasosalib módja annak ahogy a pwlagógus-andreuta kivédheti, hogy a csopi irttagok
heves érzelmei es indulatai s ezek elkerülhetetlen ütköztetése elsodorja. Be kell gyakorolnia azt a képességet,
hogy amit átél az adott szituációban (a cso[\>rttagok aktuális megnvilv-anuLisai),azt gondolatban „áthelyezze"
egy képzeletbeli csoport képzeletbeli csoportvezetője és képzeletbeli csoportragja (-tagsága) közötti történésbe.
És miközben mindezt képszerűén maga elé idézi, telismerje, hogy aki(k)re éppen koncentrál, az (azok) mién
viselkedik!nek) pont űgv - ahogy? Ki melvik énállapotában működik aktuálisan (főleg kisgvenneki, netán
kamasz,vagy inkább szülői mivoltában)? Mitől nem működik valódi felnőttként?
(20) Helyzetgyakorlatok es szerepjátékok alkalmazására már itt is (később pedig mind gyakrabban
- lásd 27,29jegyzet) rászánhatjuk magunkat - annak erdekében, hogv minél intenzívebben
sikerüljön bevonni a csoporttagokat a közös munkába, egymás sorsának átélésébe, és hogy minél
plasztikusabban eleveníthessék fel akár a közelmúlt, akár a regmúlt elfedezni próbált érzéseit és
emlékképeit (természetesen tokozott empátiás odafigyelésre és tapintatta van szükség a fájdalmakhoz,
szenvedésekhez es kudarcokhoz erősen kötődök esetében).
(21) A látszatnvereségre néhánv példa: Kiadhattam a mérgem, s ettől megkönnyebbültem. Önvád nélkül
utálkozhatok. Legalább időlegesen elkábítottam magam. Végre tudomásul vettek,hogv „ilyen" vagyok.
.Megsajnáltak. Onsajnálatom is kellő tápot kapott.
(22) Itt kezd igazan nehézzé válni az andreutikai csoportmunka! Innen kezdve mind nagyobb szerephez,
jut a csoportvezető intuitív (s egyszersmind szimultán) „csoportlélck'-érzékclése. Csak ez a „művészet"
segíthet annak a rugalmas eldöntésében, hogy a problémákba történő „leásás" műveletét - amelv utóbb
a cseretechnika alkalmazásába fordul át - miként irányítsa. Mennyire hagyja a rábízott kisközösséget
„belelovalni"egy-egy csoporttag „izgalmas" sorsmegosztásába, vagy mikor érzi mar az elfáradás (vagy
éppen a másokat feszítő mondandók) olyan jeleit, amelyek arra késztetik, hogv ezúttal „eddig es
ne tovább", s inkább zárkóztassa föl az egész társaságot a sorsmegosztas mar eleit szintjére, hogv
aztán arról a közös alapról rugaszkodhassanak majd el újra. Aranyszabály azonban, hogy valahogy
minden munkanapot „megnyugtatóan" kell lezárni (ami nem jelenti azt, hogv ne maradhatnának
azért nyitott kérdések, fejlődésre késztető feszültségek), de arra mindenkeppen vigyázni kell, hogv
súlyos válságának feltárásával senki ne maradjon magara védtelenül.(vo. 15,24jegyzet).
(23) Mint az eddigiekből is kitűnt, nem meredeken, durva (Ón)szcmbesítéssel, hanem inkább rávezető
kérdésekkel törekszünk a titkolt-tagadott sérelmek (okozatos, mind mélyebb megközelítésére.
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(24) A mentálpedagógiai cseretechnika célszerű alkalmazása a módszer alaposabb tanulmányozását
igénvli. Ennek érdekében, képzésük során a pedagógus-andreuták figyelmét is rá kell irányitanunk
a hozzáférhető, idevágó andreutikai szakirodalomra (lásd 14jegyzet l-es és 8-as tétele).
A („bűnhakoló") cseretechnika működésének lényege:
Mint a programmenetből is kitűnik, ez a módszer igencsak eltér a hagyományos empátia
gyakorlatoktól es nevelési intelmektől. Aki már volt valaha is komoly lelki krízisben, annak nem
szükséges magvarázni, hogv a bajban lévő ember (de különösen az, aki haragmániára hajlik)
mindenekelőtt attól szenved, hogy sérelmét és ..jogos dühét" senki más nem érzi át, mindenki csak
öt hibáztatja-oktatgatja. Az cgv lépésben empátiára sürgetett „bajokozó" megenvhülése ezért van
eleve kudarcra ítélve! A cseretechnika éppen e buktató kikerülésére szolgál (egy didaktikus logika
mentén illeszkedve a mentálpedagógia direkrivitásához, amelv - eltérően a nondircktivitástő!, a
rejtetten érvényesülő kliensve/etéstöl - kielégíti a válságelhárítással küszködő embertársunk gyakorta
csak közvetetten megnyilvánul:: .kapaszkoda: ii,énvu' szolid mtásvagyat) Az tlfagadű hozzá ill ísu
andrcuta, a „csere-vezető"tehát nemcsak megérteni igyekszik kliensét, de ha kell. első lépésben akár
„együtt dühÖng"Ís vele. Közös gyökerű ez a tájra feltétlen elfogadás - a „mentálpedagógiai bűnbak
képzés" s a „bűnbak" bűnlistájának kíméletlen összeállítása - Avar doktor űn. „perújrafclvétcli"
technikájával, amclvet többek közt I lősterápia című könyvében publikált (14jcgvzet, Vas tétel). A
„tagadófalak* lebontását megkönnyítendő, ne sajnáljuk hangsúlyozni, hogv a „bűnbakolás"csupán
egy szetnélviségerósitő (-érlelő) technika, s használata egyáltalán nem jelenti sem a szemelves
sors-felelősség elutasítását, sem pedig bárki, esetleg kegvelctsértő kárhoztatását (ellenkezőleg: egy
kikerülhetetlen kerülőút a „kritizált" szemelvekkel való belső megbékéléshez, aminek megtétele viszont
nem a „bűnbakok", hanem a „bűnbakotok"érdekét és javát szolgálja!). Az ezt követő további lépések
- a „bűnbak"szenvedésjegyzékének átgondolása-átérzésc és a többsíkú fantáziacserc kipróbálása vezethetik cl aztán az embert (a tréning résztvevőjét) haragjának szociális szabályozásához, legjobb
esetben pedig a megbocsátáshoz is (mert ez utóbbi képesség birtoklása - többek között - azt jelenti,
hogy magától értetődő természetességgel veszem tudomásul: a velem kölcsönhatásban személvek
általában - akárcsak én! - a szerint tesznek-viseíkednek-választanak, amit nekik az adottságaik,
képességeik, lehetőségeik, sorsmeghatározottságaik stb. ..megengednek", illetve „kínálnak").
E, „bűnbak-kereső"es a bűnbakkal végrehajtandó képzeletbeli cseréié ösztönző {valamint a „csere"
tényleges „megvaíősultságát" az egymással - pillanat- vagv állapotszerűen - kölcsönhatásban levő
személyek közötti valóságos viszonyulásokban szemlélő), beleélésre rávezető és tanító technika
szokásos clakadási helyzeteit, továbbá azok tudatosításának (és a rajmk történő túljutásnak) a mikéntjét
helyénvalónak tartjuk itt jelezni külön (vö. ISjegyzet). A megbicsaklás leginkább a gyakorlat két
meghatározott szakaszában szokott előfordulni,
1

Az egyik tipikus eset, amikor az első ízben - a technika elején - feltett oserc-kérdesre (lásd I. 17)-cs:
„Cserélnek-e a bűnbakommal?"; és II. 8/-as dramaturgialépés) a gyakorlatot végző szemelv tulajdonképpen
megalapozatlanul ad nem-feleletet. Ilyenkor az „igazi" (legmélyebb) érzést egy - a csere-lehetőséghez
való tényleges hozzáállást - ellenőrző funkciójú kérdéssorozattal tarjuk tel. mégpedig: „I la tehetném:
1/ kiiktatnám a bűnbakomat az életemből?
2/ ezt vagy azt megváltoztatnám-e a sorsában, illetve ilyen vagy olyan tulajdonságát (szokását stb.)
törölném-módositanám-c?
3/ büntetnem, kárhoztatnám-e ót továbbra is?
4/ szeretném-e olyanformán, mint eddig, illetve vágyom-e még mindig megkapni tőle ugyanazt?"
(Vigyázat, e gyakorlatnál, akár csak egy igcn-valasz is, a „vádló"részéről tel nem adott csere-szándckot
tükröz!)
A másik - mcgtorpanásra-mcgrckcdésre szintén alkalmat kínálói - helyzetben a bűnbak
cserehajlandóságát firtató kérdésre (lásd I. 18)-as és 19)-cs) válaszoló igen-felelet hitelességét
szükséges górcső alá vennünk: „Igazolják, alátámasztják-e a bűnbak velem szemben elkövetett bűnei
(ebből a szempontból egyenként mérlegelve ezeket!) az úgymond irántam tanúsított és általam mind
ez idáig valódinak megélt csere készségét, cseretettét?''
Mindkét esetben a feltételezhető mögöttes lelki tartalom ekként összegezhető: az időnkénti
„felnőtt gyermek" jellegű (montázsszemélyiségszerű) működéssel együtt járó énhatár-tellazulásból
eredő mindenhatóság-késztetés (omnipotens és omnikompetens attitűd, más kifejezésekkel:
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frusztrációs agresszivitás, infantilis „imperializmus"}, illetve gyermeki szimbiózis vágy - természetesen
anakronisztikus -megnyilvánulása a felnőtt korú emberben.
Ezek után (az imént vázolt ellenőrző müveletek elvégzését kővetően) válik lehetővé a esereteehnika
végső (egyben legdöntőbb) feladatának megoldása (lásd I.20-21)-es dramaturgialépés), eleinte még
gyakorlatvezetői (tréningvezetői, vagy demonstráló csoporttárs általi) „tereléssel":
- Gyakorlatvezető (Gyv): Eljutottál, Kedves Kolléganő, a cseretechnika utolsó, döntő - nem
titkolom: legnehezebb - szakaszába (amivel úgymond megkoronázhatod eddigi - itt, a tréningen
kifejrett - önismereti erőfeszítéseidet). Ezzel már talán egyedül is megbirkóznál, mégis engedd
meg, hogv ezúttal kifejezetten „kézi vezérléssel" irányítsalak. Azért vállaljuk tol most közösen
ezt a még didaktikus formát, hogy a későbbiekben mar képes legyél önállóan működtetetni ezt
az önsegítő (indulatfeldolgozo, feszültségcsökkentő, énerösítö, empátiát növelő, belső békét hozó
stb.) műveletsorozatot, s műkodtetetését akar taníthassad is. Nos, miután magunk mögött hagytuk
a „megszokott", az előkészítést szolgáló, alapozó csoportvezetői prelegálást, ettől kezdve gyorsan,
sót szinte „pattogósán" fogunk dolgozni. Mindazonáltal kérlek, azonnal jelezd, ha menetközben (3
gyakorlat végrehajtása során) valami tiltakoznék benned. Közös eredményességünknek ez alapteltétele.
Mehet tehát?
- Csoporttag (Cst): Igen. Kezdhetjük.
- ííyv:Akkor nekirugaszkodásul összefoglalom, hogy konkrétan hol tartasz e technika alkalmazásában.
Összegzem, hogy e tekintetben miről győztél meg engem (es feltehetően a csoportot). Másképpen
szólva, summázom a tréningünkön mostanáig eleit eredményeidet.
Szerintem a „eseremunkád" mind ez idáig hiteles. Elhiszem neked, meggyőztél róla, hogy a sógornőd
valóban a bűnbakod. Keményen és bátran megvádoltad öt (és ekként számos nyomasztó érzésedet
valamennyire megcsapoltad). Aztán a szenvedéseit-kínjait is elképzelted-mérlegelted előttünk. Ez
nem semmi! Előfordulhat, hogy mocorog még benned nemi „csere-akarás"vele kapcsolatban, viszont
már erős törekvést táplálsz magadban, hogy ezt is végképp leküzdjed (vagy legiüább elviselhetővé
zsugorítsad). Azzal is szembenéztél, hogy a sógornőd valójában biztos, hogy nem akar veled
„cserélni" (s a múltban ez mindig ugyanígy volt). Feltehetőleg - kitekintve most a cseretechnika
mesterkéltségéből (művi voltából) - kezded már érzékelni (illetve talán korábban is érzékelted,csak
nem ilyen tudatosan), hogv a valóságban senki de senki nem „cserélhet" senkivel, s az etíele vágy
nem ma:, mint illúzió, a nem-ftlnctt szcmelyistgreszemk irreális kívánsága, legyük tel hat arra a
bizonyos i-re végre a pontot! Belevághatunk a sűrűjébe? Es visszaigazolói! e benyomásaimat is?
- Cst: Igen, érzek ilyesmiket...
- Gyv: Bizonyára emlékszel, tréningünk elején, amikor önmagunk megdicsérése volt afeladat,te többek
között azzal büszkélkedtél, hogv nem pusztán az ún. hagyományos női szerepekt>en állód meg a helyed,
hanem nő létedre - es nőiességedet megőrizve! - érrelmiségi is vagy. Olyan, immár kétdiplomás tanárnő,
aki mindig nyitott a világra. Ügy vélem, e sajátosságod nagyon tontos számodra. Eltaláltam?
- Cst: lgcn.en tényleg ilyen vagvok. Jő anya és jo feleség. De hivatásom is van. így tartom magamat
egész embernek.
- Gyv: Lépjünk tovább! Ha képzeletben bebújsz a sógornőd személyiségébe, felöltöd lelkét, érzéseit,
átveszed gondolkodási módját, ertekrendjét, és ekként nem te, hanem „már-már ö vagy", s onnan, az
ő bőréből-testéből, az ö múltjai-jelenét birtokolva-megélvc, az ó szemévei tekintesz magadra, nos
ilyen pozícióból c vonásodat (a tanulságodat, hivitásigényedet önképzési késztetésedéi, szakmai
irányultságodat - vegyülve női és anyai mivoltoddal) ugyan minek latod' Miként „könyveli"ezt a
bűnbakod?
- Cst: Hát...egy nagyképű, fontoskodó, tudálékos nőt lát bennem, minden valószínűség szerint.
- Gyv: Es hogy esik ez neked?
- Cst: Fáj, bosszant, őszintén szólva. Bántja az igazságérzetemet.
- Gyv: Miért? A sógornőd e bosszantó megélésének, rólad kialakított kepének a legkisebb
valóságtartalma sincs - mármint a te részedről? Semmi okot nem adsz rá?
- Csr: Nem cs nem! En biztos, hogy nem szolgáltam rá!
- Gyv: Érdekes: ez esetben bár a sógornőd ugyanazt nézi, mint te - a viselkedésedet, életviteledet ,
mégse ugyanazt látja! Szerinted e különbség miből, honnan ered? Miért állítod ilyen határozottan,
hogy az az irreális, ahogyan ö Iát és megél téged?

286

- Cst: Erre csak egv magvarázat lehetséges.
- Gyv: Éspedig?
- t \ t : A tárgvalt. nekem fájó észlelés... valójában nem belőlem, hanem belőle indul ki...
- Gyv: I logy érted ezt? Kitejtenéd?!
- Cst: A sógornőm valamikor - ez csak most érzem át ennyire erősen! - szintén vágyott volna tanulni,
és diplomát akart szerezni ő is. (Mi voltunk ketten az osztályelsők.) Csakhogy neki az egyetem nem
jött össze, érettségi után nyomban hozzáment a bátyámhoz. Talán a gverck is útban volt már. . A
szeméhes sikertelenséget pedig általában is nehezen viseli...
- Gyv: Aha! Hiszen az ezzel jani gyötrelmét a bűnbak-féle szenvedéslistára is precízen fölvetted...
Most azonban megkérlek, hogv gondold erősen végig megegyszer, amit az imént mondtál: a bűnbakod
- számodra igaztalan - megélése rólad, valójában nem belőled, hanem belőle takad. Csökkenti ez a
benned lévő emiatti keserűséget'
- Cst: Valamelyest, igen.
- Gyv: Akkor még azt is csináld meg (megismételve a cserctechnika sorrendben első ..cseréjet" lásd 1.17) és II. 8/), hogv - értékrendedet megtartva, önmagadat megőrizve - elfoglalod bűnbakod
élethelyzetet (fantáziádban persze). Vigyázz, nem „belebújsz" c pillanatban, hanem - magadat
nem „elhagyva" - pusztán helyzeted váltasz vele! I íjra szembesítelek a tő kérdésünkkel: a legkisebb
mertekben "is CSERÉI ,NÉI, VEI ,E?
- Cst: Eszembe sincs már!
- Gyv:Akarsz az ö helyzetében lenni? Akarsz olvan lenni, mint ö?! Akarsz ö lenni - ilyen-olyan
vonatkozásban?
- Cst: Nem.
- (Ivv: 11 állom is, értem is, amit mondasz, de a hanghordozásod még nem győz meg arról, hogv az
érzelmeid is tiltakoznak a feltételezett csere ellen. Ismételd meg, ha tudod, határozottabban!
- Cst: Nem!! Egyáltalán nem! Soha többé nem cserélnék vele!
- G w : Nos. mclvik érzés erősebb, markánsabb most benned: a megkönnyebbülés (netán az öröm),
hogv (szerencsédre!) nem te vagy a sógornőd? vagv még mindig az a mérged, amit a tőle elszenvedett
igazságtalanság táplál? Nos, mclvik munkálkodik benned most határozottabban? Mclvik a domináns
érzés'
-Cst: Az előbbi.
- G w : MELYIK-! Mondd ki!!
- Cst: Az öröm, hogv nem én vagyok ö.
- (ivv: Tényleg"' Es ez az érzésed erős már annyira, hogy a másik (a negatív) érzésedet „ad acta"
téve, a bűnbakodra - a korábbiakhoz képest - valamivel kevesebb indulattal gondolsz? 'Tedd az
érzelmeidet patikáméi légre...
- Cst: Igen, mintha ez a módosulás már elkezdődött volna s létezne bennem...
- G w : Tehát végrehajtottad a fölvállalt feladatunkat: a CSERÉT?! I la tudsz, nyomatékkal es
egyértelműen válaszolj rá!
- C s t : IGEN!! IGEN!
- Gyv: Vagyis: hasonló helyzetben egyedül is végre fogod hajtani magadon ezt a liaragszelídítö
attrakciót?
- Cst: Igen. biztosan menni fog. Elhiheted. Elhihetitek. Látjátok, mar mosolyogni is tudok, amikor
kimondom.
- G w : Gratulálok! Gratulálunk! Akkor - e tekintetben - mar ..elengedhetem a kezed". Kedves
Kollegám"), Kedves Csoporttagunk, A szemünk láttára lettél erösebb.és tanúi voltunk annak, hogy
győztél. De annak is veled örülünk, hogy a keménv meccsen aratott győzelmed sikere közös: eközben
ugyanis mindnyájan erősödtünk...
A cseretechnika alkalmaztatásakor rendkívül fontos szempont, hogv - a képző funkciójú andreutikatréningek kivételével - a csoportvezető andreuta ne akarja minden áron (öncélúan) „leleplezni" a
kikerülhetetlenül fel-felbukkanó ilvcn-olvan csoporttagi hamis tudatot (melvet - mint a tipikus
elakadást helyzetek taglalásánál érzékeltettük - a bűnbakkal történő virtuális cserelehetőséget értékelő
tgen-, és nem-válaszok nem meggyőző volta tükrözhet). Mert a fő cél mindig a résztvevők személves
stabilitásának erősítése (az onismca'ti csoportmunka végere), nem pedig barmi tele pedagógiai-lélektani
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technika „tökéletes" kivitelezése! (E követelmény kihívásával általában akkor találkozunk, amikor
a csoporttagot mélyen ambivalens viszonyulás tűzi a bűnbakjául választott személyhez; elsősorban
szülő, ill. szülőtigura, szerelmi partner stb. esetében - vö. 15,22jegvzet.) Ugyanezt a szemléletet
elkerülhetetlen érvényesítenünk a csoporttükör, mint módszerbeli eszköz használatakor is. Legalább
ilyen lényeges még egy „működtetési" alapszabály betartása. Tudniillik nem tekinthetünk el attól,
hogy csoportunkban mindenki saját,„egyszemélycs"bűnbakkal dolgozzon, i liszen több (vagy akár
két) szemelv közös bűnbakja ellehetetlenítené a szorgalmazott önszembcsülésck kiváltódását.
(25) Az árnyékbűnbak technika a melyebbre rejtett haragvások közvetett módon történő megközelítését
segíti elő - főleg az önvádolásra hajlamos emberek esetében.
(26) Vádlista - akárcsak a 16)-os dramaturgialépésben javasolt szenvedéslajstrom -• „házi feladatkent" is
szerkeszthető.
(27) Érzelem fejlesztő gyakorlatoknak - természetesen a mindenkori csoportvezető konkrét meglátásának
függvényében (vö. 22jcgyzet) - különösképpen a dramaturgia „bűnbakolva cseréltető"szakaszában /lásd
12)-tol 20)-ig lépés/ lehet fontos szerepük. Közülük az ún. EletháromszÖg megismerése és közös átélése
sokat segítheti az együttes „továbbgördülést". Ennek a mentálpedagógiai háromszögnek a csúcsaihoz
a csoporttagok - az idáig szerzett élmények alapján - egymást támogatva-kiegészítve rajzolják fol a
demonstrációs táblára a felismert Érzelmek - Helyzetek - Személyek (személyi szerepek) listáját
(mindhárom csűcsnál csökkenő sorrendben a nagyon pozitívtól a nagyon negatívig)! Érdekesen lehet
gyakorolni ezután a különféle fokozatok egymáshoz rendelését - először a hasonló előjelű és értékű
E-H-Sz viszonylatokban, majd rátérve a mind szélsőségesebb kombinációkra. Ezt a gyakorlatot is
lehet meg tovább „fűszerezni", például szerepjáték jellegű megjelenítésekkel (vő. 2üjegyzet).
A munka eredményessége szempontjából alapvető jelentőségű, hogy minden csoportvezetői
megnyilvánulásban szövetségeseink s ne ellenlábasaink legyenek a saját érzéseink - és hogy
erre mindinkább ráébredjenek hallgatóink is. Ha jól gazdálkodunk ugyanis az érzéseinkkel
(érzelemkultura!), akkor motorként, energiaforrásként szolgálhatnak minden (ön)segítő, (ön)
fejlesztő és (ön)korrekciós revékenységben.
Ehhez meg kell tanulnunk: 1. tudatosítani hogy éppen mit érzünk; 2. különbséget tenni érzés
és érzelem között; 3. telismerni, hogv - bármiiven konkrét helyzetet tekintve - érzelmileg csak a
jelenben létezünk-e, vagy valójában a múltba csimpaszkodunk; 4. észlelni, hogy „kiviilröLgerjesztve,
vagv tulajdonkeppen „belülről''gerjedve mozdultak aktuális érzéseink; és 5. megélni, hogy nem
kizárólag néhány érzés munkálkodik bennünk (amelyek akár felszínesek, akár mélyek, akár fel-,
akár lehangolóak vagy éppen tenyegctöek és szorongatóak), hanem egy egész (es végtelenül színes!)
érzés- és érzelemvilágot birtokolunk. Mindez elsajátítható az - akár egyéni, akár csoportos - egyszerű
önfejlesztő gyakorlatok rendszeres végzésével.
Néhány alternatív példa ezekre (csupán illusztrációnak): Fantázia-verbalizációk (pl. fagylaltot eszem...
, vagy: felérek a hegytetőre..., vagy: viharba kerülök a Balatonon... stb.). Vágytcljesüles késleltetése
(pl. cukorkát szopogatok,de mind hosszabb ideig nem ropogtatom el, vagy: meghatározott ideig nem
eszem, nem iszom, nem gyújtok rá, netán képes vagyok egy időre megtartóztatni magam valamelyik
rögzült szokásomtól, szavajárásomtól... stb.). Metakommunikációs játékok (pl. hangos érzelmek
kifejezése számokkal, fafajtákkal, városnevekkel stb., vagy: mimika-, kczjel-, ill. tekintet-beszéd
észlelése és értelmezése, stb.). Erőfeszítés- és fájdalom-tűrés (pl. a karok vízszintes, rezzenetlen
kitartása perceken át). Bizalom-játékok (pl. csoport általi emelés - merev fekvő-tartásban, vagv:
bekötött szemmel való elfogadása a csoportorientálásnak, stb.) - Minden ilyen gyakorlat előzetes
becslesekkel kezdődik es a tapasztalatok megbeszélésével fejeződik be.
Az érzések-érzelmek elkülönítésére és értelmezésere - szintén csoport ke rétben - különösen jól
hasznosíthatók a már utalt helyzetgyakorlatok és szerepjátékok (lásd újra 2Ujegyzet), a következő
teladatrendezesben: 1/ az érzések felidézése-televenítése (a kiválasztott helyzetek „eljátszásával");
21 az érzések körülírása (jellemzése) és megnevezésük, valamint elvállalásuk; 3/ az újra élt érzések
közvetlen kiváltó okának és szerepének tisztázása; 4/ a feltárt érzésekhez fűződő belső viszonyulás
(rejtett, mögöttes érzések) kibontása, ill. megvillantása; 5/ a vonatkozó érzeskulturalis teendők
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megbe-izélesc (lásd 28jegv/ct). Ez az érzcstudatosttás önismereti munkamódszerrel (lásd 1 Sjegyzet) és
- mint a többi „játékos", illetve dramatikus jellegű gyakorlat esetében - a csoportvezető „játékmesteri
közreműködésével történik (vö. 29jegyzet).
Az érzések önsegítő befolyásolásához érdemes meríteni a (lendlin-t'élc tokuszolás és a Bandler- téle
M

neurolinquisztikus program technikáiból - lásd Gendlin, Eugetie T.: Életproblémák megoldása
önerőből. (Fókuszolás.) Előszó: Buda Béla. fan könyvkiadó, Budapest. 1989; Bandler, Richárd:
Elmés változások. Bioenergetic Kft (Budapest), 1993.
(28) Érzelem kultúra alatt a mentálpedagógia lényegesen többet ert, mint annak képesseget, hogy „merünk"
érezni, s „tudjuk", hogv mit érzünk. Az érzések művelése azt jelenti, hogv belátom és átélem, hogy
bármiféle érzést fedezek tel magamban, nem kell szégyellnem, nem kell bűntudatot éreznem miatta.
A gondolataim miatt sem (legfeljebb megpirongathatom magam, hogv ugyan hol jár az eszem...?).
Ellenben bizonyos cselekedetetilmet már szégyellhetem, a(zok) miatt mar kínozhat bűntudat, de
a cél az, h o g y eljussak a jóvátétel és önfelmentés lelki békét hozó harmóniájához.
Erzcs-gondolat-tctl egysege nélkül tehát nincs mentálpedagógiai értelemben vett felnőtt (nem csupán
megnőtt!) ember. Ennek birtoklása htján - az andreutika szerint - lehetetlen szabadulni a kényszeres
viselkedés, vagy akar a karos szenvedélyek fogságából ( azok legfeljebb egymással váltogathatok).
Az önsegítés győzelme esetén az alábbi „katedrális"egymást feltételező szintjeit tudom felépíteni:
1. érzéseimben határtalanul, teh.it teljesen szabad vagyok; 2. gondolataimat azonban képes vagyok
szabálvozni-terelni; 3. tetteimet, cselekedeteimet - már elkövetésük előtt - megrostálom.
A csoportvezetői példa itt is kulcskérdés. Amennyit képes felmutatni a pedagógus-andreuta az
érzelemkultúra gyakorlásából, annyira (vagy közel annyira) oldódik csoporttagjaiban a kényszer, hogy
„háborúzzanak"vele (és egymással), llv módon a rejtőzködési-tagadási irányultságuk is csökkenthető.
(29) Problémamegoldó technikaként a legkülönbözőbb csoportgyakorlatok beemelésére sort keríthetünk.
Célszerűnek bizonyulhat itt is a „drámai" megoldáskeresés: ha az önkéntes szerepvállalásra épülő
helyzetgyakorlatokat például más-más „helvi szerző" által dramatizált változatokban játsszuk el,
majd értékeljük közösen.
(30) Minden sikertelen öngyilkossági kísérlet s minden kudarcba fulladt önmegsemmisítő tett, de maga
az Önroncsoló szenvedélvTabsag (-* az efféle kiszolgáltatottság elviselése is) - és (bizonyos értelemben)
mindentele megbetegedés! - igazából szavazat az elet,a folytatás mellett: önsorsrontás,az önsorsjavitás
(a túlélés) vágyától vezettetve. Nem szégyellni vagv letagadni, elhallgatni való, mert megfejtendő,
üzenetet hordoz. (Am büszkelkedésre sem ad okot, es semmiképpen sem követésre méltó példa.
Sakk-matt helyzetbe hozza a környezetet, miközben az áldozatnak, a halált megkísertönek náluk
is rosszabb, l ' j sorsbuntefeskent most már mások rettenete, tanácstalansága és őszintctlcnségc i^
fogja kísérni. Az elkövető a megfáradt, túlkoros gyermekiét magányára ítéli így Önnön magát.)
(31) A leggyakoribb szenvedélybetegség az alkoholizmus (meg a dohányzás). Az. alkoholizmus kapcsán
példázzuk az andreutikai segítés-Önsegítés módját bármelyik kóros függés esetében. Az alkoholista
..fogyatékossága"- amit a vonatkozó andreutikai foglalkozások (kezelések) során próbálunk közösen
megvizsgálni -, hogy nem képes uralkodni az. alkoholfogyasztásán. Ellenben, ha végleg felhagy az
italozással és olvan emberré tormaija önmagát, akinek tényleg jó a saját bőrében létezni (vagyis valódi
felnőtté válik, mert nem kesereg, meg titkon sem a sorsán, es pótlékokra sem szorul...), akkor már
sem az alkohol, sem más káros-kóros szenvedély nem uralkodik felette. Csak nc szégyellje, hogy
képtelen az alkohol fogyasztásának szabályozására. (Es ha nem iszik, már nincs is mit szégyellnie,
hiszen egyszer s mindenkorra kiiktatta, amit nem tudott szabályozni. Saját maga felelős irányítására
és szabályozására viszont - a Felnőtt Énje „hatalomátvételével" - most már tartósan képessé vált...)
Az a teljes értékű ember - aki beismeri tökéletlenségeit es kortatait, tehát képes számolni velük.
(32) Az isteni megváltás - és az Önsegítés valójában egymás tükörképe, amelyek a tartós sorsfordítás
érdekeben nemcsak szövetségre lephetnek, de szinte rárímelnek egymás hatására. Nemhiába regi
közmondás: „Segíts magadon, az Isten is megsegít!"
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(33) A sablonértékelések viszonylagosságára ajánlatos igencsak odafigyelni. I Igyanaz a pontérték egv-egy
tesztkérdés eseteben - s ugyanannak az állitásnak a magunkra vonatkoztatása az Optimum-modellnél
- mondhatni, személvenként mást és mást jelent. Ennek nemcsak az az oka, hogv az őszinteségünk
mei'teke-mélvsége eltérő, hanem az is, hogv életutunk és fejlődésünk dinamikája mindig egyedi;
minden összehasonlítást óvatosan kell tehát kezelnünk. A saját értekelés összevetése a többiek által
megfogalmazottal viszont érdekes adalék lehet önismeretünk megmérettetése szempontjából csakúgy,
mint annak a körülménvnek a számításba vételéhez is, hogv mennyire tudunk önmagunkról hiteles
képet sugározni.
(34) Alkoboltüggöségi tünetekről beszélünk, ha ennek akár fiziológiai (az alkohol elhagyása esetén,
például reggelenkent jelentkező izzadás, remegés es más vegetatív zavarok), akár csak pszichés
tünetei mutatkoznak (idegesség, türelmetlenség, alvászavar, étvágytalanság, potenciaproblémák
stb. - az alkoholmentes periódusban).
(35) A veszélyes alkoholfogyasztás átlagos határát a szakemberek (férfiak eseteben) a napi 1 dl tömény
italban, vagy az ezzel szesz-egvenértekű 2 korsó sörben, illetve 4-5 dl borban határozzák meg. A női
szervezet érzékenyebb, számukra már a jelzett alkoholmennviség egyharmada is káros elváltozásokhoz
vezet néhány év alatt.
(36) Dolunvzasrol leszoktató andreutikai csnpurtprogram-csomag is igényelhető az OPNI Mentálpedagógiai
(iondozóban és Módszertani Központban. (Cím és telefonszám a Sjcgvzctben.)
(37) Nem szertüggö addikciök (káros es kóros szokások): inditékszegéuvsegbe torkolló önbizalomhiány,
düh- és haragmánia, túlérzékenység és paranoíditás.omnikompetenciába hajló beképzeltség, hatalomés numkaőrület. tóbiák, szerencsejáték-szenvedély, „szexmánia", fanatikus testkultusz stb.
(38) A játszmák jelentős szereper eletünk torzulásaiban, félresiklott eseményeiben könnyű telismerni
(különösen amióta Erié lierne szociálpszichológus, a tranzakcioanalizis megalapítója rajuk irányította
a kutatok és a társadalom figyelmét). A lényege ezeknek, hogy bizonyos sztereotip kijelentések és
válaszok valamint cselekvésreakciók meghatározott sorozata, egymást indukálva rögzül, s újra meg
újra „kikerülhetetlenül"ismétlődik - mind keservesebb lélekromboló következményeket vonva maga
után.
(39) TÁMASZ-gondozó (Területi Altalános Addiktologiai Szolgálat) működik ma mar a legtöbb
városban és kerületben, ahol a lelki problémás ember akár anonim módon is hozzájuthat hozzáértő,
komplex pszichiátriai és pszichoszociális kivizsgáláshoz, illetve támogatáshoz.
(40) Az andreutikai csoportmunka - helvi/regionális - (ön)értékclésc. 1. A csoporttagokkal közösen konzultációs tormában - a foglalkozássorozat végén: 1/ Miiven mertékben teljesítettük az. előre
eltervezett önismereti és oktatási programot? 2/ (íondoljuk végig, hogy a csoport mit végzett, mit
változott napról-napra, melyek voltak a legnehezebb és melyek a legörömtelibb pillanatok, hogyan
alakult a csoportdinamika (jellemző interakciók, indulatáttételek, játszmák, manőverek stb.). 3/ Mely
műveletek es akciók bizonyultak hatékonynak a programmenet szempontjából? 4/ Mik a további
- de mar a módszer terjesztésére és alkalmazására (nem pedig a saját személyiség önfejlesztésére)
vonatkozó! - teendők (mind személyenként, mind pedig közösen)?
II. A különböző csoportokat vezető pedagógus-andreuták utólagos összegzése (önsegítő jellegű értsd: saját maguk közül választott konzultációvezető irányításával történő - megbeszélésük): 1/
Miként értük el. hogv ténylegesen (érzelmileg is) elfogadjanak bennünket a csoportba jelentkezettek
csoportvezetőként, ill. asszisztensként? 2/ A csoportvezetői munka mely mozzanatainál érzékeltünk
komolyabb elakadást, vagv akár a vezetői tekintély-dominancia labilissá válását? 3/ Voltak-e olyan
pillanatok, történések - akár az egves csoporttagok és az andreuták, akár a csoporttagok között
közvetlenül -.amikor kétségesnek tűnt a program végrehajtása? Az ilyen helyzeteket hogyan oldotta
meg a vezető-páros? 4/ Azzal a csoporttaggal folytatott közös munka elemzése, akivel a foglalkozást
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a leginkább kudarcosnak éreztük. 5/ Azon csoporttaggal végzett vezetői munka elemzése, akire
az andreuta csoportvezető - és akire az asszisztense - a legelégedettebben emlékszik vissza. 6 /
Melyik csoportvezetői intervenciónkról, vezetői együttműködésünkről gondoljuk, hogv- különösen
hasznosnak bizonyult? 7/ Szükséges-e - és miként - tovább támogatni valakit a csoporttagok közül?
Akad-e a csoporttagjaink között olyan, akit igen fontos lenne andreutává képezni? 8/ Bevált-e
a csoportvezetői együttműködésünk? Elhatározunk-c bizonyos módosításokat e tekintetben?
Legközelebb fölcseréljük-e egymással a csoportvezetői és asszisztensi szerepkört, vagv se? A
csoporttagok kiválasztásánál szükségesnek latunk-e bizonyos újabb szempontokat érvényesíteni?
9/ Stb. (A csoportvezetési (ön)értckelést megvitatjuk a pedagogus-andreutikai csoportmunkánk
közvetlen szakmai felügyelőjével - amint ez a megfelelően képzett mentálpedagógiai szakember
erre hivatalos megbízatást kap -. de addig is, szükség szerint egyeztetünk róla e tevékenységkör
országos irányítójával, az OPNI Mentálpedagógiai Gondozóval és Módszertani Központtal, illetve
jelentkezünk ott vonatkozó tapasztalatainkkal-javaslatainkkal-problémáinkkal a legközelebbi
szupervíziós-rekreációs tréningre, vagy konzultációra.)
(41) A képzési tréning önismereti része tulajdonképpen kivonatat jelenti az alapfokú, rekondicionáló
csoportdramaturgiának (lasd jelen munka 1.) - ám annál sokkal intenzívebb es a résztvevők erősebb
motiváltságára építkező. A két program lénvegi azonossága azért szükséges, hogy az andreutákka
kiképzett kollégák hiteles csoportvezetőkként nyilvánulhassanak meg utóbb (ami kizárólag ÚgV
készíthető elő, hogv nekik - magától értetődően, előzetesen, s élettapasztalataik es élményeik őszinte
megosztása es empátiás kollektív uikro/ése réven vegig kell haladniuk ugyanazokon a didaktikus
mentálpedagógiai önismereti lépeseken, mint amiken - ugyanők - végigvezetik majd a ..hallgatói"
szerepben lévő kollégáikat és/vagy az e tréningre-gyakorlatra jelentkezett-fogadott szülőket, a
rekondicionálás folyamán). A képzés önismereti programja azonban nem széttördelhető, az egy
idöblokkba tömörítve megvalósítandó (egymást közvetlenül követő napokon 8-8 munkaóra l - l
ora nagyszünettel; kiszámítási kulcs: minimum ö óra/tó - vő. ojegvzct). Külön közlesét az utalt
h.mgsulv es arányeltolódások indokolják. (A tréningtartásra vonatkozó szakmai instrukciókat pedig,
melyeket - mint az Előzmények című részben jeleztük - ugyanezen munka I. részében zárójeles
formában és a Jegyzetekben adunk meg, a képzés önismereti programiepéseihez illesztjük, így tanítva
meg az andreutikai jellegű csoportvezetés módszertani szempontjait.)
Mint említettük (lásd ojegyzetben), a képző tréning dramaturgiájával, ha úgy döntünk, egységes
időtömbös rekondicionáló csoportprogram is szervezhető (napi 6-8 órában), de ez esetben sem
tekintünk cl a vezetési stílus - a képzéshez képest - lágyabb jellegétől.
E helvütt jegyezzük meg, hogv ez a képző önismereti „vezérfonal" éppen úgy a szerző önsegítö"ongvógvító"erőfeszítéseinek termeké, amiképp a „hűnbakoló"cscrctcchnika és a mentálpedagógiai
kiscsoport (ez utóbbiak „felfedezését" Mestere még megélte), továbbá a mentái pedagógia/a ndreu ti ka
képzési es szupervíziós rendszerének egésze, valamint - e „szuhdiszeiplína-igénvű" módszer (és reménveink szerint - jövendő műhely, illetve iskola) - standardizált klinikai, mentálhigiénés és néhánv
más specifikus alkalmazási alapeljárása es dramaturgiája (s nem utolsósorban az áruvékhünhak-togalom
felmerülése a cseretechnikában). A jelzett önsegítő „akarások"(s azok itt felsorolt eredményei) nem
csupán kivezették a szerzőt a személyes „régmúltjában"pszichiátriai minősítést kapott lélek-, illetve
szemclviséghántalmaiból, hanem ahhoz is erőt adtak neki, hogy legyűrje (műtétet és sugárkezelést
követően) az áttétes szájüregi rákbetegségéből eredt mentális veszedelmeket. (A módszert is gazdagító
karcinómás sorspróba e munka elkészültét vagv egv evvel előzte meg.)
(42) A képző szerződés tartalmát illetően lasd löjegvzet. Kiegészíthető meg a következő megállapodásokkal,
illetve megfogalmazásokkal: 1/ Azon megfontolásunkból, hogv még hathatósabban segíthessünk
önmagunkon cs
szaktudásunkkal - még eredményesebben támogathassuk kollégáinkat,
munkatársainkat (és meghatározott esetben - tanítványaink szüleit), kinyilvánítjuk: az andreutika
alapfogásainak elsajátítása céljából tréningre szövetkezünk, s e tréning sikere erdekében szerződést
kötünk egymással (.amely - szabályaival egyetemben - személyünk és itt vállalt munkánk védelmét
szolgaija). 2/ Valljuk, hogv az andreutává válás nélkülözhetetlen feltetele az önismereti tisztánlátás
kialakítására tett lelki-fizikai erőfeszítés (a vele járó fáradtság és nehézségek személves elviselésével!).
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t á m a s z k o d v a a k é p z ő c s o p o r t k ö z ö s s é g é r e ( m e r t k ü l ö n b e n valódi veszély, h o g y e l h á r í t ó - t a g a d ó
működéseinkkel kritikátlanul megterheljük a tréningvezerésünket elfogadó pedagógustársakat).
3 / S z e r z ő d é s ü n k e t a t r é n i n g során m á r n e m v á l t o z t a t j u k meg, a c s o p o r t u n k a t z á r t n a k tekintjük.
4 / E g y m á s t - m i k é n t az a n d r e u t i k á t (ha a z o n o s u l u n k vele) - a t r é n i n g e t k ö v e t ő e n is t á m o g a t j u k , s
e g v m á s r a - a s z a k m a i l e h e t ő s é g e k és a l e l k i i s m e r e t ü n k s z e r i n t - a j ö v ő b e n szintén g o n d o t viselünk.
5 / E g y é b k ö z ö s m e g á l l a p o d á s o k . 6 / E g y é n i vállalások. A k é p z é s v e z e t ó (de a r e k o n d i c i o n á l ó csoport
v e z e t ő j e is) m á r a s z e r z ő d é s k ö t é s k o r s o r t kerít arra, h o g y h i t e l e s e n , v a g y i s nyíltan (az ellenállásokat,
elhárító működéseket akár

finoman

megprovokálva} tájékoztasson néhány kiemelkedően

fontos

m ó d s z e r b e l i sajátosságról. E n n e k k e r e t é b e n e l m o n d j a : 1 / a m e n t á l p e d a g ó g i a v a l ó b a n törekszik
felnőtt embereket tanítani (önnevelésre-önfejlesztésre); V
valamint a megcélzott

a v o n a t k o z ó i s m e r e t e k elsajátításának,

k é p e s s é g e k k i a l a k í t a s á n a k - r e g e n e r á l á s á n a k n é l k ü l ö z h e t e t l e n teltétele a

r e n d e l k e z é s r e á l l ó - a c s o p o r t t a g o k által é p p e n - b i r t o k o l t - felnőttség (tudatoság,

felelősségérzet

stb.) hasznosítása

foglalkozások

. Továbbá

ajánlatos külön

felhívni a

figyelmet

- mint

a

s z u b j e k t i v e talán l e g m e g t e r h e i ö b b jegyére - a mtulszerspecifikus k ö v e t e l m é n y t j e l e n t ő , a tréning
r é s z t v e v ő i t e g y é n e n k é n t é r i n t ő s z u v e r e n i t á s - ö n k o r l á t o z á s r a ( a m e l y v i s z o n t kizárólag szerződéssel
k ö r ü l h a t á r o l t á l ! és s z e r e t e t - , illetve b i z a l o m t e l i l é g k ö r r e l e l l e n s ú l y o z v a t ö l t h e t i be s z á n d é k o l t k o n 
struktív szerepet).

(43) Lásd 13jegyzet.
(44) Lásd 15jegvzet.
( 4 5 ) V ö . a z a n d r e u t i k a - k ö t e t (lásd 1 4 j e g y z e t első t é t e l e ) 1 3 3 . o l d a l á r ó l a „ S o r s p o h á r " - f e l a d v á n y . A
m ó d s z e r t a n i i n s t r u k c i ó k jegyzetekbe foglalt közlesének végére é r v e rögzítjük a p r o g r a m legfontosabb
csoportvezetési - pedagógiai-pszichológiai

- alapszabályát: m i n d e n t é l e szakmai tudatosság - e munka

f o l y a m á n (is) - a n n y i t n y o m a l a t b a n , a m e n n y i s z e r e t e t e t és elfogadást s u g á r z ó figyelmet j e l e n í t ü n k
meg személyiségünkkel a csoporttagjaink számára...
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A TÖRVÉNYI SZIGORÍTÁS ELÉ (ÉS REMÉNYÉBEN]

86

(Friss hír: A z országgyűlés egészségügyi bizottsága megszavazta a
dohányzás erőteljesebb korlátozásának javaslatát.)
Nem értem, hogyan lehet röhögni (vagv kuncogni) mások szenvedésén.
Különösen akkor, amikor hozzájárultunk fajdalmaikhoz.
A dohányzáshoz kénytelenség diehotómiában (fehér-fekete, jó-rossz
felosztással) viszonyulni.Tudniillik az emberi szervezet - az alkoholbete
gekét kivéve - általában képes rendben lebontani az alkoholt. A bekerült
nikotinnal, kátránnyal stb. azonban kis mennyiségben is tehetetlen, nem
tudja kellően feldolgozni.
Az emberiség alkalmasint paravánul szolgáló nagyjai még értékesebbet
alkottak volna, ha a bennük leszülő átlagon felüli energia, kreativitás egy
részét (ez utóbbi alapvetően a gyermeki személyiséghez köthető) nem
szublimálják füstöléssé...
A dohányzás az emberi kultúra zsákutcájának bizonyult. E tekintetben
is civilizációs váltás szükséges. Akár a közlekedésben, a természeti környe
zettel történő bánásmódban. Stb. Stb. Nem értem, mitől lenne célszerű,
hogv a dohányzás radikális korlátozásával fölhagyjunk, csak azért, mert nem
léphetünk egyszerre előre a civilizációs átalakulás minden területén.
Miért ne hihetnénk, hogy előbb vagv utóbb nagyon nagy többségünk
ráérez a valódi szabadság ízére, és azon fogunk munkálkodni, azért fogunk
küzdeni. Ahelyett, hogv ilyen-olyan kábulatokba révednénk.
Akinek viszont a dohányzás (alkohol, drog, szerencsejáték stb.) még
mindig kapaszkodó, aki még mindig rászorul, hogy ezzel támassza meg
magát, illetve segítségével hűtse le folvton-folwást bugyborékoló nyugta
lanságát, avagy rettenetesen túlfeszülő tehetségét, amely bőrét megrepeszti,
otthoni-társadalmi szerepeit szétpattintja, nos az ilyen embertársunk elemi
ijedelmet él át, amennyiben kóros szenvedélyhódolatában korlátoznák.
Hiszen lelki szeme előtt szüntelen az lebeg, hogy elfogy a szer, illetve
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eltűnik az imádat tárgya (ugyanis az nem élvezeti cikk!). Tehát ezen
embertársaink emiatti dühkitöréseit, jajongásait, agresszióit, trükkjeit,
manipulációit önfegyelemmel és szeretettel ötvözött következetességgel
fogadjuk. Közülük nem kevesen polgárháborús akarnokoknak (egész
ségfasisztáknak, és sorolhatnánk tovább címeinket) neveznek bennünket,
mi azonban ne viszonozzuk negatív indulataikat hasonlóképpen. Nem
valamiféle vallási kegyességből, hanem ez a jól felfogott közös érdekünk.
Az övéké és a mienk.
Most képzeljük magunkat egy ma még olthatatlan - KIELÉGÍTHE
TETLEN! - vággval bagózó tanárember vagy orvos vagy védőnő vagy
ápoló helyébe. Nem hiszi, még nem hiheti, hogy szép és ízes élete lesz
cigi nélkül. Sőt - szebb és ízesebb.
A zászló mindenkinek áll. Mindenki megragadhatja. Mi pedig újra és
újra felkínáljuk: - „Gvere, te is képes vagy rá! Es gazdagabb leszel, ha meg
teszed. Még az eredetiséged, a különcséged is szabadabban szárnyalhat!"
Ellenben, bárki le akarja szaggatni ezt a lobogót, nem engedjük. Kijelö
lünk neki egy félreeső helyet, ott kedvére-kínjára, bántatlanul tépdesheti
rongyait.
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A DOHÁNYFÜSTMENTESSÉG LÉPCSŐHÁZI
ALAPJOGÁÉRT-AVAGY A KOMMUNIKÁCIÓ EREJE
(apropó: nem kizárt, hogy szigorodik a dohányzás állami

korlátozása)''

Nemrégiben a magam felelőtlen módján vitába keveredtem korunk
agóráján, egy internetes kommenrfórumon, a dohányzás korlátozásáról.
Harminc esztendő füstöléssel a múltamban, tizennégy évvel ezelőtti leszo
kással, három túlélt rákkal és leblokkolt mindkét alsóvégtagi érszűkülettel,
meg mélyvénás trombózissal, mi más lehetett volna az álláspontom? Rá
kellett döbbenem azonban, hogv hiába zúdítom a szomorúbbnál szo
morúbb történeteket bagós vitapartnereimre, zömüknek mindez falra
hányt borsó.
A jelenség, amibe így belebotlottam, teljesen normális. Tudniillik az
elektronikus purparléban főleg a nem leszokni és felszabadulni vágyó,
ellenkezőleg, éppen a továbbdohányozni akarókkal sikerült értelmetlenül
összeakasztanom bajszom. 1 loppá, jött az ötlet, mi lenne, ha most azokhoz
fordulnék, akik - akárcsak én - nemdohányosok és hozzám hasonlóan
úgy vélik-érzik, hogv mások dohányzása szenvedést, de legalábbis kelle
metlenséget okoz nekik, no meg azokhoz, akik szeretnének kikecmeregni
nikotinrabságukból, de az idült bagósok valamennyiünk körül gomolygó
fustköde ezt igencsak megnehezíti. Itt az ideje, gondoltam, hogy most már
e barátaimmal, sorstársaimmal osszam meg néhánv tapasztalatomat. Vajon
mit tehetünk személves életünkben azért, hogy a kóros szenvedélyeket
kikerülő életvitel védelmében többen tudjunk fellépni, illetve a testi és lelki
egészségünket támogató-védő törvénvek, állami rendelkezések ténvleg
segítsenek minket. Elvégre ezért szentesítődtek a mindannyiunk uralmát,
a népfenséget megtestesítő parlament által, vagy tán nem?
Az utalt össznépi konzultációk során számosan tették szóvá, hogv kény
telenek elviselni a lakóépületük lépcsőházában megtelepedett bagóbűzt.
Nem kevesen panaszkodtak tehetetlenségükre, kiszolgáltatottságukra
e dologban. Nos akkor vizsgáljuk meg górcsőn keresztül a cseppben a
tengert. Következzék a bizonyos fába szorult féreg bölcsessége, ponto87
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sabban kénytelensége (mint jeleztem, háromszoros ráktúlélő vagyok)
akként megjelenítve, hogy miként sikerült megoldanom háromemeletes
lakóépületünk lépcsőházának dohányfüstmentesítését.
Csatáimat, utólag mérlegelve értékelek így, egyfajta eszkaláeiós logika
mentén vívtam (igazodva a konkrét szituációkhoz és ezekben a dohányos
partnerek habitusához). Már most hangsúlyozom, hogv dohányrab em
bertársaink nem eltökélt rosszakaróink, s nikotinhódolatuktól legalább
annyit szenvednek, mint amennyire megkínoznak azzal bennünket. Ebből
következik, hogy lehet velük boldogulni, ha sikerül szót értenünk velük, s
bizonyos fortélyok alkalmazására rábírjuk magunkat.
„Hadműveleteim" - az éleződés sorrendjében.
1/

Udvariasan megkértem a dohányzó polgártársakat, hogy még lefelé
haladva se gyújtsanak rá a lépcsőn, illetve a lépcsőfordulókban. Hivat
koztam arra, hogy számomra miért-hogyan kellemetlen és ártalmas
a cigarettafüst.
21 Érveltem, hogy a lépcsőház nem közterület, hanem közös terü
let (mindenkit megillet a lakás megközelítésének és elhagyásának
zavartalan lehetősége), s e tekintetben mi felelünk vendégeinkért,
látogatóinkért, valamint a nálunk tartózkodó szolgáltatókért is. Már
pedig, ha bárki a lépcsőházban rágyújt, e tettével kellemetlen, vagy
akár fullasztó hatást idéz elő, s ezáltal korlátozza a másik embert a
„lépcsőházi alapjog" gyakorlásában.
3 / Kezdeményezésemre, sokunk javaslatára a lakóközösség kifüggesztett
hirdetményben ad nyomatékot lépcsőházunk dohányfüstmentességének.
Szükség esetén erre aztán hivatkozhattam is.
4/ Adott esetben felhívtam a figyelmét az éppen füstölgő lakótár
samnak, hogy akár ő, akár számos dohányos lakótársunk bizony
nem gyújt rá a saját lakásában. Felvetettem, ugyan mi indokolja,
hogy ezt a figyelmességet ne tanúsítsa a nem bagó/ókkal szemben
a lépcsőházban is?
5/ Kifejeztem a dohányosnak, hogy számítok emberségére, vagyis arra,
hogy a házban élő gyerekekre, idősekre és betegekre tekintettel (itt
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megemlítettem a magam súlyosan műtött állapotát is) tiszteletben
tartja lépcsőházunk dohánvfüstmentes jellegét.
6 / Biztosítottam a dohányost, hogy nem vitatom akaraterejét, és hiszek
abban, hogy képes az önkorlátozásra., s már előre megköszöntem,
hogy mellőzi a füstölést a lépcsőházban (nyitott ablakok esetén is,
mivel a szellőzés nem elég hatékony).
7/ Határozottan visszautasítottam némely dohányos próbálkozását,
ha engem vádolt hatalmaskodással. Rámutattam, éppen ő változ
tatja meg a normális, elvárható körülményeket, s csakis ő terrorizál
dohányfüstjével (a „kis" terror is terror).
8/ Ha a dohányos elvétve fizikai rctorzióval-agresszióval fenyegetett
meg (mert sajna ilyen is előfordult), tudomására hoztam, hogy bizton
számolhat ennek következményeivel, akár följelentéssel is. Foko
zottan ügyeltem, hogy félreérthetetlen legyek (tökrészegség esetén
természetesen megvártam kijózanodását).
9/ Minden fázisban nagyon vigyáztam, hogy ne veszítsem el önural
mam, ne kiabáljak, ne átkozódjak stb. Az ironizálástól ugyanakkor
nem tartózkodtam.
10/ Néha fölajánlottam (a konkrét helyzet függvényében), hogv a ren
delkezésemre álló leszokási programokból szívesen adok, méghozzá
térítésmentesen.
Az egyenlegem viszonylag pozitív. Ugyanis a két-három éles hetet
követő néhány zsarátnokhónap eltelte után lépcsőházunk többnyi
re dohányfüstmentessé vált. A lakásukban nem dohányzó dohányos
szomszédaink le-lejárnak a ház elé rágyújtani (akár a III. emeletről is).
Tanulság: nem gyűlölködni vagv tűrni kell tehát. Inkább lássuk be, hogy
elkerülhetetlen nyíltan kiállnunk a magunk meg dohányos embertársaink
valós érdekéért, a dohányfüstmentességért. Higgadtan. Következetesen.
Ami nem üldözés. Mert különben a nemdohányzók védelmének jogi
szabályozása minden házban, a lépcsőháztól az országházig üres malaszt
marad.

297

Itt a szerző

még csupán

(a kéf>en a vele várandós
ifin apukája

A nagyfiúkor

látható,

1950

kezdetén

zsendül...
anyukája

Kistestvérével
és

szintén

no meg

A szerzőből

még minden

kedvenc

Apa

végén)

(1951

298

(öccsével) és a

favillamos,

tavasza)

lehet...

Frissiben

leszerelve

(a szerző

fizimiskáján

.1 történelem,
(a szerző

a sorkatonai

szolgálatból

a megélt bányodtatásokon

zakó, egyetemista

az 197.1 körül)

kérődző

onsajnálata

-1970

Rablóbólpandúr:
gflva.
előlépve

annak

ősze)

a

pszichiátriábólkigyó-

betegéből

munkatársává

(1990-es

évek első fele)

299

Az én drága
(anyukám
az 1970-es

évek derekáig

nagyim
édesanyja;

szerethettem...)

Minden jog fenntartva,
jotrok tulajdonosának írásos beleegyezése nélkül tilos barmilven i n a s
beleértve a nyomtatást, a sokszorosítást, valamint az informatikai
vagy bármely más rendszerben történő feldolgozást!

Fekete György mentálpedagógus
(Budapest, 1951; eredeti végzettsége
történelemtanár; történelem és orosz,
M
majd történelem és tudományos szoci
alizmus | mostanra ez utóbbi politológiának átnevezett] tanszékek hallgatója
^ ^ ^ ^ ^ ^ f l
- 1 9 7 0 - 1 9 7 5 . ) ; a 2008-ban
megszüntetett Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézet (OPNI) egykori
munkatársaként kezdeményezte és kidolgozta a mentálpedagógiát
(bdeértve annak fogalmi és műveleti rendszerét). Kamasz és
fiatal felnőtt éveiben családi eredetű beilleszkedési-életvezetési
problémákkal küszködött. Mintegy húsz esztendőn át folyama
tos - nemegyszer igen „kemény" - pszichiátriai kezelés alatt állt.
Saját bőrén tapasztalta meg a kodependenciát és a stigmás létet.
(A szerző közlése.) Önrchabilitálódása során, 1990 körül lett a
holisztikus pszichiáter Avar Pál (1924-1993) tanítványa, akinek
módszerére (hösterápia) építette tol az immár saját teremtését
képezi metodikai nóvumot, az ún. bűnbakkereső cseretechni
kát. 1997-től 2004-ig műkődtette az általa létrehozott OPNI
Mentálpedagógiai Gondozót és Módszertani-képzési Központot,
ahol eredményes célspecifikus klinikai praxis folytatása mellett
számos kiképzést és szupervíziót vezetett.
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Ujszakmai munkája (pszichiátria, addiktológia, mentálhigiéné)
tanulságait, és a belőlük származtatott metodikai alkotásait széles
körben és folyamatosan közreadta. A kötet ezekből az írásokból
készült válogatás.
Rákbetegségeit legyűrve módszertani és közéleti publikációs
tevékenységet végez.
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