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Prológus
Az Alkohológiai Füzetek sorozatában kiadott úgynevezett életmű-kötetek
most már csaknem teljessé válnak dr. Simek Zsófia és Fekete János írásai
nak közös kiadásával. Már alig maradt olyan szakember, aki az alkoholiz
mus elleni küzdelemben és az alkoholproblémák tudományos vizsgálatában
tényező volt, és munkáit ne sikerült volna - reprezentatív válogatásban összegyűjteni. A z egyik legfontosabb életmű hiányzott eddig, e két szakem
ber munkája, akik az utolsó negyedszázadban nálunk az alkoholügy megha
tározó személyiségei voltak. Bár írásaik többségükben külön jelentek meg,
együtt alkottak, és ezért szerencsés a gondolat, hogy munkásságuk összege
zése is közösen jelenjen meg.
A válogatás tematikus, időrendi, tartalmi és műfaji szempontokból tör
tént, de a szerzőknek sikerült nemcsak összefüggő gondolatrendszert létre
hozniuk, hanem sajátos kortörténeti dokumentumot is. Publicisztika kevere
dik a tudományos elemzésekkel, de a széles nyilvánosságnak szóló fejtege
tések is a tudomány tételein alapulnak, és a tudomány is elkötelezett és nem
öncélú a szerzők működésében. A cél a politika, a szakértők és a közvéle
mény lelkiismeretének felrázása, cselekvésre mozgósítása, az alkoholizmus
áldozatainak (kiknek száma több, mint az alkoholbetegeké, hiszen tőlük
szenved a család és átvitt értelemben a társadalom is) szenvedélyes védelme
és képviselete.
Kevés alkohológus állt ennyire a rogersi „feltétel nélküli elfogadás"
alapján az alkoholbetegek mellé, mint Simek doktornő és Fekete János, és
talán még kevesebben vállaltak ennyit az ügyért, mint ők. Mindketten felál
dozták a karrier lehetőségét, noha a társadalmi rendszert elfogadták, amely
ben éltek, és minden lehetőségük meglett volna, hogy akár „káderként" is
az átlagnál nagyobb lehetőségeket kapjanak. A külső megfigyelő számára
úgy tűnik: éppen a szocialista utópia híveiként kerültek szembe a politiká
val, éppen, mert nagyon komolyan vették a gondoskodó, jóléti társadalom,
az egyenlőség, az egészségügyön belül az egyenlő és legmagasabb szintű,
minden embernek járó ellátás eszméjét, és a többi szép gondolatot, amit ma
már - az elmúlt évtizedek demagóg szellemiségének és gyakorlatának nyo
mán - leginkább csak gúnyosan, idézőjelben emlegetünk, mert mindenki
tudja, hogy mindezt csak álcának, ámításnak használták a politikában. Ép
pen az alkoholügy, az alkoholbetegek miatt, akiket az a szép retorikát hasz
náló világ talán a legrútabbul hagyott cserben. A „társadalom" azután nem
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bocsátotta meg a kötelező konformizmus elleni mulasztásokat, és mindket
ten alaposan kivehették a részüket a mellőzésekből, kritikákból.
A z ügy képviselete azonban megmaradt, Fekete Jánosnak sikerült az A l kohológia c. lap révén és az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottságban éb
ren tartani valamiféle politikai felelősséget a kérdés iránt, Simek doktornő
viszont az elmeegészségügyön belül próbálta - és végül is mondhatjuk, tud
ta - a ceterum censeo következetességével védeni az alkoholbetegellátást,
tartani a lelket az ellátást végző hálózatban. A z itt közölt tanulmányok főleg
ezt a korszakot idézik fel, a szerzők kendőzetlenül adják vissza a korszak
hangulatát és nyelvezetét.
Remélhetően sok olvasó emlékszik még a kontextusra, és megérti a for
mális lojalitás mögött is a problémafelvetés bátorságát és az érvanyag stra
tégiai és taktikai szempontjait. Sajnos az adatok, a törekvések, a mozgósító
szándékú elvek többsége ma is érvényes, mert az alkoholizmus problémája
csak súlyosbodott, és ugyan ma már nem tilos a társadalomkritika, nem kell
„vörös farkof - vagyis csodálatatos rendszerünket magasztaló, az „eredmé
nyeket" méltató mondatokat - tenni a kérdés tárgyalásakor sem a sajtóbeli,
sem a tudományos közleményekbe, a társadalmi átalakulás zűrzavarában az
alkoholbeteg, az alkohol-epidémia - vagy talán még pontosabb lenne, ha azt
mondanánk: az alkohol-katasztrófa, mert az alkohol okozta veszteségek né
hány évente reprodukálják a Don-kanyar vagy a mohácsi csata emberi kára
it - ma sem kapja meg a kellő figyelmet.
A z alkohol ártalmai ellen az egyszerű ember - és ilyen értelemben egy
szerű ember egy orvos, író vagy publicista - sokféle módon próbálhat vala
mit tenni; ha komolyan és folyamatosan csinálja, inherens sikertelenség és
tragédia, ami osztályrészévé válik, de legalább lelkiismerete és önazonossá
ga szerint élt. A z életmű-kötetek sorozatában felsejlenek ezek a különböző
módok, utak. Simek Zsófia és Fekete János agitatív módon, értelemre és ér
zelemre hatóan, társadalmi és politikai szerepeket, közéleti helyzeteket fel
használva tette a dolgát, talán egyedülálló következetességgel.
Úgynevezett életmű-kötetek ezek, írtuk szándékosan; a magyar alkohol
ügy szerencséje, hogy az úttörők, az elkötelezettek egy része még köztünk
van, de azért tudjuk és reméljük, hogy a kifejezés talán fellengzős és indo
kolatlan, mert ezek a kollégáink és barátaink még hatnak, dolgoznak, alkot
nak, így nagyon reméljük azt is, hogy dr. Simek Zsófia és Fekete János
„vonala", megkezdett és becsülettel folytatott harca sem marad abba, hanem
további eredményeket és értékes szellemi produkciókat hoz még létre.
Buda Béla dr.
8

Bevezető
M i , régi antialkoholisták az AMSZ-ben, már a 20-as
évek elejétől fogva úgy tekintettünk a szeszes-ital fogyasz
tására, mint a társadalmat behálózó, az elnyomó osztályok
érdekében való évezredes szokás folytán mindinkább terjedő
betegségre... A jövendő alkoholizmus elleni mozgalomnak
pedig minél előbb homloktérbe kell kerülnie... Nem elég eh
hez az eddigi tapasztalat kudarca?"
[Részletek dr. Arató Emilnek (1885-1978),
az Antialkoholista Munkás Szövetség - AMSZ - egykori
elnökének utolsó vitairatából: Alkohológia, 1977/3. 183. o.J
Örömmel, ugyanakkor nehéz szívvel vállalkoztunk a felkért munkára. Rész
ben az a közszemlélet nehezítette, amely „antialkoholizmuson" kizárólag az
alkoholos italok teljes elutasítását érti s még mindig nem fogja fel, hogy a
mértékletességi irányzatok, valamint a mértékvesztő, egészség- és közösségkárosításhoz vezető iszákosság okaival és következményeivel foglalkozó
vizsgálódások legalább úgy beletartoznak ebbe a fogalomba, mint az abszti
nencia ajánlása (és nem megkövetelése!) mindazoknak, akiknél ez élet-halál
kérdése. De technikai nehézségeink is adódtak bőven, hiszen melyik szülő
választ könnyen az egyformán kedves „lelki gyermekei" közül, dehát min
denképpen kerülni szerettük volna a fölösleges ismételgetéseket, habár talán
éppen a legfontosabb gondolatok érlelődését is érzékeltetni akartuk.
A tanulmány- és cikkválogatás, vagy éppen a néhány önkényesen kiolló
zott dolgozatrészlet tulajdonképpen semmi egyéb, mint az utóbbi évtized al
koholizmussal kapcsolatos szemléletének és beavatkozási gyakorlatának egy
sajátságos, vívódó summázata.
Az epidemiológiai vizsgálódásokban jártas pszichiáter - és a gyógyuló
alkoholbetegek saját, megkínlódott tapasztalataira építő s ugyanakkor irodal
mi érzékenységgel „megvert" szociálpszichológiai terepmunkás, menet köz
ben is fejlődő, egymást folyamatosan megtermékenyítő, kettős indíttatásából
fakad ez a harcos, kritikai ethos, amely a nemzetközi szakirodalomban érvé
nyesülő fejlődéssel összhangban és kölcsönhatásban - számos „együtt láza
dó" hazai szakemberrel közös törekvésként - előbb-utóbb szinte minden ál
lítását megkérdőjelezte az alkoholizmus elleni „küzdelem" megcsontosodott
honi kategóriáinak: a prevencióról folytatott óhaj-fecsegésnek és a „gyógyí9

tó" meg „rehabilitációs", zsákutcás látszattevékenységnek egyaránt. (Külön
köszönet a szerzőtársaknak, akik részt vállaltak ebben az „újító mozgalom
ban", s beleegyeztek a közösen ellenjegyzett közlemények ide sorolásába.)
A szerzők személyes életútja is természetesen belejátszik* h , . - y y az ural
kodó irányzatokhoz képest eretnek koncepciójuk fokozatosan kialakult.
A pszichiáter-szerző első nagy orvosi sikere az volt, amikor hőn szere
tett, krónikus alkoholista édesapját - aki akkor már ötvenhét éves volt! - a
körülmények szerencsés konstellációja révén mégis meggyógyíthatta, s az
még húszegynéhány boldog évet megélhetett. Személyiségére - empátia
készségén túl - talán indulatosságával sajátosan párosuló kemény önkontrollja volt (és ma is az) a legjellemzőbb, meg talán még az, hogy már fiatal
orvos korában kiábrándult az orvoskaszt omnipotens beképzeltscgéből.
A másik szerző sem véletlenül lett fogékony az elesettek és bajba jutot
tak keserves tapasztalatai iránt. Ehhez a náci koncentrációs táborokban szer
zett ifjúkori „élményein" túl bizonyára az is hozzásegítette, hogy egy kriti
kus élethelyzetében, átmenetileg Ridol-abuzőr lett, s a szer hirtelen elhagyá
sa után személyesen élhette át a delirálással színezett, súlyos vegetatív zava
rokkal járó kodeinelvonási szindrómának, az alkoholos delíriumhoz sokban
hasonlító életveszélyes állapotát.
Említésre érdemes még, hogy mindkét szerző intézményes szerepet vál
lalt a jelzett időszak alkoholizmus elleni szisztémájában, tehát mintegy „be
lülről" bírálhatták. Egyikük - az orvos - első igazgató főorvosa lehetett az
Országos Alkohológiai Intézet elődjének, a speciális alkoholbeteg-ellátás ki
építését megalapozó Alkohológiai Tudományos Módszertani Központnak.
Másikuk - a szociális szervező - majd tíz éven át vezette és segítette az al
koholellenes klubmozgalmat (az Alcoholics Anonymousnak a korszak vi
szonyaihoz alkalmazkodó, hazai változatát), s lett utóbb (1988-tól 1992-ig,
megbetegedéséig) a Józan Élet Egészség- és Család védő Országos Szövet
ség titkára, majd főtitkára. (Ez a szövetség eleinte az AE-klubmozgalom ön
segítő tapasztalatait igyekezett a megelőző tevékenységre adaptálni, majd a
helyi önsegítő kisközösségek katalizátorává vált, s a józan, türelmes maga
tartás erkölcsi képviseletére is vállalkozik.) Mindketten tevékeny tagjai vol
tak az Alkoholizmus Elleni Országos (utóbb: Állami) Bizottságnak, s mint a
válogatott közleményekből is kitűnik, számos kiadványnak, többek közt az
Alkohológiai Kiskönyvtár sorozatának és több főiskolai és továbbképzési
jegyzetnek, valamint az Alkohológia című szakfolyóiratnak a szerkesztésé
ben is aktívan közreműködtek.
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A válogatás két kötetének fejezeteit részben a szerzők munkássága során
érintett tárgykörök, részben pedig szakmai-emberi fejlődésük figyelembevé
telével próbáltuk tagolni. A könnyebb követhetőség érdekében a fejezeteket
a vitatott kérdések előrevetítésével, külön-külön felvezetjük, és itt utalunk
majd azokra a körülményekre is, amelyek közepette az adott dolgozatok
megíródtak. A z elkerülhetetlen átfedésekért elnézést kérünk.
A módosuló körülmények közül feltétlenül ki kell emelnünk azokat a
változásokat, amelyek a problémafeltárás lehetőségeit, mintegy menet köz
ben befolyásolták, nem utolsósorban a „hatalommal" való, nemegyszer fur
fangos egyezkedések vagy packázások eredményeképpen. Szabad legyen ezt
két jellemző példával illusztrálnunk:
a) A z elkötelezett szakemberek meggyőző igyekezetének hatására, 1960 őszén végre
megszületett az első M S Z M P Politikai Bizottsági határozat „a részegesség megfékezésé
re". Ezt azonban hosszú éveken át abszolúte titkos okmányként kellett kezelni. Hasonló
képpen „szigorúan titkosnak" minősítették az 1962-ben hozott első, erre vonatkozó kor
mányhatározatot, amely az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottságot létrehozta. A ha
tározat háromezres sorszáma biztosította, hogy az kizárólag az érintett, illetékes minisz
terek kezébe kerülhetett. Utóbb - 1977-ben - , már az A E O B inspirációjára megfogalma
zott újabb minisztertanácsi határozat szövege végre megjelenhetett a Határozatok Tárá
ban, s ez már akár a tanácselnökökhöz, a szakigazgatás vezetőihez is eljuthatott. Csak a
legutolsó - 1980-as - „alkoholizmus elleni" kormányhatározat kapott végre ezres sor
számot, s nyerte el a Magyar Közlönybe való közzététel jogát.
Mindeközben az elkötelezett szakemberek sem tétlenkedtek. Szívós tényfeltárásunk
kal és a titkos dokumentumok sajtóban való szellőztetésével, a B M „Alkoholizmus és
bűnözés" című kiállításán történt kiplakatírozásával stb. fokozatosan elértük, hogy az
M S Z M P és a kormány mindinkább „elhitte" és lassan-lassan már vállalta is, hogy a
probléma el bagatell izálása hibás álláspont, és hogy szükség lehet egy koncepciózus al
koholpolitika kialakítására. A Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Kutatási Főirány bein
dulása után lassan már arra is módunk nyílt, hogy ezt a „rá- és bebeszélt" kormányzati
alkoholpolitikát fokról fokra számon kérjük. (A dolog pikantériája, hogy a rend
szerváltást követő új kormányzattal ma még in sem tartunk, s a bevált „szuggesztív hasbeszélést" újra meg kell kísérelnünk.)
b) A célok megkövetelte ravaszkodásunk egy másik „történelmi" példája, hogy az
alkoholelvonó kezelésre kötelezett betegek abszolúte formális ambuláns kezeléséről
(amikor is az esetenként részeg rendőr támogatta be a gondozóba az erre kötelezett,
ugyancsak tiltakozó pácienst, hogy ott jól meghánytassák - ahol a kezelőorvosától talán
jobban megundorodott, mint a lenyelt s visszaokádott alkoholtól - ) csak úgy sikerült át
térni arra, hogy a kötelező gondozás minden esetben kórházi kivizsgálással kezdődjék,
hogy rendeletmódosító javaslatunkat „titkos összeesküvéssel", az Igazságügyi Miniszté
rium egyik jóndulatú főosztályvezetőjével - s miniszterével - „külső igényként és nyo
mással" terjesztettük saját miniszterünk elé...
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Bevezetőnkben utalnunk kell a két kötet tagolására is. Míg az itt követ
kező első kötetben a jelenség terjedelmének morbiditási és mortalitási átte
kintésére és a terápia átértékelésére tett erőfeszítéseinket összegezzük, a má
sodik kötetbe sűrítettük a társadalmi bajmegelőzés megújítására és a beavat
kozás hatékonyabb rendszerének kialakítására irányuló közleményeinket.
Megannyi vitatható (és vitatott) kérdés, amelyekre az adekvát választ már a
mai szakemberek - a váltógeneráció tagjai - fogalmazhatják csak meg.
Végül pedig még azt is meg kell indokolnunk, hogy a tanulmány-füzére
ket, a kötetek befejezéseként, mintegy záradékként miért húzzuk alá egyegy rendhagyó módon odaillesztett Függelékkel: egy pamflettel, illetőleg
egy novella-válogatással. A szakmai könyvekben szokatlan stílustörés nem
véletlen, s nemcsak eretnek mivoltunk bizonyítéka. A művészi hitellel mon
dandónk súlyát próbáltuk növelni (az olvasók lesznek a megmondhatói,
hogy milyen sikerrel). Egyébként azt sem tartottuk kizártnak, hogy a csatolt
elbeszélések biblioterápiás hasznosítására is sor kerülhet még, alkalomadtán.
Őszintén reméljük, hogy a szenvedélybetegségek súlyos gondjaival küsz
ködő fiatal generáció a szerzők tapasztalatait is hasznosíthatja majd a kor
kihívására kikerülhetetlenül megfogalmazandó, embert védő és segítő tisz
tességes válaszához.
Szerzők
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1.

A jelenség méreteinek
feltárásáért, az „alkoholizmus"
fogalom kiterjesztéséért

Vitatott kérdések:
-

Hol, miben jelentkeznek az alkoholizmus társadalmi
következmé
nyei? Az alkoholos ártalmak volumene és közegészségügyi
jelentő
sége?

-

Elégséges-e a dependenciára és az egyén italozására
korlátozódó,
szűk alkoholizmus-koncepció,
vagy az intra- és interperszonális té
nyezők komplex számbavétele nélkül elkerülhetetlenek a gyógyító
beavatkozás kudarcai? Alkoholbetegségről
vagy alkoholbetegségek
ről kell-e beszélnünk?

-

Van-e epidemiológiai felmérés az alkoholizmus hazai kiterjedtségé
ről, morbiditásáról és mortalitásáról, valamint terjedési tendenciái
ról?

A téma megközelítésének történeti körülményei:
-

Történelmi illúziók a társadalmi
következményeit
illetően.

átalakulás

automatikus

kedvező

-

A gazdasági és politikai (hatalmi) érdekeltség
tő törekvései.

tényfeltárást

nehezí

-

A hagyományos medicina elutasítása a szokásos egészségügyi mód
szerek számára megoldhatatlan jelenséghalmazzal
szemben, s a
kompetencia beszűkítésére való kényszerű igyekezet.

-

A „mégiscsak" beindult Társadalmi Beilleszkedési Zavarok (TBZ)
kutatásainak kiterjedtebb s már letagadhatatlan tapasztalatai.
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1.1.
Első törekvések
az alkoholbeteg-gondozás és
a morbiditás arányosítására (1971)
Dr. Simek Zsófia - dr. Karasz László:
A „Jelentés az alkoholisták gondozásáról" című
1970. évi beszámolók elemző értékelése
(ín: Alkohológia

1971/4. 182-186. o.)

A z Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Szervezési és Módszertani
Osztálya évről évre összesíti és értékeli az alkoholelvonó rendelések műkö
dési adatait. A z 1970. évi adatok nyomán cikkünkben két feladatot tűztünk
magunk elé:
1. A fogalmak pontos meghatározásával szeretnénk elérni, hogy a közölt
adatok egységes értelmezésen alapuljanak.
2. A beérkezett adatok elemző értékelésével feltárjuk a munka eredmé
nyeit, hiányosságait és kidolgozzuk azokat a mutatókat, amelyek alapján
mindenkinek a maga területén lehetősége nyílik számszerű összehasonlítás
ra.
Az alkoholisták gondozásának országos adatai az 1970. évben
Hetvenegy alkoholelvonó rendelés működött, napi 146 orvosi, 239 asszisztensi, 222,5
gondozónői munkaórával.
A z évi forgalom
A gondozottak száma
Ebből eredményes volt a kezelés
Új betegek az 1970. évben
ebből önkéntes
kényszergondozott
Gondozónői látogatások száma
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105
33
9
6
4
2
35

825 megjelenés volt
705
742 esetben
669
399
270
246

Egy példán szeretnénk bemutatni, hogy milyen problémák vannak a fogal
mak egységes értelmezése körül. A statisztikai jelentőlapon szerepel a kö
vetkező kérdés: Hány gondozottnál tekinthető a kezelés eredményesnek? A z
országos adatok szerint a gondozottak 29%-ánál. Ez az átlag nyilvánvalóan
nem megbízható, hiszen 0,5%-tól 90%-ig terjedő szélső értékeket takar, sőt
több olyan jelentőlap is érkezett, amely a kérdést nem tartja megválaszolhatónak. Hasonló, ha nem is ilyen értelmezési különbségek mutatkoznak a
többi alapfogalom tekintetében is, ami érthető, hiszen a gondozást és annak
szervezését az elvonó rendeléseken dolgozó orvosok sehol sem tanulták,
munkamódszereiket egyéni tapasztalataik szerint alakították ki. Következés
képpen a legelső feladat a fogalmak definíciója.

Összes megjelenések

száma (betegforgalom)

Megjelenésnek számít, ha az orvos a rendelésen - akár a beteggel, akár a
beteg hozzátartozójával foglalkozik és azt a kartonon rögzíti. A napi forga
lom nyilvántartása képezi az alapját az évi összesítésnek.
A
a)
b)
c)
d)

megjelenések szempontjából a forgalmat négy csoportra osztjuk:
új betegek,
gondozott betegek,
a gondozásból valamilyen oknál fogva elmaradt, s most újból jelentkező régi betegek,
egyéb (hozzátartozó, hatósági, illetve társadalmi szervek képviselői stb.).

Az év folyamán gondozásba

vett betegek száma

Ebbe a kategóriába tartozik
a) minden új beteg (hiszen minden beteget gondozásba kell venni, de
természetesen nem lehet az önkéntes beteget akarata ellenére gondozni)
b) minden régi beteg, akit valamilyen oknál fogva egy ideig nem gon
doztak.

Az év folyamán

a gondozásból

törölt betegek száma

Az év végén az orvos munkatársaival átnézi az összes gondozott kartonját.
(Egy rendelésre átlag 421 gondozott jut.) A gondozásból törlik a következő
betegeket:
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a) Azokal, akiknél az orvos a javulást olyan eredményesnek és tartósnak ítéli meg, hogy
nem szorulnak további gondozásra. (Ennek egységes szempontjait még ki kell alakítani.
Javaslatunk: A z eredményes kezelés óta már 3 év telt el, és a beteg gyakorlatilag absztinens.)
b) Azokat, akik más lakóhelyre költöztek. (Ezekről értesítést kell küldeni az új lakóhely
nek megfelelő rendelésre.)
c) Azokat, akik meghaltak.
d) Végül azokat, akiket az év folyamán nem gondoztak (akiknek a kartonján semmiféle
gondozásra utaló bejegyzés nem szerepel); ezek azok a betegek, akik az év folyamán a
rendelésen nem jelentek meg, illetőleg akiket a gondozónők nem tudtak eredményesen
meglátogatni. (Az eredményes látogatás fogalma: személyes találkozás a beteggel, vagy
megbízható értesülés a betegről.)

A gondozás szempontjából különös jelentőséggel bír ez a „d" csoport.
Annak ellenére, hogy a jelentésben gondozásból törölt betegekként szerepel
nek, lehet, sőt szükségszerű, hogy a következő évben éppen ezekre a bete
gekre fordítsuk a legtöbb figyelmet, mint olyanokra, akik a gondozás ható
sugarából kicsúsznak.

Nyilvántartott

gondozottak száma az év végén

Fentiekből következőleg:
A z előző év végén jelentett gondozottak számához hozzáadjuk az év fo
lyamán gondozásba vett betegeket, levonjuk a gondozásból törölt betegek
számát és így kapjuk meg a kívánt adatot.

Hány gondozottnál

tekinthető a kezelés

eredményesnek?

Elsősorban azoknál, akik egyáltalán, vagy gyakorlatilag nem isznak. De
azért van eredménye e kezelésnek azoknál is, akik csökkentették az alkohol
fogyasztást és kevesebb a konfliktusuk a családban, illetőleg a munkahe
lyen. És fordítva: eredménytelen azoknál, akik a kezelés és gondozás ellené
re változatlanul isznak. Tehát tulajdonképpen ebből a szempontból is három
csoportról beszélhetünk:
a) gyógyult
b) javult
c) változatlan.
Mire alapozzuk a csoportosítást?
Annak ellenére, hogy a beteg információi a saját ivására vonatkozóan nem mindig meg
bízhatóak - mindaddig hitelesnek kell tekintenünk, amíg meg nem győződünk az ellen-
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kezőjéről. Annál is inkább, mivel a gyógyulás csak az orvos és beteg közti bizalomnak
és közös erőfeszítésüknek lehet eredménye.
A kezelés eredményességére vonatkozólag a kartonon szereplő tárgyévi utolsó be
jegyzésre kell támaszkodnunk. Ennél többet nem kívánhatunk addig, amíg a gondozás
nak mindössze az a minimális feltétele, hogy az év folyamán egyáltalán legyen valami
megbízható adatunk a betegről.

Az „új beteg" fogalma
Nem az az „új beteg", aki az adott rendelésen először jelentkezik, hanem az
az „új beteg", aki a kartonon található anamnézis alapján alkoholizmus mi
att még sehol sem részesült kezelésben.

A „régi beteg" fogalma
Minden beteg, aki alkoholizmusa miatt már részesült kezelésben, tekintet
nélkül arra, hogy ezt a kezelést melyik intézetben vagy orvosnál kapta. (Te
hát régi betegnek számít az is, aki ugyan először jelentkezik a rendelésen,
de az anamnézis szerint már előzőleg is kezelés alatt állt.)
Kikből tevődik össze a régi beteg-kategória?
a) Olyan gondozott betegek, akik nem isznak, de még nem telt el elég idő ahhoz (kb. 3
év a kezelés óta), hogy a gondozásból törölni lehessen őket.
b) Olyan gondozottak, akiknél a kezelés nem hozta meg a várt eredményt, visszaestek, s
akiket újból aktívan kezelni kell.
e) Gondozásból elmaradt betegek, akik visszaestek és ezért az adott év folyamán újból
gondozásba kerültek. Ide tartoznak azok a betegek is, akik az adott rendelésen először
jelentkeztek, de az alkoholizmusuk miatt már bárhol máshol kezelték őket.

A „gondozónői

(asszisztensi) látogatás" fogalma

Akár a beteget, akár a hozzátartozóját, akár a beteg érdekében valamilyen
hivatalos szervet keresett fel a gondozónő, ez mind látogatásnak számít.
Nagyon sok mindent nem kérdeztünk, ami pedig fontos lenne, pl. milyen a lemorzsoló
dások aránya a kezeléseknél, mennyi a visszaesések száma stb. De ennél fontosabbnak
tartjuk egyelőre azt az alapcélkitűzést, hogy a jelentésekben szereplő adatok könnyen
meghatározhatóak, egyértelműek és ami a döntő, a helyszínen ellenőrizhetők legyenek.
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//.

A z 1970. évi alkoholelvonó jelentőlapok többek között az alábbi mutatószá
mok kidolgozását tették lehetővé. (A mutatókat az országos adatokból szá
mítottuk ki azzal a kettős céllal, hogy azok mind a helyi, mind pedig az ál
talános következtetésekre módot nyújtsanak. Ezek mintájára minden rende
lés kiszámíthatja a maga eredményesség-mutatóit, és összevetheti azokat az
országos átlaggal, figyelemmel a korábban említett korrekciókra.)
A gondozottak abszolút és 100 000 lakosra viszonyított száma
(Magyarország, 1970)
Megye (és néhány
nagyváros)

Gond. abszolút száma
az 1970. év végén

Gond. száma
100 000 lakosra

Budapest

15467

765

Debrecen

Megyei sorrend

1057

629

Szeged

299

237

Pécs

234

153

Zala

1512

579

1

Pest

385

402

2

Komárom
Vas
Borsod-A.-Z.

1216

396

3

962

346

4

1915

323

5

Csongrád

814

254

6

Hajdú-Bihar

891

247

7

Békés

894

227

8

Győr-Sopron

790

194

9

Fejér

725

183

10

Bács-Kiskun

970

171

11

Heves

593

159

12

Szabolcs-Szatmár

763

134

13

Nógrád

210

90.2

14

Szolnok

353

81

15

Tolna

153

60

16

94

34

17

Veszprém

135

33

18

Somogy

101

28

19

Baranya
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1. Mutató:
A százezer lakosra jutó gondozottak száma: 337,0.
gondozottak száma
100 000
ellátandó lakosság száma

P

A munka egyik döntő mutatója. Természetesen csak mennyiségi mutató, a
gondozás minőségéről nem ad felvilágosítást, hiszen a gondozottakat lehet
jól, és kevésbé jól ellátni. Mégis feltétlenül szükséges arra törekedni, hogy
az ellátandó terület betegei teljes létszámban gondozásba kerüljenek. Össze
hasonlítás céljából táblázatban közöljük a megyék és néhány nagyváros ada
tait.
A jó érték természetesen az, ha minden rászorulót gondozunk. (100 000
lakosra kb. 1000 gondozott.) Ezt az értéket Budapest és Debrecen közelíti
meg legjobban.
2. Mutató:
Az egy orvosi órára jutó betegforgalom: 2,5.
.

összes megjelenések száma
napi orvosi órák száma
évi munkanapok száma

Egy orvosi órára tehát átlagosan két és fél megjelenés jut. Következésképp:
az orvosi munka jobb szervezésével, a csoportterápiás módszerek bevezeté
sével - ehhez természetesen pszichológusokra is szükség van - már a jelen
legi hálózat is alkalmas lényegesen több beteg gondozására. De nem elég
csupán gondozásba venni a betegeket - ezt a munkát hozzáértéssel és meg
győződéssel kell végezni. Ehhez - megfelelően képzett orvos-pszichológus
gondozónői gárdára, és megfelelő helyiségekre van szükség.
A jelenlegi hálózatban az ellátás színvonala és az egyes rendelések munkakörülményei
viszont meglehetősen különböznek. Vannak olyan rendelések, ahol az orvos és munka
társai szinte hősies erőfeszítéssel végzik munkájukat. Vannak azonban olyanok is, ahol a
betegellátás formális. Sőt, egyes helyeken az alkoholelvonó rendelést csak szükséges
rossznak tekintik, és sem szakmai, sem társadalmi megbecsülésben nem részesülnek az
ott dolgozók, pedig a munka nehéz, és különösebb anyagi előnnyel sem jár. Általában
ezt a munkát a legkülönbözőbb szakmai felkészültségű orvosok végzik - mellék- vagy
másodállásban. Természetesen az eredmény a betegség jellege miatt nemcsak az orvosi
munka függvénye, hanem döntően társadalmi probléma. Éppen ezért az orvos aktív hoz
záállása az egyes beteg környezetéhez, munkaviszonyához az eredményes gondozás
egyik kulcskérdése. De nélkülözhetetlen az orvos részvétele az alkoholizmus elleni tár
sadalmi összefogásban is.
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3. Mutató:
A százezer lakosra jutó új betegek száma: 66,7.
Képlet:

új betegek száma
100 000
ellátandó lakosság száma

A z új betegek számának korábbi alakulására megbízható adataink nincse
nek. Ebben az évben csaknem hétezer új beteget jelentettek, ez a gondozot
tak kb. 20%-a.
A z új beteg fogalma statisztikánkbari csak annyit jelent, hogy a beteg betegsége során
most kerül először gondozásba, nem pedig azt, hogy az adott évben betegedett meg. A n 
nak a kérdésnek eldöntése, hogy mikortól tekinthető az alkoholista - betegnek, bonyo
lult probléma. A jelenlegi statisztikai rendszer ennek tisztázására még nem alkalmas.
(Rendszerint az anamnézísben is csak az szerepel, hogy mikor kezdett inni a beteg, ez
pedig többnyire nem azonos azzal az időponttal, amikor alkoholistává lett.) Fenti meg
szorításokkal azonban mégis csak értékes adat, hogy az év folyamán hány alkoholista
kerül újonnan, első alkalommal gondozásba.

A z új betegek jelentik ugyanis a gondozó hálózat számára eddig ismeretlen
alkoholistákat, akiket sikerült végre gondozásba venni. (Természetesen jó
lenne, ha a betegek minél koraibb stádiumban kerülnének gondozásba, mert
ez fokozza a gyógyulás valószínűségét.) Az új betegek, valamint a gondo
zásból elmaradt régi betegek („d" csoport) felkutatása - ez az adott terület
összes betegei ellátásának módja, feltétele.
4. Mutató:
Egy gondozott átlagos évi megjelenéseinek
Képlet:

száma: 3,1.

összes megjelenések száma
gondozottak száma

A z optimális megjelenési számot nehéz egyértelműen meghatározni. Ahol
sok az új beteg, sok a visszaeső, és ezért magas a kezelések száma, gyako
ribb megjelenésre van szükség. Ahol viszont több az eredményesen kezelt
beteg, ott kevesebbre. Általában az új és régi, az eredményesen kezelt és
visszaesett betegek aránya szabja meg a szükséges megjelenések számát.
A 2. mutató: azaz, hogy egy orvosi órára 2,5 megjelenés jut, lehetővé tenné
az egy gondozott évi megjelenési számainak növelését 3-ról legalább 6-ra.
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5. Mutató:
Az önkéntes és kényszeres betegek aránya (az új betegek közt): 62,5% és
37,5%.
, ,
Képlet:
r

önkéntes betegek • 100
kényszeres betegek • 100
...
+
—
*
= 100%
uj betegek
uj betegek
6

1

A kényszeres betegek kezelése-gondozása a legnehezebb feladat. Nincsenek
meg a kezelés alapfeltételei: egyrészt a gyógyulási szándék, másrészt a
kényszerkezeléshez szükséges kórházi, munkaterápiás háttér. A mutatóban
szereplő arányt azért tartjuk figyelemre méltónak, mert nyilvánvaló, hogy
minél magasabb az önkéntes betegek aránya, annál jobbak a kezelés kilátá
sai. Éppen ezért fel kell vetni, hogy a kötelező gondozást előíró törvény je
lenleg még nem teszi lehetővé, hogy a gondozó orvosa jogilag is önkéntessé
alakíttassa át a kényszeres kezelést, ha erre a beteg személyében biztosítékot lát
6. Mutató:
Az egy orvosra jutó gondozottak szjáma: 421,2.
e t

.

gondozottak száma
orvosok száma

Egy orvos átlag napi két órát rendel. Ha a jelenlegi kettő és feles forgalom
ötre emelkedne, akkor 500 gondozottat tudna az orvos ellátni, évi 6 megje
lenést számítva. (Napi megjelenések száma, szorozva az évi munkanapok
számával, osztva évi 6 megjelenéssel - 500 gondozottat jelent.) Következés
képp a jelenlegi hálózattal a gondozás mind mennyiségi, mind minőségi fej
lesztésének lehetőségei adva vannak.
7. Mutató:
Egy középkáderre jutó gondozottak szúrna: 337.
Képlet:

gondozottak száma
gondozónők + asszisztensek száma

8. Mutató:
Egy gondozásra jutó látogatások száma: 1,0.
Képlet:

u

0

a t á s o k s

í m a

* *
*
gondozottak száma
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9. Mutató:
Egy gondozónői látogatás átlagos időtartama: 2 óra.
napi gondozónői órák • évi munkanapok száma
látogatások száma
Itt különösen hangsúlyozni szeretnénk, hogy átlagértékekről van szó, és az
egyes rendelések nagyon különböző képet mutatnak a középkáderek megter
helésére vonatkozóan. Van olyan rendelés, ahol egy beteget sem látogattak
meg, de van olyan is, ahol minden gondozottat. A betegek látogatása az
egyik legnehezebb gondozási feladat. Maximális tapintat, gyors helyzetfel
mérés, pedagógiai érzék és még sok minden szükséges, a szakmai hozzáér
tésen kívül. Ezért nem is a látogatások száma a döntő. Nehéz ezzel kapcso
latban bármilyen normát felállítani. A z orvos és a gondozónő együtt kell
hogy eldöntsék, hogy melyik beteget milyen sűrűn és hol látogassák meg.
Összegezésül: Fejtegetéseink az alkoholizmus problematikáját a gondozó
hálózat szemszögéből közelítették meg. Nem vonjuk kétségbe a megelőzés
fontosságát, de ha már kialakult a betegség, akkor a gondozással kezdődik a
gyógyuláshoz vezető út. Sajnos, a szesztermelés évről évre nő, és ezzel kor
relációban emelkedik az alkoholisták száma. Az alkoholizmus népbetegség.
A betegek gyógyítása a társadalom elsőrendű érdeke. Evidens, hogy az ezen
a területen munkálkodó egészségügyi dolgozóknak ugyanolyan lehetőségeket
és megbecsülést kell kivívni és biztosítani, mint a tbc felszámolóinak.
Célunkhoz híven mindössze az alkoholelvonó rendelések hálózatának
1970. évi tapasztalatait igyekeztük a statisztika módszereivel némiképp álta
lánosítani, s ha ezen a területen dolgozóknak a legcsekélyebb mértékben is
segíthettünk, munkánk nem volt hiábavaló. Ha csak annyit értünk volna is
el, hogy a jelentésekbe fektetett fáradságot ésszerűen elfogadhatóvá tettük,
és némi kedvet keltettünk bárkiben is, hogy bekapcsolódjék a számokkal
való értelmes ,játékba", már akkor is. Várjuk az érdekeltek bíráló megjegy
zéseit, hozzászólásait.

*
Ezúton szeretnénk megköszönni az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Szerve
zés-Módszertani Osztály dolgozóinak a számolási munkában való közreműködésüket.
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1.2.
Az alkoholfogyasztás és alkoholizmus
a vezetők között (1978)
1.2.1. Dr. Simek Zsófia tanulmánya
(In: Vezetéstudomány

1978/3. 47-51. o.)

A modern szociológia az alkoholizmust a különböző társadalmi normasértő - ún. devi
áns viselkedésformák egyikének tekinti. A deviáns viselkedésformákkal kapcsolatos szo
ciológiai kutatásban kialakult egy érdekes modell, amely az ide vonatkozó jelenségeket
sajátos megvilágításba helyezi. E modell szerint a deviáns viselkedésformák attól kezdve
válnak szembetűnővé és megragadhatóvá, amikor társadalmi reakciót váltanak ki, és e
reakció keretében deviánsnak, mégpedig valamilyen sajátos módon deviánsnak - pl. al
koholistának, bűnözőnek, perverznek, elmebetegnek stb. - minősítik őket. Amikor ez a
minősítés bekövetkezik, a deviáns viselkedésű ember új társadalmi helyzetbe kerül, új
szabályok érvényesek rá, új kötelezettségek és feladatok előtt áll.
A minősítés tehát mintegy címkét ragaszt rá, megítélésével valójában kikiáltják de
viánsnak, és vonatkoztatják rá a deviánsokkal szemben megszokott eljárásokat. A minő
sítést hangsúlyozó modellt „címkézési" (labelling) modellnek nevezik. E modell és a
mögötte álló elmélet ma nagyon sok vita tárgya, de a legtöbb szakember legalább felté
telesen és bizonyos megszorításokkal elfogadja.
A szakemberek számára ez a modell valószínűleg azért kedves, mert kifejezi és
egyben meg is haladja azt az alapproblémát, amellyel mindenki találkozik vizsgálat, ku
tatás közben, és amelyet nem könnyű megoldani. E probléma abból áll, hogy a társadal
mi minősítés előtt nagyon nehéz meghatározni a deviáns viselkedés lényegét. Nehéz
egyetértésre jutni a definíciót illetően, és nem lehet megismerni a deviánsok teljes körét,
hiszen j ó részük rejtve marad (pl. nagyon sok bűntény tettese nem kerül kézre, ezért a
börtönben összegyűlt bűnözőket vizsgálva a kutatók igencsak bizonytalanul általánosíta
nak, mert nem tudják, hogy ugyanolyan csoport-e a szabadlábon, leplezetlenül élő bűnö
zők csoportja, mint a börtönben levőké stb.).
A z alkoholizmus kapcsán ez a probléma különösen élesen jelentkezik. Azokat az al
koholistákat lehet vizsgálni, akiket vagy hatóságok, vagy egészségügyi intézmények
iszákosnak minősítenek az elfogyasztott alkoholmennyiség, az italfogyasztás gyakorisá
ga, az alkoholélvezet következtében előállott testi károsodások és a botrányt okozó, a
társadalmi kötelezettségeket elhanyagoló viselkedés alapján. Ha szűrővizsgálatot akar
nánk végezni az alkoholizmussal kapcsolatban, bajban lennénk, mert hamar észreven
nénk, hogy egyetlen olyan kritérium sem specifikus, amelynek alapján pedig a gyakor
latban minősítenek valakit alkoholistának, elvonókúrára fogják őket, esetenként kény
szer-gyógykezelés formájában. Nem specifikus sem az elfogyasztott alkohol mennyisé
ge, sem az ivási „anamnézis" hossza, sem a szomatikus károsodások mértéke, de még a
szociális viselkedés sem. A jelenség tehát nehezen válik megfoghatóvá, és csak akkor
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ölt konkrét formát, ha vagy a környezet türelme fogy el, vagy valamilyen hatósági sze
mély (legtöbbször orvos) véleménye alapján ki lehet jelenteni, hogy - adott esetben a
mértéktelenül italozó ember - alkoholista.

A minősítés

bizonytalansága

A kutatók érthetően nehezen fogadják el, hogy egy társadalmi jelenségnek
ilyen bizonytalanok legyenek a kritériumai, és ilyen nagy különbség lehes
sen deviáns és deviáns, esetünkben pl. alkoholista és alkoholista között,
vagyis hogy megtörténhessen: ugyanúgy alkoholistának minősüljön valaki
néhány évig tartó, nem is túl nagy mennyiségű alkoholfogyasztással járó, de
sok szociális konfliktust kiváltó ivás után, mint ahogyan alkoholista lesz
egy évtizedekig hatalmas mennyiséget ivó, csendesen elbutuló másik. Kere
sik a pontos meghatározásokat, ám eddig nem sikerült még megtalálniuk.
így azután arra a kérdésre, hogy ki az alkoholista, ma sem tudunk jobb választ adni,
mint ami a minősítési modellből következik: az a mértéktelen ivó, akit a társadalom al
koholistának minősít. E válasz rögtön felveti a differenciáló minősítés lehetőségét. A
minősítés aktusát felfoghatjuk sajátos dinamikus helyzetnek, amelyben a társadalom
képviseli és védi a maga normáit, a deviáns ember pedig megkísérli e normák olyan át
hágását, hogy deviáns viselkedése mellett a deviáns minősítést lehetőleg ne kapja meg.
Nyilvánvaló, hogy az embereknek - attól függően, hogy milyen társadalmi helyzetben
vannak - különbözők a lehetőségei és eszközei arra nézve, hogy a deviáns minősítést
magukról elhárítsák. Azonos feltételek között a magasabb társadalmi pozícióban levő
ember könnyebben teheti ezt meg, mint az alacsonyabb rangú, az iskolázottabbnak elő
nye van a képzetlennel, tudatlannal szemben stb. A feltételek sem azonosak. Minden
társadalom összetett, különböző részekből áll, amelyekben az egyes deviáns viselkedés
formákkal szembeni viszonyulás, megítélés különböző.
Ennek az a következménye, hogy a deviáns viselkedésformákról rendelkezésünkre
álló adatok a társadalmi minősítés különböző esélyei miatt erősen torzítottak. Rend
szerint minden deviáns viselkedésforma statisztikája azt mutatja, hogy az alacsonyabb
iskolázottságú, hátrányosabb élethelyzetű rétegekben gyakoribbak a deviáns megnyilvá
nulások, mint az iskolázottak és a társadalmilag kedvezményezettebbek között. Külön
böző vizsgálatok azután rendre kimutatják, hogy e szabályszerűség hátterében az is áll
(egyes kutatók szerint csak ez áll), hogy egyes csoportok könnyebben kivédik a deviáns
minősítést, mint mások. Nagyon szép vizsgálatokat ismerünk pl. tőkés országokból arra
vonatkozóan, hogy az ottani felső és középső rétegek fiataljai is nagyon sok bűncselek
ményt követnek el (ezt az ún. self-report módszerrel lehet megállapítani, névtelen kérdő
ívek alapján), de vagy nem fogják el őket, vagy a hatósági szankciók alól mentesülnek,
a szegényebb rétegek fiataljait pedig gyakrabban elfogják, szigorúbban büntetik. Ez még
fokozottabban áll a hátrányos helyzetben levő faji kisebbségekre (pl. Amerikában a né
gerekre, puerto-rícóiakra stb.). Hasonló szabályszerűségeket mutattak ki az elmebetegsé
gekre vonatkozóan is.
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Csaknem bizonyos, hogy ez a helyzet az alkoholizmussal kapcsolatosan is.
E téren, sajnos, a kutatások elmaradtak más deviáns viselkedésformákkal
szemben. Nemcsak a szociológia érdeklődött az alkoholizmus iránt kevésbé,
az egészségügy és az igazságügy is mostohagyerekként kezeli - már ami a
kutatást illeti. Ezért az alkoholizmus igazi „epidemiológiájáról" elég keveset
tudunk. Azt tudjuk, hogy a nyilvántartott alkoholisták számánál jóval több
veszélyeztetett ember van, de hogy kik ezek - vagyis milyen társadalmi
csoportokba tartoznak, mi jellemző rájuk - nem tudjuk. A nyilvántartott al
koholisták statisztikái hasonló képet adnak más deviáns viselkedésformák
statisztikáihoz, az alsó rétegekben élők teszik ki az egészségügyileg vagy
igazságügyileg alkoholistának minősítettek túlnyomó többségét, és ritka kö
zöttük a magasabb társadalmi rangú, beosztású ember (aránylag ritka, mert
abszolút számban azért elég sok előfordul).
E statisztikai képben érdemes kételkedni. Igen valószínű, hogy a magasabb társadalmi
státusú emberek hatékonyabban tudják elkerülni az alkoholista minősítést. Ha végigte
kintünk azon a folyamaton, hogy pl. hazánkban hogyan lesz valaki alkoholista „eset",
akkor láthatjuk, hogy az italfogyasztásból eredő normasértő viselkedés egy idő után
(rendszerint igen hosszú idő után) már túllépi a környezet toleranciájának határát, és ak
kor az egyént különböző eszközökkel rábírják arra, hogy orvoshoz forduljon, kezeltesse
magát. A hazai tapasztalatok szerint a rábírás eszköze legtöbbször nyílt vagy burkolt
(fenyegetéses) kényszer. A magasabb társadalmi réteghelyzet, a nagyobb társadalmi be
folyás általában megnyújtja a toleranciát és késlelteti az alkoholista minősítést.
Ennek sokféle mechanizmusa van. A magasabb rangú embert társadalmi hatalmánál
fogva nehezebb befolyásolni, vele szemben eleve nagyobb toleranciát kell tanúsítani, an
nál is inkább, mert a legtöbbet nála alacsonyabb rangúak között tartózkodik. A maga
sabb beosztású ember többet keres, könnyebben meg tudja venni magának a szükséges
alkoholt, rendszerint más hozzáférhetőségi lehetősége is van: az alkoholfogyasztás anya
gi következményeivel sokkal később szembesül (tehát csak sokára jut el oda, hogy csa
ládja az ivás miatt hiányokat szenved olyan mértékig, hogy ez már a családon kívül is
figyelmet kelt). A magasabb beosztású ember az alkoholfogyasztásból eredő hibákat és
mulasztásokat is könnyebben el tudja hárítani magától. Ha azután már végképp nem bír
szakítani az itallal, módja van olyan orvosi segítséget keresni, amelyet titokban tarthat,
nem kell alkoholista-minősítéstől tartania.
A társadalmi rétegkülönbségek, rangkülönségek tehát lehetővé teszik a mértéktelen
italfogyasztás vagy az alkoholtól való függőség leplezését. Minél magasabb állású vala
ki, a társadalmi munkamegosztás rendszerében minél rangosabb pozíciót tölt be, annál
nagyobb a deviáns viselkedés „tétje" a számára, annál inkább összeszedi erőit annak ér
dekében, hogy pl. ivását leplezze.

Nagyon magas a felső társadalmi rétegek

italfogyasztása

E megfontolások alapján igen valószínű, hogy a vezető beosztású emberek,
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a vezetők alkoholizmusa, alkohol függősége lényegesen gyakoribb annál,
mint amit a kezelési statisztikák mutatnak. A valódi gyakoriság azonban
szűrővizsgálattal megközelíthetetlen. Nem kivitelezhető az ivási szokások
felmérése sem, az eddigi néhány vizsgálat nagyon bonyolult, költséges és
kevés hozamú volt. Magyarországon reprezentatív felmérés nem történt,* a
meglevő vizsgálatok főleg amerikaiak. A z elkészült felmérésekből azonban
kitűnik, hogy a felső társadalmi rétegek italfogyasztása mégis magas, gyak
ran magasabb, mint az alsó társadalmi rétegeké. Ez is arra mutat, hogy a hi
vatalos alkoholista-statisztikákban sok a műtermék, hiszen az alkoholizmus
gyakorisága bizonyosan korrelál az italfogyasztás mértékével. A z amerikai
adatok vonatkoztathatók hazánkra is. Biztos, hogy a vezető beosztásúak szá
mára az alkohol könnyebben hozzáférhető, valószínű, hogy elég sokat isz
nak is, ha pedig így van, akkor az alkoholista is több közöttük, mint amit
hivatalosan ismerünk. (...)
A vezető beosztású ember könnyen vehet magának italt, de különösen
könnyen hozzájut pénz nélkül is. Társadalmi helyzeténél fogva igyekeznek
kedvébe járni, és ebben a kulturálisan legkönnyebben megengedett módszer
a kínálás itallal. Ebben ősi kulturális gesztusok sűrűsödnek, olyan aktus ez,
amelyhez társadalmi gyanúk nem tapadnak, nem számít megvesztegetésnek,
ebben kifejeződhet - és nagyon gyakran ki is fejeződik - az önzetlen jóaka
rat is. Ezzel valamit adhat a kínáló ember a másiknak, akinek jóindulatát,
kegyét megnyerni szeretné, vagy megítélését szeretné enyhíteni magával
szemben. Felmérés, vizsgálat nem bizonyítja, de a mindennapi tapasz
talatból egyértelműen kitűnik, hogy a vezetőket rendszeresen megkínálják,
és ezeket a kínálásokat nehéz visszautasítani.
A kínálás nagyon gyakran olyan társas helyzetben történik, amelynek
hagyományos kelléke az alkohol, mert az adott helyzetben helye, funkciója
van az alkohol pszichológiai hatásának. Fogadások, ünnepségek, bankettek,
találkozások ezek, ilyenkor szükség van a hangulat oldására, a vidámság fo
kozására és erős a törekvés arra, hogy az alkalmat különlegesen jó közér
zettel is emlékezetessé tegyék. Csaknem törvényszerű, hogy az ilyenkor kí
nált italok nemes italfajták, amelyek kitűnnek jó ízükkel és kellemes hatá
sukkal. Csábít tehát maga az alkalom, néha szinte kényszerít is, de mindig
csábít a felkínált ital maga, amely különleges, pénzben is és fogyasztási él
ményben is érték.
A tanulmány megjelenése időpontjáig. - Szerlc
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A vezetőket nemcsak kínálják, ők maguk is kínálnak másokat, és a házi
gazdaság, a kínálás szerepe talán még nagyobb motiváció az ivásra, mint
az, hogy az embert mások kínálják. Ilyenkor szinte nem illik nem felemelni
a poharat, hiszen az sértés, a vendég megbántását jelentheti.

Amikor a vezetőnek innia kell!
A kínálás különböző alkalmai rendkívül gyakoriak a vezetők életében, hi
szen a vezetői tevékenység nagyrészt emberi kapcsolatok szabályozásából
áll, és e szabályozásnak gyakori terepe a különféle ünnepi társas esemény.
Hivatalosan is sok ilyen adódik, hiszen az évfordulók, kitüntetések, búcsú
zások, felavatások, vendéglátások, megtisztelő látogatások gyakoriak, de na
gyon sok magánjellegű alkalom is van, amikor a vezetőnek jelen kell lennie
és innia kell. A születésnapok és névnapok, házasságkötések és házassági
évfordulók, névadó ünnepségek, lottónyeremények (és ezernyi más alkalom)
társaságot hívhatnak elő a munkahelyi közösségben, a beosztottak ilyenkor
előszeretettel hívják meg a vezetőiket, és ezt a meghívást nem illik vissza
utasítani; és a beosztottak között, munkaidő után különösen nehéz az italfo
gyasztástól elzárkózni. Gondolni kell ugyanis arra, nem veszik-e rossz né
ven, ha a vezető nem iszik, nem értelmezik-e úgy, hogy ezzel rangkülönb
ségét akarja kifejezni (vagyis, hogy nem iszik „együtt" akárkivel). Később a
vezetőnek is illik ilyen személyes alkalmat létrehozni, oda meghívni beosz
tottakat - és akkor még inkább illik velük inni.
Kétségtelen, hogy az ivási konvenciókat át kellene hágni, és sok vezető
felül is tud emelkedni ezeken, azonban az ivásra serkentő szociális presszi
ók sokfélesége közepette igen könnyű belecsúszni a rendszeres ivásba,
amely azután észrevétlen folyamatban vezethet a mértéktelen alkoholfo
gyasztás, majd az alkoholizmus felé. Ha valaki olyan sok lehetőség mellett,
mint amennyi a vezetők számára áll rendelkezésre az italfogyasztásra, még
otthon is fogyaszt alkoholt, ez a folyamat gyorsan haladhat előre.
A z italfogyasztásban és az alkoholhoz való hozzászokásban nagy szerep
jut az alkohol pszichés hatásának. A z alkohol az emberiség legősibb „pszichofarmakonja", feszültség- és gátlásoldó szere. Ez a tulajdonsága avatta a
társas rituálék, ünnepségek kellékévé, és ez teszi az emberek számára az
italt szubjektív értékké. A k i alkoholt iszik, ezzel jó közérzetet, kellemes él
ményt akar szerezni magának, feszültségeit akarja megszüntetni, esetleg
szorongását oldani. Jótékony közvetlen hatása lehet az alkoholnak a fáradt
ságra is.
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A vezető munkájával, helyzetével kapcsolatosan a feszültség és a szorongás nagyon
gyakori. A vezetés igen sok stresszel jár, rengeteg izgalom és konfliktus forrása. Szinte
szükségszerűek az ellentmondásos döntési helyzetek, csaknem mindig van ellentét a be
osztottak igényei, várakozásai és a vezető feletteseinek utasításai vagy elvárásai között,
ezekre szinte minden ember feszültséggel reagál. Jóformán alig van olyan vezetői hely
zet, amely ne lenne feszültségteljesebb, szorongáskeltőbb, mint az adott munkahely átla
gos beosztotti pozíciói. Igen sok múlik tehát azon, hogy a vezetői munka során össze
gyűlt pszichológiai feszültséget a személyiség hogyan tudja levezetni, eliminálni. Ha va
laki j ó és hatékony feszültséglevezetési módszereket alakít ki a maga számára, a vezetés
stresszei hosszú távon sem károsítják. A pihenés és a munka harmonikus aránya, megfe
lelő kikapcsolódási módok, sportolás, egészséges emberi kapcsolatok, és még sok más
lehetőség kínálkozik a mentálhigiénés kompenzáció számára, a sok lehetőség közül min
denki megkeresheti azt, ami személyiségének, sajátos érdeklődéseinek és igényeinek
leginkább megfelelő. A z egészséges vezetői életmódnak számos j ó példáját láthatjuk a
mindennapokban.

Rendkívül nehéz adatszerűen bizonyítani, de ismét a klinikai és köznapi ta
pasztalatok sora mutatja, hogy a vezetők többsége nem tud munkaköréhez
képest egészségesen élni. Többnyire ideje sem marad erre, igénybevétele
olyan nagy. A legtöbb vezető-munka magában rejti az önképzés követelmé
nyét is, és a munkával járó felelősség arra készteti a vezetőt, hogy ne vegye
figyelembe a munkaidő kötöttségeit. A legnehezebb vezetői feladatok egyi
ke a vállalások féken tartása. A vezetők nagyobb része belecsúszik abba a
csapdába, hogy önképzését szabad idejének rovására biztosítja, és annyi
munkát vállaljon magára, amennyi a munkaidő keretei között nem végezhe
tő el. Maga a saját munka beosztása és az önmagával szemben állított köve
telmények átélése is jelentős feszültségforrás lehet a vezetők számára. Álta
lában mindezt nem is tudatosítják, az önvizsgálatra, önkritikus töprengésre
is ritkán jut idő.
A vezető személyiségében így azután bőven összegyűlik annyi feszült
ség, amennyi a könnyen hozzáférhető alkoholt kívánatos gyógyszerré, kelle
mes enyhítővé teszi először, majd a j ó közérzet feltételévé, később esetleg
elengedhetetlen szerré a fáradtság és az összegyűlő rosszkedv, depresszív
hajlandóság feloldásához. Ilyenkor rendszeresen, nagy mennyiséget szoktak
inni a vezetők, a nap folyamán ügyesen elosztva, főleg az esti órákra sűrítve
az ivásokat. A z amerikai menedzserirodalomból tudjuk, hogy szinte népszo
kás az ottani vezetők körében esténként a jó néhány pohár szódás whisky
elfogyasztása, gyors egymásutánban, csak az „oldódás" (,just to relax") ér
dekében. Ugyanez gyakori vörösborral vagy cseresznyepálinkával nálunk is.
Amint az alkoholizmus szempontjából általában, a vezetők szempontjából is
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a veszélyeztetettség jele a reggeli ivás vagy a munkaidő alatti huzamosabb
alkoholos befolyásoltság igénylése.
Ha egy vezető ebbe az állapotba kerül, ekkor mutatkozik meg leginkább,
hogy a státus milyen hosszú ideig védi az alkoholista minősítéstől. Igen ko
moly botrányokat és mulasztásokat kell ahhoz a vezetőnek elkövetnie, hogy
részegesnek nyilvánítsák, vagy hogy italfogyasztása miatt szankcióktól kell
jen tartania. Ennél sokkal hamarabb alkoholistának minősül a munkás (más
kérdés, hogy a munkaerőhiány miatt sok helyen kénytelenek szemet hunyni
az italos munkakezdés és a munkaidő alatti alkoholfogyasztás felett), a hi
vatalnok vagy a tanár, nem is beszélve a fegyveres erők tagjairól, mint a
vezető. A gimnáziumi igazgató alkoholizmusa hosszabb ideig marad követ
kezmény nélkül, mint a tanáré, a kórházigazgatóé vagy a főorvosé, mint a
beosztott orvosoké. Sokkal lassabb, körülményesebb a különböző jelzések
és visszajelzések útja a vezetőkkel, mint az átlagemberekkel kapcsolatban.
A vezető sokáig megélhet korábbi munkája gyümölcséből, az előző években
létrehozott szervezettség vagy rend egy darabig fenntartja önmagát, a veze
tői munkának kevés a közvetlenül megfogható kritériuma. így áll elő, hogy
ha a munkás ittassága miatt selejtet vagy balesetet csinál, azt esetleg nem
lehet nem észrevenni, ha a tanár az osztályban, az orvos a betegek között it
tasan jelenik meg, az már szükségszerűen megbotránkozást kelt, a vezető
azonban sokáig korlátozhatja italfogyasztásának észrevételét bizalmas embe
reire, van ideje döntéseit felülvizsgálni (módja van felülvizsgáltatni is azo
kat), a munkateljesítmény romlása tehát sokkal később tűnik szembe.
A z is klinikai megfigyelés, hogy a vezetőt első alkohol okozta konfliktu
sai erősen motiválják a változási próbálkozásra, ezért az alkoholista vezetők
sokkal nagyobb erőket mozgósítanak magukban a leszokás érdekében.
Rendszerint az első leszokási próbálkozás sok hónapig tartó eredményt hoz,
és a vezető személyiségében megerősíti azt a hitet, hogy ő mégiscsak kéz
ben tudja tartani önmagát, még sincs olyan komoly baj.
Viszonylag tényleg ritka a súlyos társadalmi degradáció és a klasszikus
krónikus alkoholizmus a vezetők körében, ennyiben a hivatalos statisztikák
nak tényleg igazuk van. Ez azért is lehet, mert az alkoholistává való minősí
tés társadalmi késleltetése elfojtja a viselkedészavarokat, helyettük az alko
holfogyasztás testi károsító effektusai bontakoznak ki. Ezek még kevésbé re
gisztrálhatók, azonban az orvosi tapasztalatok tükrében jól láthatók. Ide el
sősorban a szív, a máj és az idegrendszer károsodásai tartoznak. A rend
szeres alkoholfogyasztás keringési ártalmairól sok vizsgálat számol be, a
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mértéktelen ivók többsége szívbeteg lesz, és az infarktusban az alkoholfo
gyasztás nagyobb mértéke komoly kockázati tényező. A vezetők munkája
egyébként is sok kockázati körülménnyel jár a szívinfarktus szempontjából,
szinte közhelyszerűen nyilván is tartják a vezetők nagyobb infarktusmorbi
ditását, a sok veszélyeztető tényező mellett az alkohol szerepe azonban
gyakran feledésbe merül. A z italfogyasztás meggyengíti a szervezet ellenál
lóképességét, elsősorban a máj károsításán át, és így közvetve is okozhat
egészségkárosodást. A z idegrendszer is megsínyli a rendszeres alkoholfo
gyasztást, még akkor, amikor az alkoholizmusnak esetleg nyoma sincs. So
kan vélik úgy, hogy számos balesetben, amelyet gépjárművel okoznak, nem
a közvetlen ittasság, de az alkoholizálás okozta idegrendszeri károsodás ját
szik szerepet (noha van olyan hiedelem is, nemcsak nálunk, hanem más or
szágokban is, hogy a vezető beosztású emberek kisebb kockázattal ülnek
italosán a volán mellé, mint az átlagos autósok, legalábbis ami a hatósági
következményeket illeti).

A vezetők utánzási

mintái

A különböző adatok és megfontolások alapján tehát valószínűsíteni lehet,
hogy a vezetők az alkoholfogyasztás ártalmai szempontjából nagyon veszé
lyeztetett helyzetben vannak, ha a szokványos értelemben vett alkoholizmus
ritkán fejlődik is ki körükben. Igen fontos lenne ezért őket külön is óvni az
alkoholtól. Ez a vezetők mentálhigiénéjének kidolgozásán és megvalósításán
át lenne leginkább elérhető, amelynek keretében a vezetők segítséget kap
hatnának munkájukkal kapcsolatos feszültségeik megelőzéséhez és célszerű
levezetéséhez, feldolgozásához. Bár vannak kezdeményezések ilyenfajta
mentálhigiénés segítség nyújtására, egészében még ez a terület nagyon fej
letlen, és egyelőre minden vezetőnek magának kell többet törődnie pszichés
egészségével, és e törődésben figyelmeztető jelnek tekintheti saját italfo
gyasztási szokásait és italigényét a különböző feszült életszakaszokban. Ha
ugyanis az alkohollal való kapcsolat rendszeressé válik, ez a belső feszültsé
gek megoldatlanságának biztos tünete. A vezetők alkoholfogyasztásának
korlátozásában komoly társadalmi érdek is rejlik. A z italfogyasztás - bizo
nyos mértékben és rendszerességgel - mégiscsak károsítja a vezetői munka
hatékonyságát, és ez sok emberre kihat, nagyon nehezen lemérhető, szerte
ágazó társadalmi károkat okoz. De nem elhanyagolható az sem, hogy a ve
zetők italszeretete és italfogyasztása nehezíti az antialkoholista propaganda
dolgát is, a vezetők ugyanis utánzási minták, példaképek, akiktől az emberek
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észrevétlenül is átvesznek magatartásformákat, ha tehát ők szívesen isznak
és könnyen elvesztik a mértéket, nagyon nehéz az egyszerű embereket jó
zanságra, esetleg absztinenciára késztetni. M a Magyarországon az italfo
gyasztás rohamosan emelkedik, az alkoholisták száma (az alkohol okozta
bűntények és egészségkárosodások száma stb.) nő, a trend megfékezéséhez
nagy társadalmi erőfeszítés szükséges, nem közömbös tehát a vezetők viszo
nya az alkoholhoz.

1.2.2. Fekete János hozzászólása dr. Simek
Zsófia: „Az alkoholfogyasztás és alkoholizmus
a vezetők között" című tanulmányához
(In: Vezetéstudomány

1978/5. 48-49. o.)

A tanulmány jelentős kísérlet az alkoholizmus nem szokványos szociálpszichológiai
megközelítésére és értelmezésére. Megjelenése összefüggésbe hoztató a hatékonyabb
társadalmi önvédelemmel, amire a 2024/1977. (IX. 10.) M T . sz. kormányhatározat köte
lez valamennyiünket. A z elkövetkező évek, évtizedek alkoholizmus elleni harcának átfo
gó stratégiáját és összehangolt taktikáját tartalmazó határozat a problémát - a szocialista
életmód, a közművelődés és a közerkölcs fejlődésével összhangban - politikai kérdés
ként kezeli. Ezáltal kedvezőbb lehetőségeket teremtett a jelenség mélyebb elemzésére,
így a szerző által felvetett „kényes témák" tisztázására is.
A tanulmány a következő tényeket körvonalazza:
1. A z alkoholista minősítés jórészt az alkoholizáló személy társadalmi helyzetétől,
pozíciójától függ. A környezet a vezetőkkel szemben lényegesen toleránsabb; ugyanak
kor munka- és életkörülményük is alkalmasabb a hozzászokás kedvezőtlen folyamatának
a leplezésére. Ez az oka az ismert („minősített") értelmiségi alkoholisták alacsony ará
nyának, a jelentős mennyiségű szeszt fogyasztó vezetők „késleltetett" lelki torzulásainak
és társadalmi degradációjának, valamint annak, hogy a súlyos fizikai-idegrendszeri szö
vődmények ezeknél az embereknél többnyire „váratlanul" és látványos előzmények nél
kül jelentkeznek.
2. A vezetők nagymérvű alkoholfogyasztását olyan szociálpszichológiai törvénysze
rűségek motiválják, mint a vezető-munka fokozott lelki feszültségei s ezek alkoholos
„megoldásának" elterjedtsége; a vezetői munkafolyamat kapcsolat-szabályozási, érintke
zési normatívái, sztereotípiái, melyek meghatározó szokás- és értékrendszerébe hagyo
mányosan beépült a közös szeszfogyasztás egyik vagy másik formája. Hozzájárulnak eh
hez egyéb társaslélektani tényezők is: így - többek között - fontos szerepet tulajdonítha
tunk a könnyebb hozzáférhetőségnek. Hasonló késztető hatás ebben a körben az ellenőr
zés csaknem teljes hiánya is.
3. Jelentős szociálpszichológiai törvényszerűségre utal a szerző, amikor a vezetői
magatartás modell-képző jellegét kiemeli, s ezzel a társadalmi felelősséget konkrétan is
megfogalmazza.
Mindhárom alapgondolathoz volna hozzáfűznivalóm.
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A probléma általános

megközelítéséhez

A vezetők alkoholfogyasztására (és alkoholizmusára) irányuló következteté
seinket jól előkészített felmérésekkel kell alátámasztanunk, ha nem akarunk
a moralizálásnál megragadni. A z általános benyomásokon túl konkrét adato
kat kell gyűjtenünk a jelenség szociológiai kiterjedtségéről, csoport-változa
tairól és tendenciáiról, valamint káros következményeiről, hogy ellenintéz
kedéseink kellően megalapozottak és arányosak lehessenek. A vezetők alko
holizmusának tehetségsorvasztó, társadalmi aktivitást fékező, munkafegye
lemlazító stb. kárainak a felmérése még komoly tanulsággal szolgálhat - or
szágosan, de munkahelyenként is.
A vezetők „késleltetett" alkoholista minősítésének vannak jó és rossz ol
dalai. Kétségtelen előnye, hogy a minősítés kellemetlen következményeitől
az illetők átmenetileg mentesülnek. Éppen e következmények hiánya teszi
lehetővé viszonylagos szociális stabilitásukat. Ebből adódik viszont az is,
hogy a szükséges gyógyító beavatkozásra rendszerint már későn kerül sor.
Tehát: olyan normatívák és értékrendszer kialakítására kellene törekednünk,
amely nem az elítélést, hanem a figyelmeztetést és a segítést állítaná a cse
lekvés középpontjába: az „ön- és közveszélyes" ivásmód ismérveit pedig ál
talánosan tudatosítaná.
A veszélyjelek közé sorolnám mindenekelőtt a munkahelyi, munka köz
beni szesztilalom megszegését - a saját és a közösségi érdek kockáztatását
- azon az elvi alapon, hogy a vezetői döntésekhez legalább annyira nélkü
lözhetetlen a józan ítélőképesség, mint a munkagépek kezeléséhez, s ily
módon egy-egy elhibázott intézkedés sokszorta több embert sodorhat ve
szélybe, mint akármelyik ittas gépjárművezető.
Feltétlenül vészjelnek kell minősítenünk, ha valaki már - úgymond „nem tud meglenni" naphosszat ital nélkül; ha a munkakészségéhez, fáradt
sága leküzdéséhez rendszeresen szeszadagokra van szüksége, mert ez a kó
ros hozzászokás (az addikció) egyik biztos tünete.
Változást kell elérnünk továbbá az alkalmi lerészegedés megítélésében
is. A z önuralom elvesztése nem természetes, nem bocsánatos dolog ebben
az esetben sem. Már az egyszeri részegség is sok tekintetben veszélyeztető
mérgezett állapot.
Végül tekintettel kell lennünk egymás munkahelyen kívüli viselkedésére
is. Meg kell találnunk a tapintatos figyelem és a beavatkozás módját a ma
gánélet különféle súlyos zavarai esetében, hiszen az alkohol iránti vonzalom
sok esetben épp ezeknek a problémáknak a következménye vagy fedezője.
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A vezetők félelme az alkoholista minősítéstől kétségtelenül hozzájárul az alkoholizmus
elleni küzdelem kudarcaihoz (különösen a formális ellenintézkedésekhez). Ha ez a mi
nősítés nem sokban különbözne bármely szokvány-betegség megállapításától és a
gyógykezeltetés sem lenne valóságos „bélyeg"; ha minden vezető tisztában lenne az al
koholfogyasztás veszélyeivel és mértéket is tudna tartani, ebben az optimális esetben
volna elvárható valamennyiük maximális közreműködése az alkoholizmus társadalmi
megfékezésében. Ha mindez utópia is, a közelítés ebben ez irányban vitathatatlan prog
resszív igény.

A motiváció

kérdéséhez

A z az értékrend, norma- és szokásrendszer (sőt, a rájuk épülő sztereotípia
szövevény is), amely a vezetői státust, munkát és kapcsolatokat körülveszi,
jellemzi, s amely az alkohol rendszeres fogyasztását mintegy feltételezi, tü
zetes elemzést érdemel.
A z „utánzási minta" társaslélektani szerepét a tanulmány a munkások és
alkalmazottak (a vezetettek) vonatkozásában kitűnően felvázolja. A szerző
több ízben érinti ennek az „utánzási mintának" a terjedésmódját az ún. „fel
ső társadalmi rétegekben" is. Ugyanakkkor homályban hagyja a jelenség
történelemszociológiai gyökereit. Pedig ezek a - társadalmunkban nem kis
szerepet játszó - társas kapcsolat-elemek, mint a kisebb-nagyobb hatalom
hajszolása és a „hatalom" körüludvarlása, a státus-szimbólumok, a szakmai
féltékenység és tolvajnyelv, a kasztszellem, a viszontszolgálatok szövevénye
és az egész ezt szolgáló protokoll, úgy ahogy van - megannyi olyan cso
portdinamikai jelenség, arnely tüzetesebb vizsgálatot érdemelne.
Érdemes volna megvizsgálni, hogy ezek mennyiben „melléktermékei" az átalakulóban
lévő termelési és társadalmi viszonyoknak, illetve mennyiben „öröklötten újratermelődő"
s csak vontatottan változó felépítményelemek (a kispolgáriság Lenin által is jelzett, szí
vós utóburjánzásai). A szocialista valóságnak ezek a nagyon is eleven társadalmi guban
cai - úgy tűnik - számos előzménnyel (mondhatni: modellel) rendelkeznek a magyar
történelemben, főleg a kapitalizmus korából, de némelyikük - talán túlzás nélkül - ere
dendően a feudalizmusból származtatható.
A felépítmény egyes elemei ilyen lassú változásának, átörökített újratermelődésének
(esetleges átmeneti erősödésének) törvényszerűségeit alaposabb tanulmányozás tárgyává
kellene tenni ahhoz, hogy a vezetők növekvő alkoholfogyasztását és terjedő alkoholiz
musát a maga teljességében megérthessük és ellenintézkedéseink kellően hatékonyak le
hessenek.

A vezetői magatartás modellképző

szerepéről

Szülő-gyermek, pedagógus-diák vonatkozásában is nyilvánvaló kudarchoz
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vezet az eltérő elvárásokon alapuló kettős értékrend, amely szerint „amit
szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek...". A vezető minden körülmé
nyek között életstílus-modellt nyújt a vezetett számára, már az érvényesülési
törekvések természetes, evolúciós látószöge miatt is. Különösen igaz ez egy
demokratikus alaptendenciájú társadalmi rendszerben, ahol a vezetők nem
születési előjogok, hanem rátermettségük, nagyobb képzettségük és tágabb
látókörük alapján vallják magukat erre hivatottnak - és ez mindinkább így
is van.
A z alkoholizmus elleni tevékenység is képmutatásnak tűnik mindaddig,
amíg a vezetők példás életmódjával nem párosul. Mert miért ne ihatna az
ápoló a munkaidejében az olyan kórházi osztályon, ahol a vezető főorvos a
maga számára más normát szab? A szocialista Magyarországon jogosan kö
veteli meg a munkás, hogy mielőtt a szondába belefújna, a művezetője vagy
az igazgatója is tegye ugyanezt.
A hozzászólásom kezdetén idézett kormányhatározat a szocialista társadalmi rendszer
egészét, de a gazdasági építőmunkát különösen károsító iszákosság és alkoholizmus
megfékezéséhez új lehetőségeket nyit minden munkahelyi vezető számára; de egyben
személyében is felelőssé teszi azért, hogy éljen is ezekkel a lehetőségekkel. Jórészt a ve
zetői magatartás indítékainak, szerepének mélyreható szociálpszichológiai elemzésén
múlik e fontos kormányhatározat valóra váltása.
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1.3.
Kórkép vagy korkép? (1981)
Beszélgetés az alkoholizmus társadalmi
vonakozásairól és a tennivalókról
(Kerekasztal-vita)
(In: Társadalmi Szemle, 1981. december.
Szerkesztette és sajtó alá rendezte:
Simek Zs., Fekete J., Füleki J.)

Vitaindító

tézisek

I. A z elmúlt húsz évben megkétszereződött Magyarországon az egy főre eső
szeszesital-fogyasztás, és borivóból mindent ivó (a mennyiség 40 százalékát
„tömény" formájában fogyasztó) nemzetté váltunk. (1-2. ábra)
1. A z alkohol biológiai (szomjúságoltó, folyadékpótló) funkciójáról a hangsúly mármár teljesen áttolódott a pszichológiai és szociálpszichológiai (doppingoló, feszültségol
dó, társas viselkedést moduláló) funkciókra - anélkül, hogy e vátozás veszélyei a társa
dalmi tudatban megfelelőképp tükröződnének. Hagyományosan csak élvezeti szerként
kezeljük az alkoholt, holott ma már világszerte ez a legelterjedtebb (legális) narkotikum,
és még nem közismertek az alkoholfogyasztás veszélyességének mennyiségi kritériumai.
2. A társadalmi átstrukturálódással kapcsolatos illúzióink (az alkoholizmus és általá
ban a devianciák automatikus csökkenéséről) eloszlottak. A káros, deviáns viselkedés
formák növekvő újratermelődése gondos szociológiai és szociálpszichológiai elemzést
igényel.
3. A z alkoholfogyasztás növekedése, az alkoholfogyasztást beépítő szokások terje
dése valószínűleg olyan többtényezős jelenség, amely sok más között összefügg az
öröklött és a szerzett lelki diszpozíciókkal, a hagyományos hiedelmekkel, a társadalom
mikro- és makrodinamizmusaival, kultúrájával és értékrendjével, a formális és informá
lis szabályozórendszerekkel, valamint a gazdasági és a politikai érdekviszonyokkal.
4. A kulturált, közösségi és egyben önkifejezésre alkalmas életmód védelmet nyújt
hat a káros magatartásformákkal szemben. Ennek sokkal inkább adva vannak az objek
tív feltételei a szocialista társadalomban, mint voltak a történelemben bármikor. Szinte
minden e feltételek felismerésén, tudatosításán és komplex felhasználásán múlik.
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1. ábra
Az alkoholtartalmú italok fogyasztásának alakulása
1960 és 1980 között
(fejenként, literben)
87 0 0

BOR
117.1%

SOR
236.4%

TÖMÉNY
334 5 %

ÖSSZESEN
193.4%

KSH. 1980 adatok alapján

2. ábra
Az alkoholtartalmú italok fogyasztási szerkezete, abszolút
alkoholban
Az elfogyasztott abszolút alkohol bor, sör, tömény szesz hányada
1960-ban és 1980-ban
1M0

1M0

TÖMCWV
23 0 %

KSH. 1980 adatok alapján
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TÖMÉWV

3. ábra
A munkaképes korú férfiak halálozása
Magyarországon, 1920 és 1978 között
(ezer lakosra számítva)
II. M a Magyarországon
már 4-500 ezer mértéktelen
alkoholfogyasztóval, alko
holbeteggel kell számol
nunk (1:7 nő-férfi arány
ban).
Egyelőre ezeknek
csak kisebb hányada okoz
érzékelhető, közvetlen szo
ciális problémát. Ennek el
lenére a túlzott alkoholfo
gyasztás súlyos társadalmi
(és egyéni) következmé
nyekkel jár. Döntően hoz
zájárul a különböző egész
ségügyi intézkedések ala
csony hatékonyságához, a
deviánsak, sérülékenyek és
fogyatékosok számának nö
vekvő
újratermelődéséhez
és a produktív korú lakos
ság halálozási arányának
megromlásához; a gazda
ság fejlesztésének szinte
valamennyi problémájához,
a morális visszásságokhoz.
A káros tendencia leféke
zése, visszájára fordítása
elsőrendű társadalmi-politi
kai érdekeinkhez kapcsoló
dik (3. ábra).
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1. A z Egészségügyi Világszervezet ajánlásai szerint az alkoholproblémák nem szű
kíthetők le az alkoholtól már függő szenvedélybetegekkel kapcsolatos tennivalókra. A
jelenség méretei, a veszélyhelyzetből, deviáns magatartásból betegségbe átforduló folya
mat sokféle lefutási medre, az átmenetek bizonytalansága s a devianciahalmozódás ve
szélye egyaránt a megelőzés és a korai beavatkozás elsődlegességét indokolja.
2. A megelőzés, a korai beavatkozás, a gyógyító és rehabilitációs tevékenység - ép
pen a jelenség soktényezős volta miatt - az intervenció semelyik szakaszában sem hatá
rozható meg pusztán orvosi feladatként. A társadalom minden felelős szervezetének és
intézményének elodázhatatlan tennivalói vannak ebben. A z ismeretterjesztés, az oktatás,
a nevelés, a tanácsadás, a figyelmeztetés, a fegyelmezés, a szociálpolitikai segítés társa
dalmi módszerei mindezeknek integráns része.
3. A z alkoholizmus megfékezésére irányuló intézkedések csekély eredménye csak
úgy elemzésre szorul, mint maga az alkoholizmus. Ugyancsak elemeznünk kell a külön
böző ivásszokásokat (a mértékletesség és a mértéktelenség fokozatait), az általánosan (és
rétegenként, csoportonként) uralkodó alkoholizmus-megítélés ellenmondásait - és mind
ezek összefüggését a mikro- és makro-társadalom különböző jelenségeivel.
4. Bács-Kiskun és Vas megye képviseli a két szélső értéket hazánkban mind az al
kohol fogyasztásának mértéke, mind pedig a legsúlyosabb egészségkárok és a munkaké-

4. ábra
Az alkoholizmus-fertőzöttség szélső értékeinek összevetése
két megye 1978. évi halálozási adatai alapján
Tízezer l a k o s r a jutó halálesetek száma

Tsljss halálozás
Vezető halálokok:
BACS

BACS

VAS

VAS

Ischasmiás szfvbstsgságsk

21*
27.3

Rosszindulatú daganatok

" A l k o h o l i z m u s r a Jellemző" halálokok:

2.2

BACS

VAS

Motoros járműbalasst

BACS

VAS

Öngyilkosság
Demográfiai
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Évkönyv.

1978

pcs korú lakosság halálozása tekintetében. Ezek az összefüggések egyrészt hitelt érdem
lően igazolják azokat a nemzetközi számításokat, amelyek az egy főre eső fogyasztás
különbségeiből adódó károkat hat vári y ózott nak jelzik. Másrészt viszont arra figyelmez
tetnek: évente csaknem 6000, 30 és 60 év közötti férfi halála múlik azon, hogy az or
szág életmódja (és alkoholfogyasztási szintje) a Bács-Kiskun vagy a Vas megyei lakos
ság szokásait követi-e, illetve közelíti-e a jövőben (4. ábra).

A vita felvezetéséből
Benke Valéria, a szerkesztőbizottság elnöke: Mai megbeszélésünk célja,
hogy a Társadalmi Szemle, a párt elméleti és politikai folyóirata, az Önök
ismereteiből és elgondolásaiból közvetítsen valamit olvasóinknak, akik a
társadalmi kérdések iránt talán fokozottabban érdeklődnek. (...)
A vitára ajánlott tézisek súlyos problémákat tadalmáznak, nem szeretném a szakmai is
meretekben nálam járatosabb vendégeinket befolyásolni, engedjék meg mégis, hogy né
hány kérdést hangsúlyozottabban fogalmazzak meg, a tézisek higgadt szövegéből mint
egy kiemeljek. (...)

Különösen fontos új feladatnak tartjuk, hogy ne csak a túlzott, a betegségbe
vagy egyenesen a halálba torkolló alkoholfogyasztással foglalkozzunk, ha
nem az ún. „normális", illetve elfogadott italozás terjedésére, annak követ
kezményeire is ráirányítsuk a figyelmet. Elsősorban azért, mert az mostanra
olyannyira beépült a társadalmi szokásokba, a családi és a társasági kapcso
latokba, a munkahelyi „viselkedésbe", hogy szinte rítussá vált. Mindezt
nemcsak azért kell nyomatékosan a közvéleménynek és formálóinak a fi
gyelmébe ajánlani, mert a hétköznapi tapasztalatok szerint az ún. „rendes"
ivás könnyen csap át mértéktelenségbe, hanem azért is, mert - a most is
mertetett adatok szerint - már ez a „normális italfogyasztás is sokaknál eléri
azt a mértéket, amikor káros (...) következményei vannak, családi és egyéb
kihatásaival pedig - különösen a felnövekvő fiatal generációkban - hatvá
nyozott károkat okozhat. Magyarán szólva: az utóbbi időben szinte észrevét
lenül magasabbra szökött az az italfogyasztás, amelyet a köztudat, a közvé
lemény hagyományosan alacsonyabb mértékhez kötve tartott elfogadhatónak.
A z italfogyasztás általános növekedésével foglalkozva, remélem, arról is kapunk hasz
nos gondolatokat, hogy milyen lehetősége van a fékezésnek. (...) Árnyalt elemzésre van
szükség; csak az lehet hasznos, ami szembenéz a realitásokkal. Tudomásul kell ven
nünk, hogy ebben az esetben gyors és átütő sikert nem várhatunk, sőt a valódi eredmé
nyek sem nagyon szembetűnóek. Mégsem indokolt a csüggedés vagy a végletes pesszi
mizmus. Meggyőződésem szerint Magyarországon ma valóban vannak esélyeink az al
koholfogyasztási szokások fokozatos javítására, de csak akkor, ha készek vagyunk szá
molni az ellentétesen ható sokféle tényezővel. Olvasóink Önöktől várnak szakszerű
elemzést és aggályaikra biztató választ, nem kevésbé követhető cselekvési elgondolásokat.
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Simek Zsófia: 1977-ben kormányhatározat jelent meg* az alkoholizmus
elleni küzdelem fokozásáról. Ebben nemcsak az egészségügynek, hanem
minden tárcának, szervezetnek és az egyes munkahelyek vezetőinek is meg
szabták a feladatait. Hamarosan be kell számolnunk arról, hogy az eltelt öt
évben mit sikerült ezekből a határozatokból megvalósítani. (...)
Nyílt véleménycsere kezdődött a témáról a magyar sajtóban is, és egyre többen adnak
hangot elégedetlenségüknek, illetve egészséges türelmetlenségüknek. Ezek közül különö
sen figyelemre méltó volt dr. Samu István főorvosnak a Kritika 1981. februári számában
megjelent cikke, amely a kérdés mai, új összefüggéseit világította meg, mélyen meggyő
ző dokumentációval. A cikk nyomán elindult vita egyaránt érintett egészségügyi, köz
gazdasági és társadalmi vonatkozásokat. (...)

A z alkoholizmus, a káros alkoholfogyasztás nemcsak hazánkban terjed. A z
Egészségügyi Világszervezet 1979-ben, Genfben tartott 32. közgyűlésén
például megállapították, hogy az alkoholfogyasztással összefüggő problé
mák jelenleg a világ legsúlyosabb közegészségügyi gondjai közé tartoznak.
Ugyanezt mondták el a Szovjetunióban azon a kerekasztal-konferencián,
amelyet a Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo (Szovjet Állam és Jog) szer
kesztőségében tartottak 1980-ban.** Ezzel a gondolattal kezdődik az ameri
kaiak 1980. évi alkohológiai kézikönyve is: „Az első számú köz
egészségügyi probléma az Egyesült Államokban az alkoholizmus".***
Magyarországon a párt csak 1960-ban számolt le azzal az illúzióval, hogy az alkoholiz
mus csak a kapitalizmus csökevénye, és hogy a devianciák a társadalmi változások nyo
mán önmaguktól megoldódnak. Azóta a párt és a kormány számos intézkedést tett. A je
lenség bonyolult; nem könnyű tehát felmérni, hogy mennyit sikerült előrelépnünk, illet
ve hol tartanánk jelenleg az alkoholizmus elleni küzdelem megkezdése nélkül.

2024/1977. (IX. 10.) M T . sz. határozat. Ismertetését lásd az Alkohológia 1978. I. számá
ban.
Ismertetés a Kritika 1981. 9. számában {Simek-Fekete: Alkoholizmus elleni küzdelem a
Szovjetunióban).
A z alkoholfogyasztással kapcsolatos problémák közegészségügyi megközelítése. (A Na
tional Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism kiadásában, 1980.)
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Első fotéma: A J E L E N S É G

Mennyit iszunk? És miért?
Nagy György közgazdász: Ha azt mondom, hogy 11,8 liter 100 százalé
kos alkohol volt az egy főre jutó átlagfogyasztás 1980-ban Magyarországon,
ez annyit tesz, hogy minden magyar állampolgárra, a csecsemőktől az ag
gastyánokig bezárólag kb. napi egy deci 40 százalékos pálinkafogyasztásnak
megfelelő alkohol jutott.
Ha most azt vesszük, hogy bizonyos korosztályoktól, például a gyerekektói eltekinthe
tünk, mert tulajdonképpen nem fogyasztanak szeszt, és az idősebbek is jóval keveseb
bet, mint az átlag (emellett milliónyi olyan mérsékelt fogyasztó van, akit aligha lehet
italozónak tekinteni), akkor kiderül, hogy a lakosság egy bizonyos, nem lebecsülendő
hányada annyi alkoholt fogyaszt, hogy az eléri vagy meghaladja a napi két-három deci
40 százalékos pálinkát vagy az azzal azonos alkoholtartalmú sör-bor mennyiséget. E z
már kétségkívül túlzott fogyasztás, amely így vagy úgy káros az egyénre is, a társada
lomra is. (...) A legfőbb negatív tényező azonban az, hogy az összmennyiségen belül
egyre több a tömény szeszes ital: ma már az alkohol 40 százalékát ilyen formában fo
gyasztjuk el. A z egész nemzetközi mezőnyben kirívó ez az arány. (...) M a minden ti
zedik forintunkért bor, sört vagy pálinkát vásárolunk. Hazánk lakossága az élelmi
szerre fordított költségeinek átlag 36 százalékát költi alkoholra; ez 1979-ben már fe
jenként 3894 forintot tett k i . Jelentős összeget von tehát el a lakosság a biológiailag
értékes élelmiszerektől, és ezt költi alkoholra. A z iszákosok családjában ugyanis ahol az átlag többszörösét költik szeszre s különösen a kisjövedelműeknél - szükség
szerűen jelentkezik a hiány a biológiailag értékes élelmiszerek, elsősorban a fehérjék
fogyasztásában. Erre utal az is, hogy 1975 és 1980 között az egy főre eső napi (állati
eredetű) fehérjefogyasztás lényegesen lassabban nőtt, mint az alkoholfogyasztás. (...)

Simek Zsófia: A z általános alkoholfogyasztási adatok ismertetése után
elérkeztünk az első és talán legtöbbet vitatott kérdéshez, mégpedig ahhoz,
hogy az alkohol előállításából és forgalmazásából az állam számára adódó
haszon és az alkoholizmus okozta károk milyen arányban állnak egymással,
s hogy ebből milyen következtetések vonhatók le. Amerikai szakemberek
közölték, hogy az Egyesült Államokban egyetlen év alatt (1974-ben) 30
milliárd dollár értékű szeszes ital fogyott el (ez a kereskedelmi összforga
lom 3 százalékát tette ki); a kiszámított kár - pedig az amerikaiak híresek
arról, hogy jól tudnak számolni - 40 milliárd volt.*
B. R. Luce - S. O. Schweitzer: Dohányzás és alkoholizmus - a gazdasági következmé
nyek összehasonlítása. Orvosi Hetilap. 1979. aug. 19.
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Boór Károly: Mint az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság gazdasá
gi felméréseinek egyik társszerzője,* meggyőződéssel mondhatom, hogy ne
héz ez az összevetés. Ha a szeszesital-fogyasztást és az ebből származó gaz
dasági kárt együtt vizsgáljuk, kiderül, hogy a költségvetés alkohollal kap
csolatos tiszta bevétele - hosszú idősoros statisztikai adatok alapján - vi
szonylag pontosan kimutatható (1978-ban ez 14 milliárd forint volt); viszont
az alkoholizmus és a mértéktelen alkoholfogyasztás gazdasági kárai csak
hozzávetőlegesen becsülhetők: 1978-ban a számszerűsíthető kárt évi 7 milli
árd forintra tettük. Ugyanakkor szinte felbecsülhetetlen az a morális kár,
amelyet az alkohol a családi életben, a gyereknevelésben, a halálozásban a
társadalomnak okoz. A kiadások és bevételek mérlege tehát a károk szem
pontjából bizonytalan és nem teljes, emellett a károk jórészt csak hosszú idő
után mutatkoznak meg. (...)
Pintér Dezső (Magyar Hírlap): (...) A z állami, adminisztratív intézkedé
sek önmagukban nem elegendők, de állíthatjuk-e, hogy ezek jelenleg meg
felelő eréllyel érvényesülnek? Nincs elég olyan állami rendelkezés az alko
holizmusellenes küzdelem segítésére, amelyek megfelelő rendszert alkotná
nak.
Egy szóhasználat megütötte a fülemet az imént, Simek elvtársnő kérdé
sében. A z tudniillik, mintha az állami költségvetés bevételei között megter
veznék - s ezáltal mintha közvetett módon szorgalmaznák is - az alkohol
hazai forgalmazásából származó bevételt. (...)
Nagy György: Nem tervcél a szesztermelés növelése, csupán következ
ménye annak, hogy az emberek sokat isznak.
Simek Zsófia: Nem az alkoholizmus terjedését tervezik be, csak a szesz
előállításának és eladásának a növelését.
Szilárd János professzor: Tegyük a kezünket a szívünkre: mindenki csak
ilyen szükséges rossznak tekinti ezt, aki ebben illetékes?
Fekete János: A termelő és a forgalmazó vállalatok és személyek érdeke
nyilvánvaló. Ilyen szempontból az alkoholos italok nem különböznek az
egyéb termékektől. Bizonyos részérdekek tehát tagadhatatlanul ösztönzőleg
hatnak az alkoholkínálat bővülésére. Bizonyára értékelhető továbbá az alko
holforgalom közgazdasági szerepe is, mondjuk az állami pénzgazdálkodásBoór-Nagy: A z alkoholfogyasztás és az alkoholizmus közgazdasági problémái. A z Alko
holizmus Elleni Országos Bizottság ( A E O B ) kiadása, 1979.
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ban vagy a fizetések árufedezete tekintetében. A z alkohol azonban nem
ugyanolyan árucikk, mint a többi.
A legújabb vizsgálatok (Pequinot, Thaler, Maier) szerint ugyanis a férfiaknak, ha 60 g
alkoholt (háromnegyed liter bort vagy másfél liter sört vagy másfél deci pálinkát) na
ponta elfogyasztanak, néhány év alatt - nagy valószínűséggel - májkárosodásuk vagy
más súlyos szervi, illetve lelki betegségük lesz. A nők ellenállóképessége alacsonyabb:
náluk ugyanilyen következménnyel jár ennek a mennyiségnek a harmada is.

A népesség, az össztársadalom érdeke tehát ellentétes az érintett helyi vagy
részérdekekkel. A z alkoholkínálat ésszerű korlátozása - ha nehezen érvé
nyesül is - mindenképpen elsődleges közös politikai érdekeink közé tarto
zik; az állam érdekeltsége ebben - azt hiszem - aligha vitatható.
Szilárd János: Én csak kiegészíteném Boór elvtársat. (...) Azért nem he
lyes a számok abszolutizálása, mert a statisztika hiányos. Nem derül ki be
lőle például az, hogy hányan lesznek a mai alkoholbetegek családtagjai kö
zül emiatt idegbetegek, öngyilkosok, neurotikusok vagy ugyancsak alkoho
listák; hogy hány család roppan össze, hány gyermeknek a helyzete válik
bizonytalanná. Érdemes lenne tisztázni akár még azt is, hogy az utóbbi húsz
évben disszidált fiatalok esetében milyen szerepet játszottak az alkohollal
összefüggő kedvezőtlen családi és egyéb körülmények.
Boór Károly: Nagy elvtárssal közösen megpróbáltunk összefüggést ke
resni az alkoholtartalmú italok fogyasztói ára és a megvásárlásukhoz szük
séges munkaidő alakulása között. Megállapítottuk, hogy az alkohol fogyasz
tói árszínvonala relatíve visszaesett - legalábbis csökken a szeszes italok el
lenértékének előteremtéséhez szükséges munkaidő. Húsz évvel ezelőtt egy
liter égetett szesztermék munkaidő-ellenértéke (átlagkeresetből számolva)
574 perc volt, jelenleg csak 361 perc. (...)
Pintér Dezső: Azon már régen túlvagyunk, hogy a kínálat-korlátozások
tól várnánk minden bajnak az orvoslását, de ezeknek a korlátozásoknak
mégis, bizonyítottan szerepük van az alkoholizmus elleni küzdelemben. (...)
Andorka Rudolf professzor: A svéd modell korlátozza, de nem tiltja a
szeszesital-fogyasztást. A leggyengébb sör kivételével a szeszes italokat
csak erre kijelölt speciális boltokban lehet megvásárolni. Svédországban az
egy főre jutó szeszesital-fogyasztás növekedése az utóbbi években - a ma
gyarországinál lényegesen alacsonyabb szinten - megállt, de nem csökkent.
A kereskedelmi korlátozásnak van tehát kedvező hatása, de megszüntetni a
szeszesital-fogyasztást vagy az alkoholizmust ilyen eszközökkel nyilván
nem lehet.
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Ezt egy másik, mégpedig negatív példa is bizonyítja: az amerikai prohibíció. A z Egyesült Államokban 1919-ben teljesen megtiltották a szeszes ita
lok kereskedelmi forgalmát. A z intézkedés csak kevéssé csökkentette a fo
gyasztást, viszont oda vezetett, hogy a szesztermelés és az alkoholkereske
delem illegálissá vált, s bűnöző bandák kezébe került. (...)
Nagy György: Azt hiszem, hogy mielőtt új rendelkezéseket javasolnánk,
az érvényben levők betartását kellene szorgalmaznunk. Ebbe beleértem azt
is, hogy ha valamely rendelet nem jó, akkor azt - hézagai miatt - módosít
sák. A „9 órás rendelet" is ilyen. A z indokolatlan „kivételek" mögött lehet
nek valóban bizonyos helyi érdekek (...), de szerintem szinte „magyar be
tegség", hogy ha hozunk egy rendeletet, mindjárt nyitunk hozzá három-négy
kiskaput.
Fekete János: A kérdés tehát az - ha jól értem - hogy mehetünk-e meszszebb akár az árak, akár a kínálat-korlátozás tekintetében a jelenleginél?
Simek Zsófia: Hadd idézzem fel egy neves svájci szakember vélemé
nyét,* hogy ez miért nélkülözhetetlen. Szerinte a megelőző intézkedések lé
nyegi akadálya a jelenleg érvényben levő felfogásban rejlik, amely (...) vé
gül is leszűkül és koncentrálódik egyetlen szereplőre, az alkoholista betegre,
akire ezt a klinikai diagnózist alkalmazták. A többi alkoholhoz kapcsolódó
problémát nem veszik figyelembe. (...) A globális megelőzési igyekezet két
ségtelenül szintén alkoholpolitika. Nem zárható ki belőle az egész alkohol
fogyasztás, az előállítás, az árusítás és a kínálat csökkentésének a problémája.
A megelőzést szabályozó intézkedések csak akkor lehetnek eredményesek, ha a társada
lom figyelmét felhívják a megengedhető fogyasztás mértékére és az alkoholhoz, illetve
fogyasztóihoz való személyes viszony megvizsgálására. Mindaddig, amíg ez nem törté
nik meg, amíg a megnyilvánulások és koncepciók az alkoholizmus okkutatásában - le
gyen az akár a kárhoztatás, akár a betegségfogalom - megengedik a saját magatartás fi
gyelembe nem vételét, azaz kizárhatjuk a vizsgálat alól a saját személyünket; míg az oki
fogalmak apolitikusak maradnak; végül amíg a társadalom a maga egészében mint az al
koholprobléma létrehozója, nem változtatja meg szemléletét, semmiféle megelőző intéz
kedés nem lesz és nem lehet hatékony!

Cseh-Szombathy László családszociológus: Amikor az alkoholellenes in
tézkedésekről azt állítjuk, hogy hatástalanok, nem biztos, hogy igazunk van.
Intézkedéseink egyes csoportokra nézve hasznosak lehetnek, a másik cso
porttal szemben talán hatástalanok. Van például olyan réteg, amelynél reMárkus Wieser: A z alkohol probléma globális megfogalmazása a megelőző intézkedések
hez. (Alkohológia, 1979. 2.)
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ménytelenek az alkoholkínálatot korlátozó rendelkezések; a már szenvedély
beteg alkoholistára gondolok. De ha a leendő alkoholistáról van szó, akinek
a sorsa talán sokkal lényegesebb, arra hatással lehetnek a célszerű rendelke
zések. Szükséges lenne, hogy az alkohol fogyasztóiról differenciáltabb kép
alapján gondolkodjunk.
Molnár Károly honvédezredes: A z alkoholizmus vizsgálatánál elkerülhe
tetlen, hogy szó essék a hadseregről. (...) Megítélésünk szerint az utóbbi év
tizedben a túlzott mértékű alkohol fogy sztással összefüggésben több ellenté
tes tendencia észlelhető. (...)
A z a tiszt vagy tiszthelyettes, aki italozó életmódot folytat, előbb-utóbb
fegyelmileg vagy egészségi alkalmatlanság miatt kikerül a hadseregből. Per
sze nem állítom, hogy ez az elv hiánytalanul és tökéletesen - elnézés és
megalkuvás nélkül - megvalósul a gyakorlatban. (...) A sorkatonáknál más a
helyzet. A túlzott mértékű italozás esetei szaporodtak ugyan, de elsősorban
a laktanyákon kívül, kimaradás, eltávozás és szabadság alkalmával. (...)
Sorkatonáinknak mintegy fele már bevonulásakor rendszeres alkoholfogyasztó, 5-10 szá
zalékuk pedig alkalomadtán nem ismeri az ésszerű határokat. Némelyek alkoholfüggősé ge példátlanul erős és végletes.
A z italozó katonák különösen a vonatokon gyakran botránkoztatják meg a polgári
lakosságot. Ez ügyben bejelentések és panaszok is többször érkeznek az illetékes kato
nai szervekhez. Nem mentséget keresve, de megjegyzem: a szabadságos és szórakozó
katonákat nagyon gyakran polgári személyek, alkalmi ismerősök, barátok vagy éppen
hozzátartozók itatják le. (...)

A mi tapasztalataink is megerősítik, hogy a különböző deviáns viselkedési
formák és a súlyos balesetek elég szorosan összefüggnek a mértéktelen al
koholfogyasztással. A nevelő és a megelőző munka javítására tett más in
tézkedések mellett valószínűleg a laktanyában történő italozások visszaszo
rítása is hozzájárult ahhoz, hogy a katonák, ezen belül a sorkatonák öngyil
kossági aránya - szemben a polgári lakosok öngyilkosságának növekvő ará
nyaival - jelentősen csökkent. A katonák öngyilkossági aránya a századfor
duló idején és a harmincas években is meghaladta az egy ezreléket. Ehhez
képest a mérséklődés több mint ötszörös. Ez az arány ma már lényegesen
kedvezőbb, mint a hasonló korú és nemű polgári lakosságé.
Valamelyest a balesetekből származó halálesetek mutatói is mérséklőd
tek, és ugyancsak kedvezőbbek, mint a megfelelő korú és nemű polgári la
kosságé.
A szóban forgó öt évben százzal kevesebb katona halt meg öngyilkosság
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és baleset következtében, mint az előzőben. Ha csak a szolgálati tevékeny
séget nézzük, a javulás még nagyobb. A halálos baleseteknek csaknem 2/3a ugyanis a szolgálaton kívüli közúti és vasúti balesetekből származik, ami
kor is a balesetet okozó és elszenvedő katonák nagy többsége ittas állapot
ban válik áldozattá: saját gépjárművel szenved el balesetet, elgázolják, vagy
ittasan leesik a vonatról.
A súlyos fegyelemsértéseket és bűncselekményeket nagy arányban ugyancsak ittasan kö
vetik el a katonák. A katonai bíróságok által jogerősen elítélteknek csaknem 50 százalé
ka részeg az elkövetéskor. (...)

Szálai László (Ózdi Kohászati Üzemek): Molnár elvtárs, én bizony sok
szor szörnyedek, amikor a vonaton olyan kiskatonákat látok, akiknek a sap
kájuk ugyancsak „félreáll".
Molnár Károly: A z utazó katonák ugyanolyan hatásoknak vannak kité
ve, mint az ún. „fekete vonatok" utasai, vagy éppen ez utóbbiak befolyása
alá kerülnek. Néhány évvel ezelőtt létrehoztunk egy rendész zászlóaljat az
zal a fő feladattal, hogy a fővárosi pályaudvarokon és a legforgalmasabb
vasúti vonalakon - amelyeken a legtöbb katona utazik, néha az ország
egyik végéből a másikba - a katonák magatartását ellenőrizze. E járőrök
feladata a fegyelmezetlenül viselkedő és ittas katonák igazoltatása, figyel
meztetése s ha indokolt, előállításuk. (...)
Tóth Tihamér rendőrezredes: A z alkoholizmus elleni küzdelem fokozása
érdekében hozott 2024/1977. (IX. 10.) számú minisztertanácsi határozat
alapján a Belügyminisztérium vezetése sok olyan rendelkezést, utasítást
adott ki, amely e területen a rendőri feladatok hathatósabb megoldására
mozgósított. Ezzel összefüggésben gyakoribbá váltak az alkoholizmus elleni
rendőri intézkedések.
Csak néhány jellemző adat: az elmúlt két évben a lefoglalt pálinkafőző-készülékek szá
ma mintegy ötszázzal emelkedett, a lefoglalt szeszmennyiség pedig több ezer hektoliter
volt. A z italmérő-helyiségek ellenőrzése is jelentősen megnövekedett: az elmúlt évben a
több százezret is meghaladta. A lerészegítés, a kiskorúak szeszes itallal történő kiszolgá
lása, a botrányos részegség szabálysértése miatt több ezer feljelentés történt. Megduplá
zódtak a kötelező alkoholgondozási kezdeményezések is. A nyilvános helyen lerésze
gült, magatehetetlen személyek védelme és detoxikálásuk elősegítése nem kis gondot je
lent a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány számára.
A közlekedésbiztonság érdekében történő alkoholszondás ellenőrzések százezres
nagyságrendűek. Noha közismert, hogy tilos gépjárművet vezetni alkoholos állapotban,
minden hatodik szonda elszíneződést mutatón.
A z alkoholizmus és a bűnözés közötti sokoldalú kapcsolat közismert. A bűneiköve-
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tőknek mintegy negyed része cselekményének végrehajtásakor alkoholtól befolyásolt ál
lapotban volt. Fontos körülmény, hogy a személyiség elleni bűncselekményekben
nem
annyira az elkövetők állnak alkoholos befolyásoltság alatt, mint inkább áldozataik. A z
emberöléseknél, a testi sértéseknél több mint kétszeresen, a rablásoknál négyszeresen, a
halálos verekedéseknél tizenkétszeresen inasabbak voltak a sértettek, mint az elkövetők.
Az alkohol kriminogén hatása így is jelentkezik. (...)

Simek Zsófia: Kettil Bruun professzornak, a neves finn alkohológusnak
néhány mondata - úgy érzem - első témánk zárógondolatának kívánkozik:
„Egyesek feltehetik a kérdést, vajon elfelejtettem-e azt a több száz tanulmányt, amelyek
elsősorban az italozás okaival és a deviáns ivó egyéni vonásaival foglalkoznak? őszin
tén szólva úgy érzem, elértünk arra a pontra, amikor el kell ismernünk, hogy ezek a ta
nulmányok általában igen korlátozott értékűek... Még egy oka van annak, hogy a hang
súlyt inkább helyezzük a társadalmi ellenőrzésre, mint a lakosság egyes alcsoportjainak
a kontrolljára (amelyeket gyakorta felettébb kétes alapon minősítenek alkoholistának). A
Kanadában és Finnországban végzett számos vizsgálat és a fogyasztási adatok alapján
úgy tűnik, hogy semmiképpen sem indokolt az alkoholisták és a nem alkoholisták között
valamiféle demarkációs vonalról beszélni..."*

A z alkohol hozzáférhetőségét nehezítő intézkedések valóban az egész lakos
ságra irányulnak, és nem tesznek különbséget alkoholisták és nem alkoho
listák között. A z egyéni variációk sokfélesége és a hozzászokás különböző
szakaszainak eltérése miatt ez egyébként sem könnyű dolog - még az orvo
soknak sem.
Második főtéma: A MÖGÖTTES O K O K

Összefüggésük?

Leküzdésük

módja?

Molnár Károly: Ha igaz - márpedig a szakemberek ezt bizonyítják - ,
hogy Magyarországon mondhatni rendkívüli, más országokat meghaladó
módon nőtt a szeszes italok, főként a tömény szeszfélék fogyasztása, akkor
sajátos hazai okoknak is kell lenniük. (...) Úgy tűnik, hogy az emberi maga
tartásban jelentkező társadalmi problémákra fáziskéséssel reagáltak a pártés állami szervek is. Sok társadalmi vezető bátortalansága, naiv optimizmu
sa vagy laikus volta is bizonyára közrejátszott abban, hogy némely intézke
dés nem született meg korábban, időben. A messianisztikus szemlélet féke
ző, lefegyverző hatása is kétségtelen.
Kettil Bruun: Harmadik E. M . Jellinek emlékbeszéd. (Alkohológia, 1971. 2.)
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Gayer Gyuláné szociálpolitikai szakember: Hogy az eddigi eredmények
még nem kielegítőek, annak okát elsősorban abban látom, hogy önmagában
a korlátozó és adminisztratív jellegű szabályozás nem is hozhat megoldást.
Az alkoholizmus elleni küzdelmet nem szabad elszigetelten folytatni: azt az
összes fontos tennivalóba (mint például a gyermekvédelmi, a cigánynépes
ség helyzetének javítására vonatkozó programba) be kell építeni. így példá
ul nem választható el az állami családpolitikától sem. A jól működő csalá
dokat is olykor veszélybe sodorja egy-egy nehéz élethelyzet: többek közt a
válások és következményeik vagy a családi életkeretek összeomlása, például
elözvegyülés következtében. E veszélyhelyzetekből is kinőhetnek, indulhat
nak alkoholista életutak. A családpolitika azzal, hogy az említett helyzetek
megelőzését - és ha mégis bekövetkeznének, hatékony rendezésüket - tűzi
célul, egyben az alkoholizmus terjedésének megelőzéséhez is hozzájárul.
Számos alkoholista „karrier" indul el azért, mert az ember „nagyobb" vagy „kisebb",
mint a munkája. Nemcsak az irodalom megjelenítésében, hanem a valóságban is gyakori
a vezetői feladatában állandóan szorongó, s ezért feloldódásért az alkoholhoz forduló
ember. És gyakran találkozunk a szervezetlenség, a bürokrácia stb. miatt alkotóerőit
hasznosítani nem tudó szakemberrel is. (...)

A z összehangoltabb beavatkozás igénye azt sugallja, hogy az alkoholizmus
jelenségét differenciáltabban próbáljuk megközelíteni. Vizsgálnunk kell,
hogy a különböző rétegek, csoportok miért és hogyan jutnak el az alkoho
lizmushoz. A különféle devianciák közös kérdéseit, közös gyökereit is ele
meznünk kell. A z egyes, különösen veszélyeztetett csoportokkal, rétegekkel
külön programok alapján kell foglalkozni, de ehhez azt is vizsgálni kellene,
hogy az életszokások, az életviteli változások az alkoholfogyasztásban mi
lyen szerepet játszanak. (...)
Szálai László: Annyiféle ok van, ahány alkoholista. Például a házasság
felbomlása vagy a nők egyenjogúsodása; a nőknél is, a férfiaknál is más
más okok játszanak közre. A motorizáció hatása sem olyan egyértelmű,
mint sokan gondolják: ha elfárad valaki, mert kocsin ült egész nap, este la
zít, ki borral, ki pálinkával.
Cseh-Szombathy László: A z alkohol mértéktelen fogyasztása rendszerint
reakció valamilyen stresszre, amelyet az illető - érzése szerint - másképpen
nem tud elviselni. Vannak stresszhelyzetek, amelyeknek elsősorban makrotársadalmi okai vannak, mások viszont mikrotársadalmi körülményekkel
függnek össze.

48

A z alkoholizmust kiváltó régi társadalmi problémák nagy része megszűnt ugyan, de a
társadalmi fejlődéssel az emberek igényei is alakultak, és a jelenlegi szükségleteik kielé
gítésének útjában álló akadályok szintén stresszt válthatnak ki - például a lakásproblé
ma, az önálló otthon megteremtésének nehézségei. Lakásgondok a felszabadulás előtt is
voltak, de akkor alárendelt szerepet játszottak az általános megélhetési problémák kö
zött. A megváltozott körülmények új viszonyítási alapot teremtettek, és e körülmények
közepette lépett elő a lakáshiány, mint az egyik fő probléma. Ilyen változásokkal a jö
vőben is kell számolnunk: olyan jelenségek, amelyek ma még nem okoznak tömeges
stresszt, tíz év múlva az alkoholizmus kiváltó okai között előtérbe kerülhetnek. A z alko
holizmus okainak vizsgálatánál tehát fokozottabban kell figyelni a társadalmi problé
mákra és változásaikra.

Mikrotársadalmi kapcsolatainknak is elkerülhetetlen velejárói a kisebb-na
gyobb ellentétek, konfliktusok.
Ilyenek a kollégákkal való súrlódások a munkahelyen, a szomszédokkal való viták, a la
kóhelyen és a családon belüli ellentétek. Ezek kiküszöbölhetetlenek, de az már nem
szükségszerű, hogy addig fokozódjanak, amikor már csak alkoholos bódultságban lehet
stresszhatásukat elviselni. Meg kell tanulnunk és tanítanunk, hogy a mikroközösségi el
lentéteket miként lehet kulturált módon megoldani: ez is az alkoholizmus terjedését aka
dályozó lépések közé tartozik.

Nagy jelentősége van az egyes személyek alkoholizmusának kifejlődésében,
de ennek megakadályozásában is a kis-közösségeknek. Ilyen kis közösség a
munkahelyi kollektíva, egy tanulócsoport, a baráti kör vagy egy kisebb ka
tonai egység. Ez a kis közösség szinte elháríthatatlan nyomást tud gyakorol
ni negatív irányba, rákényszerítve tagjaira az italozást, de segítséget adhat
az alkoholfogyasztástól való tartózkodásban is. E közösségek erősítését, ter
jesztését tekintem az alkoholizmus elleni harc egyik fontos lépésének. A ta
pasztalatok szerint így adnak segítséget például a gyógyuló alkoholistáknak
a rehabilitációs klubcsoportok. A társak közrefogják és megerősítik a rászo
rulót: ellensúlyozzák a környezetben jelentkező negatív társadalmi hatáso
kat. Valami hasonlóra volna szükség a megelőzésben is. (...)
Molnár Károly: Hadd említsek én is - csak a hadsereg és a katonák vo
natkozásában - néhány speciális okot, tényezőt.
A hadsereg, a katonáskodás - és az alkohol történelmileg mindig szorosan kapcsolódott
egymáshoz. A rohamra induló katonákat, hogy gátlásaikat és félelmüket csökkentsék, az
eddigi háborúkban mindig ellátták alkohollal. De az alkoholfogyasztás békében is min
dig a katonai virtus, a férfiasság jelképe volt. A z egynemű férfi életformában - felméré
seink során - gyakran észleljük az alkoholfogyasztásra kényszerítő erős csoportnyomást.
Döntő e tekintetben, hogy valamely katonai alegységben, csoportban miféle beállítottsá
gú katonák a hangadók. És persze az sem közömbös, hogy az adott helyőrségben, a lak-
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tanyákon kívül milyenek a kulturált, alkoholfogyasztáshoz nem feltétlen kötött szórako
zási lehetőségek. Meg kell mondani, hogy helyőrségeink többségében meglehetősen ke
vés és korlátozott az ilyen szórakozási, időtöltési lehetőség.

Aridorka Rudolf: A z alkoholisták körében végzett vizsgálataink meggyő
zően mutatják, hogy az alkoholizmus kialakulásában miféle tényezők játsza
nak szerepet.
A legalapvetőbbek közülük azok, amelyeket szocializációs zavaroknak nevezünk. Ilyen
zavart okozhatnak különféle gyerekkori nehézségek, a szülők elvesztése, az állami gon
dozásba vétel, a szülői szeretet hiánya, a meg nem felelő nevelési módszerek stb. Emiatt
a gyermek nem fejlődik teljesen ép, teherbíró, feszültségbíró személyiséggé. Ezek a szo
cializációs hibák azonban nemcsak az alkoholisták élettörténetében fordulnak elő. Ami
kor elolvastam György Júlia könyvét, amely az antiszociális viselkedésű gyermekekről
szól, megdöbbentett, hogy e nehezen kezelhető, indulatos, erőszakos gyermekeknél
mennyire hasonló gyermekkori problémákat tárt fel, mint mi az alkoholistáknál.
A rosszul szocializált felnőtt azután többnyire valamilyen akut stresszhelyzet hatásá
ra kezd el mértéktelenül inni. A z ilyen ember könnyebben is kerül stresszhelyzetbe (hi
szen viselkedésével maga váltja ki azt), és nehezebben is viseli el az átlagos, szokásos
stresszeket.

Nyomban felvetődik a kérdés: miért válik az egyik ember alkoholistává, mi
ért lesz a másik agresszív bűnöző, követ el egy harmadik öngyilkosságot,
vagy válik egy negyedik elmebeteggé - a hasonló szocializációs problémák
és akut stresszek hatására? Itt lép be a harmadik tényező: a kis-közösségnek
és a társadalom egészének a kultúrája. Magyarországon a kultúrának sok
olyan eleme van, amely ösztönöz a mértéktelen ivásra - egészen a magas
kultúrától (gondoljunk a Vén cigányra) a leghétköznapibb viselkedési szabá
lyokig, például addig, hogy az érettségi, a katonai behívás alkalmával szinte
kötelező a lerészegedés. Egyes kisebb társadalmi csoportokban még érőseb
bek az ivásra ösztönző, sőt szinte kényszerítő szabályok. (...)
Molnár Károly: (...) A katonák, a hadsereg oldaláról és nézőpontjából
megítélve a problémákat - és vizsgálataink megerősítik tapasztalatainkat - ,
én fokozottan tenném a hangsúlyt az elég széles körben jelentkező felelőt
lenségre és szabadosságra. Mostanában egyre inkább divat, sikk lett a le
zserség. Eléggé elterjedtek az olyasféle, mondhatni áltudományos magyará
zatok - jobb híján „pszichologizmus" és „szociologizmus" kifejezéssel illet
ném őket - , amelyek eltúlozzák a személyi adottságok, a társadalmi makroés mikrokörnyezet negatív előjelű determináló szerepét, és ezzel, ha akarat
lanul is, de felmentenek a személyes felelősség alól. Ez a megközelítés az
alkoholizmus esetében is népszerű, mert az italozókat ugyanúgy felmenti,
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mint a társadalmi folyamatok irányítására és befolyásolására képes és köte
les állami, gazdasági és társadalmi szerveket.
Gayer Gyuláné: A z alkoholizmus elleni küzdelem eszköztárából hiány
zik valamilyen megelőzést szolgáló intézmény, ahová az egyén - ha úgy ér
zi, hogy rossz úton jár, kezd rászokni az italra - titoktartás mellett elmehet
ne, tanácsot kérhetne, és segítséget kaphatna. Ahol eligazítanák, hogy az ital
vonzásának hogyan állhatna ellen, s ahol a mögöttes, az ivást kiváltó prob
lémáival is törődnének.
Hiányzik a teljesen szakosodott gondozórendszerből az a láncszem, ahol
még nem alkoholistaként kezelik az egyént, és nemcsak az elvonás irányá
ban foglalkoznak vele. (...)
Simek Zsófia: A korai betegségfelismerés és annak propagálása - amiről
Gayer elvtársnő beszélt - valóban megköveteli a meglevő erők olyan éssze
rű átcsoportosítását, hogy a család más-más tagjával foglalkozó gyermek
gondozó, tbc-gondozó, nemibeteg-gondozó, gyámügyi előadó, szociálpoliti
kai előadó, ideggondozó, alkoholgondozó stb. - és a körzeti-üzemegészség
ügyi alapellátás tevékenységét végre sikerüljön valamennyire összehangolni
a jó családgondozás érdekében.
Göllesz Viktor főiskolai tanszékvezető: Úgy tűnik, hogy az alkoholprob
lémával foglalkozók nézeteit, javaslatait s a megoldást illető reményeiket is
a más témakörökben talán kevésbé tapasztalható eklekticizmus jellemzi. A
racionális megközelítés alapja azonban csak az lehet, hogy tudomásul
vesszük: alkoholisták vannak és lesznek is! Ebből következik, hogy a prob
lémamegoldást célzó igyekezetnek mellőznie kell mindenféle kampányjelle
get, és csak hosszú távú programoktól remélhető eredmény.
A z a tapasztalat, hogy ha a társadalmi élet valamely, szakismereteket is igénylő terüle
tén jelentős eredményekhez vezető változtatást tervezünk, a legfontosabb és legelső fel
adat annak a szakembergárdának
a kiképzése (felkészítése vagy átképzése), amelynek
aktív tevékenysége nélkülözhetetlen a megoldáshoz. A z alkoholprobléma megoldására
való törekvés azonban ma hazánkban nem talál erre felkészített szakembertípust (...) A
legfőbb ideje volna, hogy megfontoljuk a szükséges szakemberképzés teendőit.

Mint ismeretes, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán levelező tagozaton - 1973 óta képeznek szociális szervezőket. Ezeket az új
típusú szakembereket ma szinte kizárólag a felnőttvédelmi szociális gondos
kodás területén alkalmazzák, illetve erről a területről iskolázzák be őket.
Tény, hogy felnőttvédelmi szociális gondoskodás bizonyos munkaterületein a szociális
szervező szembetalálja magát a túlzott alkoholfogyasztással. Erre azonban - a képzés je
lenleg érvényes tanterve szerint - nincs felkészítve! A szociális szervezőre ugyanakkor
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sokkal több feladat hárulna az alkoholprobléma különböző vetületeiben. Szerepe lehetne
a megelőzésben, de mindenképpen szerepe van a gondozásban, illetve az utógondozás
ban, arról nem is szólva, hogy a team-eket is szerveznie kell valakinek.

Új típusú szakemberképzésre leginkább a meglevő képzőintézmény lenne
alkalmas, meglevő szak részeként vagy második szakként. Ez gazdaságos és
gyorsan realizálható. (...)
Fekete János: Úgy is, mint az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság
munkatársa - és úgy is, mint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép
ző Főiskola diplomájáért hálás gyakorló szociális szervező - , hadd javasol
jam e képzés kiterjesztését, az itt felmerült igényeknek megfelelően. A z
igazság kedvéért azonban azt is meg kell mondani, hogy az okok és követ
kezmények szövevényét önmagában egyetlen intézkedés sem képes jelentő
sen befolyásolni. Feladataink lényege - azt hiszem - éppen a részintézkedé
sek összhangjában rejlene.
Harmadik fotéma: SZEMLÉLET ÉS CSELEKVÉS

Mi a feladatok fontossági sorrendje?
Molnár Károly: Fontosnak tartom, hogy ki-ki elsősorban saját dolgával
foglalkozzék.
Például a gazdasági és kereskedelmi szakemberek ne annyira a szemléletváltoztatást sür
gessék, mint inkább az anyagi érdekeltség kérdéskörében és eszközrendszerében keres
senek megoldást. Divatba jött, hogy a szervek egy része azoknak az eszközöknek a kor
látozón lehetőségeit emlegeti, amelyekkel éppen rendelkezik, miközben másokra muto
gat. Ez így valahogy túl kényelmes, és a felelősség, a tennivalók elhárítását sejteti. (...)

Sok tartalékot látok az érdekeltségi formák fejlesztésében is. Elképzelhelhetőnek, mi több: szükségesnek tartom, hogy az ittasan okozott károkat min
denkivel megtéríttessék (a kórházi kezelés költségeit is ideértve).
Itt is és más fórumokon is többször éri bírálat az államot, hogy azért nem következetes
az alkoholizmus elleni küzdelem, mert érdekelt az alkoholfogyasztásból származó bevé
telekben. Egyetértek azzal, hogy határozottabb, átfogóbb központi koncepcióra és koor
dinációra volna szükség. A túlzásoktól azonban óva intenék; az állami szervek által irá
nyítón vállalatok ugyanis a szó szoros értelmében nem állami, hatalmi szervek, továbbá
a társadalom, az állam érdekeitől különböző partikuláris érdekeik is vannak.
Nem várhatjuk el, hogy a szeszipar és a kereskedelem tegyen lépéseket a fogyasztás
korlátozására. A korlátozásra irányuló rendszabályokat „kívülről", pontosabban „felül
ről" kell rájuk kényszeríteni. (...)
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Társadalmi és katonai vonatkozásban is nagy horderejű szabályozó kö
rülmény a vezetők példája és magatartása. Említettem, hogy ebben a vonat
kozásban a hadseregben - az egyértelmű követelmények ellenére - sincs
minden rendben. Újra és újra „felfedezzük", hogy sok éven át eltűrik egyegy parancsnok, egy-egy tiszt vagy tiszthelyettes italozását, ha egyébként
úgymond ,jól bírja" - értsd: nem okoz botrányokat - , és a szolgálati helyén
igyekvő, elöljárói iránt pedig konformista, hogy ne mondjam szervilis ma
gatartást tanúsít. Amúgy tehát „rendes" ember. És ha ráadásul anyagi-csalá
di konfliktusai sem származnak az italozásból - azaz az alkoholra nem kell
pénzt fordítania, mert jó kapcsolatai és protokolláris lehetőségei folytán in
gyen jut hozzá - , akkor ritkán, nehezen és csak hosszú idő múltán érik sú
lyos elmarasztalások. Életmódjának rossz példája azonban eközben rombo
lóan hat.
Hányszor találkozhatunk olyan ambivalens értékelésekkel - a tömegkommunikációban is
- , amikor neves közéleti emberek, írók, művészek vagy mások úgymond a halálba itták
magukat, és ezt minden korholás nélkül említik meg, sőt néha körülményeikkel mente
getik is.
A művet és az azt létrehozó ember általános magatartását miért nem lehet differen
ciáltabban megítélni és értékelni? Ennek híján félő: az a látszat keletkezik, hogy szel
lemi alkotás gyakran csak egyfajta mesterséges, alkohol vagy más kábítószer segítségé
vel előállított narkózisban lehetséges. (...)

A társadalomban persze nem alkalmazhatók a hadsereg módszerei és mo
delljei, de ha meg tudnánk oldani, hogy a vezető réteget a társadalom min
den szektorában egzisztenciális függőségbe hozzuk - a magatartást illetően - ,
akkor talán más volna a helyzet. Mert ha nem tudunk ilyen érdekeltségi té
nyezőket beépíteni az értelmiség értékrendszerébe, akkor nem sokra me
gyünk.
Szilárd János: A z a gond, amellyel Molnár elvtárs a hozzászólásában
foglalkozott, kulcsfontosságú, még a párton belül is. A z „írástudók felelős
sége" ide is vonatkozik. „írástudókon" ebben az összefüggésben nem csu
pán az írót, a művészt értem, hanem minden funkcióban levő személyt.
Mindazokat, akiknek az átlagembernél nagyobb szerepe van az értékrend, a
példakép, a normaképzés alakításában és a hasonló szociálpszichológiai fo
lyamatok formálásában. (...)
Szálai László: A z Ózdi Kohászati Üzemekben mi 25 éve kezdtük el ezt
a munkát. Nekünk is az a tapasztalatunk, hogy az eredmények elsősorban a
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gazdasági és pártvezetők j ó példáján múlnak. De nem elég a j ó ügyet „szem
előtt tartani": gyakran szigorú intézkedések is szükségesek.
A vállalati munkavédelmi szabályzatba Ózdon már hagyományosan beépítettük az alko
holszondázást. A vállalatnál 84 tagú alkoholizmus-ellenes aktívahálózatunk működik a
szakszervezet irányításával. Ez a munkaidő bármely szakában, éjjel-nappal ellenőrizheti
a dolgozókat; és nagyon szigorú a felelősségre vonás, ha valakit rajtakapnak, hogy ita
los.
Rájöttünk azonban, hogy a gyógyításban is tudunk segíteni az orvosoknak, főként
az utógondozásban, a családok támogatásában.
Sajnos, nálunk is gyakran előfordul, hogy amikor visszajön a kórházból az illető,
úgy tekintenek rá, mintha már nem lenne olyan rendes ember, mint a többi, bár a másik
talán többet megiszik, mint ő valaha is, csak az nem volt „elvonón". Ezen úgy igyek
szünk segíteni, hogy már a kórházi kezelés alatt beszélünk a művezetőjével is, a munka
társaival is, hogy ne csúfolják, ne bántsák, ha a kiránduláson esetleg majd üdítőt fog in
ni. Ha másként nem megy, más műszakba, más brigádba vagy más munkahelyre java
soljuk az illetőt. (...)

Csehek Judit SZOT-titkár: A munkahely, a szűkebb munkahelyi környe
zet szerintem is sokat tehet - legalább annyit, mint a család vagy a területi
alkoholgondozó - , főként a megelőzésben. A z alkoholizálást vagy az alko
holista magatartást a vezető példamutatása és szigora legalább annyira távol
tarthatja egy munkahelytől, mint a társadalmi szervek, a szakszervezet, a
szűkebb kollektíva nevelő munkája.
A z is előfordul, hogy már „kész" alkoholistákat kap az üzem, hiszen ismeretes, hogy
egészen fiatal felnőttkorban, 18 és 22 év között is kialakulhat a függőség. Különösen
munkaerőhiányos időszakban nem volt mód válogatni a felvételre jelentkezettek között,
és a nagyobb fegyelmet kívánó környezetből bizony sokan gyorsan elköszöntek, új és
szenvedélyük iránt elnézőbb, „megértőbb" főnököt, kollégákat keresve. (...)

Most, amikor minden területen a fegyelmezett, jó munka lesz egyre inkább
az általános követelmény, s ez a gazdaság továbbhaladásának egyik jelentős
tartaléka, nem fogadhatjuk el normának a munka közben is borozgató szo
cialista brigádot, megbízható vezetőnek az olyan embert, aki, miután maga
is megissza a világviszonylatban is jelentős „magyar átlagot", egészen a
botrányt okozó magatartásig elnézi beosztottjainak, munkatársainak italozá
sát. A példamutató gazdasági vezetőket viszont nekünk minden szükséges
esetben támogatnunk kell a fegyelmezésben. Tudjuk azt is, hogy a nevelő
munka kevésbé mutatós eredményeket hozhat, mégis a valódi értékek kép
viseletére, az életmód, a legnehezebben megváltoztatható szokások befolyá
solására kell megtanítanunk tisztségviselőinket, kisebb közösségeink vezetőit.
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Nagy György: (...) A munkahelyek határozott és energikus megtisztítása
az alkoholtól, ez volna az igazi. Ezt a közvélemény nagy része is biztosan
támogatná. Itt aztán a meggyőzést és az adminisztratív eszközöket határo
zottan össze lehetne kapcsolni. Meggyőződésem, hogy a munkahelyi teljes
alkoholtilalom feltehetőleg hatna még az egy főre jutó fogyasztási szintre is,
mert számításaink szerint a jelenlegi alkoholmennyiséget csak munkaidőn
túl nemigen lehetne elfogyasztani. Első lépésként azt tűzhetnénk tehát ma
gunk elé, hogy a munkát és az alkohol fogyasztását el kell egymástól vá
lasztani.
Tóth Tihamér: A mértéktelen alkoholfogyasztás jogi következményei
okozati kapcsolatban állnak azokkal az érdekekkel, amelyek a közrend, a
közbiztonság, a köznyugalom, a testileg ép és egészséges személyiség, a
család, az ifjúság védelméhez, a vagyon oltalmazásához, a termelő, az alko
tó munkavégzés zavartalanságához fűződnek. Ezért teszünk a lerészegedett
személyekkel szemben, kijózanításuk érdekében rendészeti intézkedéseket,
rendelünk el a társadalomra veszélyes, jogsértő cselekmények esetében sza
bálysértési, illetőleg büntető eljárást és kényszerítő végrehajtást. (...)
Nagy György: A z alkoholizmus az egész társadalom problémája. A tár
sadalmi haladás képviselői, akik a társadalom gondját a szívükön viselték,
sohasem tudták, de nem is akarták megkerülni ezt a problémát. (...) Úgy
gondolom, csak akkor tudunk előbbre lépni az alkoholizmus és az alkohol
fogyasztás visszaszorításában, ha a párt elsősorban a párttagokra, de áttéte
lesen az egész társadalomra vonatkozóan határozottan állást foglal e kérdés
ben. Itt most a túlzott fogyasztásról van szó és erről az egész folyamatról,
nem pedig arról az egy-két pohárról, amit az emberek normális keretek kö
zött megisznak.
Jelenleg semmiféle mozgalomhoz nem kötődik a mi alkoholizmus elleni küzdelmünk.
A z Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság - működésének egy-két évtizede alatt - egy
köztiszteletben álló testületté alakult, ahol a tárcák sajátos érdekeiknek és szempontjaik
nak megfelelően koordinálják, megvitatják, megtárgyalják és értékelik a készülő rende
leteket, jelentést tesznek a kormánynak, a pártnak stb. - de az egész küzdelem élén
semmiféle mozgalmi szervező erő sincs. A Magyar Vöröskeresztnek kétségkívül vannak
érdemei a bizottság létrehozásában, az operatív titkárság működtetésében, de túl sokirá
nyú a tennivalója ahhoz, hogy ezt az alkoholfogyasztással kapcsolatos szokásformálást
mozgalmi feladatként is föl tudná vállalni.

A z Egészségügyi Minisztériumnak is megvannak a maga feladatai ebben a
vonatkozásban, de - kissé vulgarizálva a dolgot - ezt az alkoholtémát lé55

nyegében kétfelé vághatnánk: az egyik a tennivalók orvosi része, a gyógyí
tás, a deviánsok, az alkoholbetegek kérdése - a másik viszont már társadal
mi probléma a javából. Azt értem ezen, hogy - sokkal inkább, mint törté
nelmünkben bármikor - „ivós társadalommá" váltunk, vagyis az italozás
úgy beépült mindennapi életünkbe, hogy az már szinte szükségszerűen hoz
za magával a különböző elfajulásokat. (...)
A szokásformálás újfajta cselekvések begyakorlását igényli, egyszóval mozgalmat köve
tel, a mozgalom pedig szervezést. Ez a feltétele annak, hogy a jó példák terjedjenek,
hogy például újabb alkoholellenes klubok létesüljenek, vagy hogy a megyei koordináció
eredményesebb legyen. Még abban sem találnék semmi különöset, ha például a társada
lom nem ivós rétegei, az absztinensek valamiféle szervezetbe tömörülnének - a nem
ivás szabadságjogának védelmére.

Pintér Dezső: A kormányhatározat szellemének és lehetőségeinek a je
lenlegi szervezeti felállás nem felel meg. A jelenlegi Alkoholizmus Elleni
Országos Bizottság túlságosan korlátozott és „nyugodt" fórum ehhez a küz
delemhez! Ezzel is összefügg, hogy az alkoholizmus ellen a sajtó nem hasz
nálja ki a rendelkezésre álló lehetőségeket. A z a magánvéleményem, hogy a
sajtó egy része meglehetősen informálatlan a témában, megszokott jelszava
kat hangsúlyoz, vagy éppen hatásvadászatra törekszik, s ezzel lejárathatja az
egész ügyet. Ennek az egyik oka, hogy nincs ma olyan fórum, amely meg
felelő munícióval látná el a sajtót; az alkoholellenes sajtó fogyatékosságai
híven tükrözik az egész küzdelem állapotát is. (...)
Simek Zsófia: A tömegkommunikáció alkoholizmus-ellenes tevékenysé
gét én pozitívnak látom. A jelenleg kibontakozó társadalmi önvizsgálat e
fontos problémakörben - alapvetően a sajtó érdeme.
Pintér Dezső: Puskapora van még bőven. Mindazonáltal jólesik ez a vé
lemény az újságírónak, aki megpróbálja önkritikusan nézni saját munkája
eredményeit, és aki egy kicsit a holnapra is tekint. A z említett kibontakozó
társadalmi önvizsgálat várható fázisai egységesebben érvényesülő, igénye
sebb módszereket követelnek a sajtótól is.
Fekete János: (...) Válaszolnom kell az Alkoholizmus Elleni Országos
Bizottságot ért bírálatra. Ilyen gondolatok a Kritika-vitában is elhangzottak,
sőt a vita kezdeményezője, Samu István salgótarjáni főorvos ez ügyben
nyílt levelet küldött az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság vezetőinek.
Lényegében azt fejtegeti, hogy ez a szerv sem formájában, sem tartalmában nem alkal
mas ma már a feladatára. Úgy érzem, nemcsak kötelességemnek, de az igazságnak is
eleget teszek azzal, ha hangsúlyozom: a Magyar Vöröskereszt - és a kezdeményezésére
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létrejött Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság - sokat tett azért, hogy az ország és a
kormány rádöbbenjen alkoholproblémánk súlyosságára, s hogy a kormány most már
rendszeresen napirendre tűzze ezt a kérdést. Ez nem mond ellent annak, hogy az idő túl
haladt bizonyos szervezési formákon.

Simek Zsófia: Példaként említhető, hogy a szovjet A E O B a Miniszterta
nács mellett működik, és nemcsak javaslattevő, hanem intézkedési hatásköre
is van. A koordináció azonban nem lehet „körbemutogatósdi". Úgy gondo
lom, ideje megfogalmazni a fő tennivalókat az egészségügyön belül is.
A z 1977. évi kormányhatározat nyomán létrejött az Alkohológiai Tudományos Módszer
tani Központ, de már az első évek tapasztalataiból kiderült, hogy nem a megfelelő he
lyen: az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet keretében nem működhet elég haté
konyan, hiszen az egészségügy alkohológiai tartalékait feltárni és hasznosítani olyan
szervezési feladat, amely meghaladja a neuropszichiátria működési területét. Meggyőző
désem, hogy az alkohológiai tevékenység interdiszciplináris; elsősorban az alapellátásra
(a körzeti és üzemorvosi hálózatra) kell támaszkodnia.
A z alkoholbetegség kifejlődésének megelőzésére, véleményem szerint valamennyi
orvosi szakterületen meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Fontos lenne, hogy az
ún. prealkoholos (betegséget előre jelző) tüneteket minden orvos felismerje. Helyesnek
látnám a szűrést erre is kiterjeszteni. A z iszákos személyeket még az alkohol függőség,
illetve az egyéb testi-lelki károsodás kialakulása előtt ,Je kellene beszélni" a mértéktelen
szeszfogyasztásról. Pszichiátriai (elmegyógyászati) ellátásra csak azok a betegek szorul
nak, akiknek alkoholfüggőségét vagy alkohol okozta elmebetegségét sajnos nem sikerült
megelőzni.
Javaslom viszont, hogy e betegek kezelését, gondozását és rehabilitációját (állapo
tuk súlyossága szerint) különböző fokozatú, munkaterápiával is gyógyító-nevelő, speciá
lis alkohológiai (fekvő- és járóbeteg-) intézményekben, illetve üzemek mellett működő
nappali és éjszakai szanatóriumokban biztosítsuk - ahogy ennek megvalósítását a Szov
jetunióban* az utóbbi években elkezdték.

Fekete János: Hadd utaljak itt most egy olyan szervezési lehetőségre,
„tartalékra" is, amelyet túl sokáig nem vettünk igénybe. Az egyházakra gon
dolok. A z utóbbi években sorra jelennek meg alkoholizmussal foglalkozó
cikkek az evangélikusok és a reformátusok lapjaiban. Idén - szakemberek
bevonásával - napirendre tűzték a témát a horányi vitafórumon, sőt Debre
cenben is. Berekfürdőn iszákosmentő találkozót rendeztek. Úgy gondolom,
hasznos lenne élni az egyházak együttműködési szándékával, akárcsak a bé
kemozgalomban.
Simek Zsófia: Tehát a családibéke-mozgalomban is!
E. A. Babáján: A narkológiai (alkohológiai) ellátás szervezésének tankönyve. Medicina,
Moszkva, 1981.
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Szilárd János: A z italozást megítélő, illetve azt elfogadó általános szem
léletre szeretnék visszakanyarodni. Sokszor még orvosoknak is magyarázni
kell, hogy az az álláspont: „minek iszik, aki nem bírja", körülbelül olyan,
mint ha a hozzájuk forduló súlyos beteget azzal utasítanák el, hogy miért
nem vigyázott magára.
Fekete János: Sok orvos megsértődik, ha az idült alkoholbeteg „vissza
esni" merészel!
Szilárd János: A közvéleményben uralkodó nézetektől nehezen tudja
magát bárki is függetleníteni. Ezért tartom nagyon hibásnak azt a megfogal
mazást, amely szerint alkoholista az, akit a társadalom (vagy szűkebb kör
nyezete) annak minősít. Ez a nézet a jelenlegi egészségtelen helyzet igazo
lását szolgálja. Mert a társadalom értékrendje e téren nagyon maradi.
Simek Zsófia: A z alkoholista meghatározások bizonytalanságát jól jel
lemzi egy magyar jogász, néhány éve közreadott tanulmányában:
„Mindenekelőtt azt kell kiemelni, hogy az alkoholista orvosi és szociológiai definíciója
nem fedi egymást. A z orvosi szemlélet nagyobb hangsúlyt helyez az alkohollal szembe
ni kóros függőségre és a pszichés-szomatikus kóros tünetekre. A szociológiai szemlélet
viszont elsődlegesnek azt tartja, hogy az italfogyasztás - tekintet nélkül mennyiségére és
a kialakult függőségre - mennyire akadályozza a személyt társadalmi funkcióinak betöl
tésében, mennyiben zavarja interperszonális kapcsolatait."*
A legtöbb orvos valóban csak akkor tartja túlzottnak az alkoholfogyasztást, amikor
az már testi, lelki, társadalmi téren egyaránt jelentős károkat okoz. Ugyanakkor minden
pszichiáter állítja, hogy a betegek többnyire súlyos, elhanyagolt állapotban kerülnek ke
zelésre. Pedig az alkoholhoz már betegesen kötődő, ún. narkomán vagy dependens „al
koholista", hosszú, több évig tartó, rendszeres, mértéktelen szeszfogyasztás következté
ben válik szenvedélybeteggé. Amikorra a betegségek az egzakt, orvosilag észlelhető tü
netei (véleményem szerint: szövődményei) kifejlődnek, már szinte elkéstünk a hathatós
beavatkozással.
A szocialista egészségügy legfontosabb alapelve a megelőzés. Ez megkövetelné a
beavatkozást az „alkoholista"-beteggé válás korai szakaszában: azaz akkor, mikor még
sem önmaga, sem környezete nem tartja a mértéktelen fogyasztót veszélyeztetettnek. Je
lenleg az egészségügyben is az a helytelen szemlélet uralkodik, hogy ilyenkor még
nincs ok és jog a beavatkozásra - ellentétben több fertőző betegséggel, amelynek ha
csak a gyanúja is fölmerül, nyomban elrendelik a szigorú karantént. (Micsoda fantaszti
kus ellentmondás!)

A z Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyértelműen leszögezte, hogy az
alkoholizmus elleni küzdelemben nem a (narkomán - dependens) szenve
délybeteg „alkoholista" gyógyítása a legfontosabb feladat. Sajnos, az orvosi
Katonáné dr.
XXXIV/7.)

58

Soltész

Márta:

Alkoholizmus

és

válás.

(Jogtudományi

Közlöny,

szemlélet hibái a hazai joggyakorlatban is tükröződnek. A gyógyíttatásuktól
elzárkózó alkoholbetegek kötelező gondozásba vételét - a rosszul értelme
zett emberi szabadságjogok alapján - rendszerint csak akkor sikerül megva
lósítani, amikor a legkülönbözőbb szövődmények már kialakultak, s amikor
a beavatkozás már sokkal nehezebb, reménytelenebb.
Szilárd János: Feltétlenül előre kell lépnünk az orvosi, egészségügyi te
vékenységben. De az alkoholizmus, a káros alkoholfogyasztás esetében
olyan egészségkárosodásokkal állunk szemben, amelyekben - egyetértve
Cseh-Szombathy elvtárs véleményével - egyaránt vannak a biológiai és lel
ki tényezők mellett szociális, szociológiailag értékelhető (és befolyásolható)
tényezők is. A szociológiai kondicionálódásnak a szokásokban fontos szere
pük van: mindezek számításba vétele elengedhetetlen ahhoz, hogy a medici
nát alkalmassá tegyük arra, amire e területen valójában hivatott.
Nemrég Szegeden kétnapos konferenciát tartottunk, amelyet több intézmény és szervezet
közösen készített elő „az alkoholizmus elleni küzdelem egészségügyi, jogi, igazgatási és
egyéb tennivalói" témakörben. Itt jogászok, igazgatási dolgozók, orvosok és más foglal
kozások képviselői voltak jelen. Nagyon örvendetes volt tapasztalni az egybehangzóan
komplex szemléletet. Rá kellett döbbennünk arra a paradoxonra, hogy míg az egész
ségügy anyagi-technikai igényei és a konkrét lehetőségek között az olló szárai világszer
te egyre inkább szétnyílnak, a „népbetegségek" között a túlzott alkoholfogyasztás töme
ges egészségkárosító hatásáról alig esik szó, holott az alkoholizmus elleni védekezés
döntően emberi tényezőkön múlik, nem annyira eszközigényes. Lehangoló, hogy ezt a
szakemberek nem értik, nem látják be.

Fekete János: Azért vannak már olyan körzeti orvosok és belgyógyá
szok, akik leírták, hogy betegeik 25 százalékánál a panaszokat - például a
szív- és érrendszeri problémákat - a mértéktelen szeszfogyasztás okozza.
Szilárd János: Még egy kérdés. Jogos-e a több helyen elhangzott megfo
galmazás, hogy ez volna most az új morbus hungaricus? Úgy gondolom,
hogy az alkoholizmus egyrészt nagyon széles körű, mondhatni világjelen
ség, de az sem vitás, hogy vannak olyan hazai tényezők, amelyek miatt a
magyarországi problematika talán az átlagosnál is súlyosabbnak minősíthe
tő. Nem elég azonban morbus hungaricusról beszélni, a kérdéshez az is hoz
zátartozik, amit Benke elvtársnő érintett a bevezetőjében: meg kell próbál
nunk a tendenciának (és az egyének tömeges önsorsrombolásának) a vissza
fordítását. Ez nem könnyű feladat. Mindenesetre a megelőzés okosabb szer
vezése volna itt a kulcskérdés.
Továbbá: az egészségügyben, az orvosok körében az alkoholizmussal kapcsolatban ural
kodó nihilisztikus szemlélettel semmilyen morbus hungaricust nem lehet megfékezni.
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Amíg ez huszadrangú kérdés lesz az egészségügyi ellátásban; amíg a korai tüneteket,
mértékvesztést az orvosok zöme sem tartja betegségnek, s oda se figyel rá; amíg az al
koholizmussal, az alkoholistával való foglalkozás derogál orvosainknak, és az ilyen be
tegek kezelését lehetőleg elhárítják - a gyógyításban sok eredményre nem számíthatunk.
Pedig a tapasztalatok arra utalnak, hogy a beavatkozás, a betegségfolyamat vissza
fordításáért való küzdelem egyáltalán nem eredménytelen. Csakhogy az eredményesség
érdekében az alkoholbeteget hosszabb ideig kell kezelni, mint azt ma általában tesszük.
A z alkoholbeteg gyógyulása, rehabilitációja végső soron abban a társadalmi közegben
dől el, ahol él, ahová visszatér. Ennek stabilizáló vagy destabilizáló szerepe az egyik
legfőbb probléma.

Pintér Dezső: Korábban a tbc-t nevezték morbus hungaricusnak. A fel
szabadulás után, ennek megfelelően fejlesztették tovább a szükséges intéz
mények hálózatát, képezték szakorvosait és gondozónőit. A morbus hungaricus leküzdésére tehát van recept.
Benke Valéria: De ebben talán valamelyes szerepe annak is volt, hogy a
tbc terjesztője, aki többnyire földes szobában vagy nedves lakásban élt ha
tod-nyolcadmagával, rosszul táplálkozott, gyógykezelésre pénz híján nem is
gondolhatott - a felszabadulás után megváltozott létfeltételeket tudott terem
teni magának; a népi állam a gyógykezelést lehetővé, az orvostudomány és
egy nagyszerű egészségügyi gárda pedig eredményessé tette. Ez a példa
azonban nemcsak egyetlen tanulságot kínál, azt tudniillik, hogy a létfeltéte
lek megváltoztatásával és energikus cselekvéssel ez a társadalom hogyan le
hetett úrrá a legszörnyűbb magyar népbetegségen, hanem azt is, hogy ha
egy sok tényezős problémát csupán egy vagy néhány elemre vezetünk
vissza, könnyen tévedünk el. Engem például arra is figyelmeztet, hogy a na
iv optimizmus félrevezető.
M i másnak nevezhető, mint ennek, ha a szocialista átalakulás kezdetén a társadalom
alapvető viszonyainak megváltozásához és a gazdasági feltételek jelentékeny javulásá
hoz olyan reményeket fűztünk, hogy - a tbc analógiájára - számtalan más baj is ugyan
így kiiktatható? A m i pedig az analógiát illeti, a közös és az eltérő vonások egyaránt
szembetűnőek. A z utóbbira egyetlen példa: a tbc-s beteg (...) gyógyulni akar, az alkohol
élvezője és rabja viszont a legritkább esetben. A tbc-s fertőzés útjában társadalmi és
egészségügyi védőintézkedések állnak, a családok és a személyek többsége is óvakodik
tőle; az alkoholfogyasztást azonban a családi és a társasági szokások ritkán gátolják, sőt
ez utóbbiak inkább terjesztik.

Fekete János: Szeretném visszaidézni Szilárd János professzor iménti sza
vait. Azt mondta, hogy alkoholizmus elleni küzdelmünk paradox helyzetben
van.
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Ez a paradoxon abban is megmutatkozik, hogy például a szocialista országok egész
ségügyi minisztereinek tanácskozásán - úgy tudom - szóba sem került ez a téma, mi
közben az egész egészségügy nyög az alkoholizmus terhétől. Vagy: Magyarországon
húsz év óta van már Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság, és ezalatt éppen kétszere
sére nőtt az egy főre eső alkoholfogyasztás. Amikor pedig a nagy érdeklődést keltett in
farktussorozatot adták a televízióban, képtelenség volt elérni, hogy a rizikófaktorok közt
ezt a problémát is felvessék. Ugyan miért?

Simek Zsófia: A z infarktuskérdésben az egészségügyi vezetés sem állt a
helyzet magaslatán. A belgyógyászat tekintélyt parancsoló professzorai nem
engedték, hogy elhangozzék a televízióban: a mértéktelen ivás is lényeges
rizikófaktora az infarktusnak, nemcsak a dohányzás.
Van ugyan olyan statisztikai adat, hogy az absztinensek valamivel kevésbé védenek az
infarktustól, mint a mérsékelt ivók, de ez mit sem változtat azon a (nemzetközi és hazai
kutatások által bizonyított) tényen, hogy a mértéktelen italozók közt - akik rendszerint
erős dohányosok is - sokkal több az infarktus és a szívkárosodás, mint a mérsékelt fo
gyasztók között.* A z egészségügyön belüli hibás szemlélettel szemben sajnos nem vol
tunk elég erősek. Vagy az érveink nem voltak elég hatásosak?

Fekete János: A kérdőjelek egész sorával kerülünk szembe. így például
lehetetlen elérni, hogy a pályaudvarokon ne tudjanak szeszes italt beszerez
ni. Miért? M i akadályozza ezt meg?
Azt hiszem, hogy az ellenállást tápláló érdekeket kellene végre igazán számításba ven
nünk. Nemcsak arról van szó, hogy a kereskedőnek érdeke eladni a szeszes italt, vagy
hogy a pincér jobban keres akkor, ha alkoholtartalmú innivalót szolgál fel, mintha csak
ételt hord k i . Nemcsak ilyen egyszerű érdekekről van szó, hanem vannak sokkal fontosabb és alapvetőbb érdekellentétek is.

A 11,8 literes egy főre eső átlag-szeszfogyasztásból számítva, kb. 400-500
ezren vannak, akik rendszeresen naponta másfél deci tiszta szesznél többet
isznak. A munkaképes korú férfiak közt a 4 százalékos általános lakossági
hányad már 20 százalékra rúg!
Simek Zsófia: Azaz a statisztika szerint a kerekasztal résztvevői közül is
minden ötödik férfi ez utóbbi hányadhoz tartozik!
Fekete János: Ez tréfának jó, de sajnos ma a munkaképes korú férfiak
közül, országosan minden ötödik mértéktelenül fogyaszt alkoholt, és ezenkí
vül van még majdnem ugyanennyi, aki a magyar italozási szokások híveTöbbek közt: W H O Krónika 1977. 31. 9., valamint dr. Gesztesi Tamás: Beszámoló egy
kerekasztal-konferenciáról. (Alkohológia, 1980. 2.)
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ként időnként le szokott részegedni - nem iszákos, csak olykor kirúg a
hámból. Nos, ezek az utóbbiak úgy érezhetik, hogy az alkoholizmus elleni
intézkedések ellenük is irányulnak. Ha mással nem is, legalább ódzkodásukkal
akadályozzák azok végrehajtását. Más oka aligha lehet annak, hogy miért nem
sikerül keresztülvinni, amit közösen elhatároztunk, amit a józan ész diktál.
Boór Károly: Felmerül egy gondolat - nemcsak nálunk, és Svájcban ez
már nem is gondolat, hanem bevált gyakorlat - , hogy az alkoholos italok
árának egy részét az alkoholellenes küzdelemre kellene fordítani. Minden
képp meg kellene teremtenünk az erőteljesebb fellépés, a hatékonyabb gyó
gyítás és rehabilitáció megfelelő anyagi alapját.
Magyarországon például évi mintegy 800 millió liter sört termelnek. Ha minden termelő
csak tíz fillért fizetne literenként a saját termelési értéke után egy zárolt számlára, akkor
így is több mint 80 milliót lehetne erre a célra fordítani. Ezekből a plusz forintokból - a
tíz fillérekből - meg lehetne építeni a hiányzó gyógyító- és gondozóintézményeket, javí
tani lehetne a szakemberek képzését.

Simek Zsófia: Jól tudjuk, hogy a tbc elleni küzdelem még ma is lényege
sen jobb intézményhálózattal és szakemberellátással működik, mint az alko
holizmus elleni küzdelem, holott az erők összpontosítására most itt van na
gyobb szükség. (...)
Szilárd János: Nagy elvtárs jelszónak is beillő mondatát, hogy a munkát
és az alkoholfogyasztást el kell választani egymástól, első feladatként akár
magunk elé is tűzhetnénk.
A másik elérendő cél is megfogalmazódott: hogy kulturáltabban éljenek
az emberek. Tehát kevesebb munkát és pénzt fordítsunk önmérgező mértékű
és formájú italozásra, s ne érvényesülhessen többé „társadalmi kényszer" az
alkohol fogyasztására.
A harmadik: azt szeretnők, hogy a lakosság egészségi állapota javuljon,
kevesebb legyen a korai halál, az egészségkárosodás; és az emberek erről a
közös nagy bajunkról ne úgy vélekedjenek, mint valami elkerülhetetlen
sorscsapásról.
A három feladat nem teljesen fedi egymást. Franciaországban például az italfogyasztás
valóban kulturáltabban folyik, valóban kevesebb a botrányos részeg, de az igen magas
átlagfogyasztás miatt még bennünket is felülmúlnak az alkoholos halálozás, a következ
ményes egészségkár tekintetében. Ha tehát az egyik vonatkozásban sikerül előrelépnünk,
még nem csökkenthetjük erőfeszítéseinket a másik két irányban.

Simek Zsófia: Hadd egészítsem ki Szilárd professzor zárszónak is beillő
szavait azzal, hogy a tartalmas, kulturált életmódra való nevelést már az is62

kólában - és az iskola kisugárzási körében - kell elkezdeni. Itt kell a peda
gógusnak - a különféle családgondozó szervekkel együtt - felfigyelnie a
veszélyeztetett gyermekek családjára, és tapintatosan beavatkoznia annak ér
dekében, hogy megelőzhessük a felnőttkor társadalmi beilleszkedési zavara
it, s egyúttal eredményesebben küzdjünk a káros alkoholfogyasztási szokások
ellen.
A szerkesztőségi fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az alkoholizmus elleni küz
delem semmiképp sem szűkíthető le az átlag-szeszfogyasztás növekedésével hatványozódó egészségügyi problémákra, bár az ezekkel történő megfelelő foglalkozásra (szakis
meret, szemlélet) fel kell készíteni az egészségügy minden ágazatát, különösen pedig a
gyógyító-megelőző ellátás speciális szakembereit.
A z alkoholfogyasztásnak mint szokásnak a terjedése, a részegeskedésnek és az alko
holizmusnak a megítélése, a káros italozás megelőzésére alkalmas kulturált, kapcsolat
gazdag életmód kialakítása, de még az alkoholbetegek gyógyítása és rehabilitációja is mindenekelőtt társadalmi gond. Közelebbről, fontos része a társadalmi tudat fejlesztésé
ért folyó politikai küzdelemnek.
A jelenség méreteinek növekedése, kedvezőtlen irányzata, további halmozódásának
veszélye egyaránt megköveteli a védekezési és megelőzési szisztémák újra való átgon
dolását minden szakterületen és minden közösségben, felhasználva az országosan és he
lyileg felgyűlt tapasztalatokat, mozgósítható tartalékokat. A z eddiginél szélesebb körben
kell alkalmazni az állami, társadalmi cselekvés különböző formáit - az alkohol kínálat
ésszerű további korlátozását, a tanácsadást, a nevelést, a normaképzést, a szemléletfor
málást, a szigort és a segítést, mindenekelőtt ezek célirányos összehangolására töreked
ve. Feladataink középpontjába a munkahelyi alkoholizmus elleni programokat - a mun
ka és az alkoholfogyasztás szétválasztását - kell állítani. A tevékenység formális eleme
inek kiküszöbölése érdekében feltétlenül meg kell szervezni az intézkedések végrehajtá
sának rendszeres ellenőrzését és számonkérését.

Az, hogy a kormány rendszeresen figyelemmel kíséri e társadalmi jelenség
kör alakulását, a közvélemény fokozódó aktivitásával együtt jó lehetőséget
biztosíthat a részegeskedés és alkoholizmus fokozatos megfékezésére, a
kedvezőtlen irányzat visszafordítására. A z alkoholizmus elleni eredménye
sebb küzdelem megkívánja, hogy mozgalmi feladatként kezeljük; legfonto
sabb „emberi" feltétele, hogy biztosítva legyen az állami és társadalmi tiszt
ségviselők, a közéleti munkakörben dolgozók példamutatása - életvitelük és
minősítésük tekintetében is. Önmagában ennek a feltételnek a megteremtése
is módszeresebb, de egyben következetesebb intézkedéseket követel az ed
digieknél.
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1.4.
Epidemiológiai megfigyelések (1982)
1.4.1. Dr. Simek Zsófia:
Az alkoholizmus és a korai halál
[In: Alkoholizmus. (Szerk. Fekete János.)
Kossuth, 1982. 316-339. o.J
Társadalomegészségügyi gondjaink a laikusokat és a szakembereket egya
ránt foglalkoztatják. A „Társadalmi Szemle" 1980. májusi számában Hutás
Imre egészségügyi miniszterhelyettes elemezte a problémát. Tanulmányában
a lakosság egészségi állapotát jellemző demográfiai mutatókból indul ki, s
arra a következtetésre jut, hogy a várható élettartam fokozatos emelkedése
ellenére sem szabad megfeledkeznünk bizonyos kedvezőtlen tendenciákról.
A hivatkozott demográfiai adatok ugyanis - ha az utóbbi 60 évet nézzük egy javuló irányzat megtorpanását és visszájára fordulását mutatják.
1. táblázat
A 30 és 60 év közötti férfiak halálozásának alakulása
Magyarországon 1920 és 1978 között
(1000 azonos korúra számítva)
Korcsoportok

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1978

30-34 éves

17,6

5,6

4,2

4,0

2,0

2,0

2,4

35-39 éves

8,6

6,8

5,2

4,6

2,5

2,7

3,6

40-44 éves

10,0

8,0

7,2

5,7

3,2

4,2

5,3

4 5 ^ 9 éves

12,7

10,2

10,0

7,9

5,4

6,2

8,5

50-54 éves

16,8

13,6

13,8

11,9

8,9

9,3

12,6

55-59 éves

23,6

19,0

20,2

17,6

15,6

15,2

18,2

Grafikus ábrázolás: kötetünk 1.3. fej. 3. ábra (37. o.)
Forrás: Demográfiai Évkönyv, 1978.
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Az /. táblázat adatsora plasztikusan szemlélteti a jelenséget. 1960-ig a
férfiak halálozási aránya fokozatosan csökkent valamennyi vizsgált korcso
portban. Ez a tendencia a hatvanas években váratlanul a visszájára fordult
(az 55-59 évesek csoportjában a fordulat a hetvenes években következett be).
Vajon milyen okok befolyásolták ilyen mértékben ezt a - lakossági
egészségi állapotot jellemző - igen fontos demográfai mutatót? M i változott
az utóbbi 18 év alatt, ami ehhez a tendenciamódosuláshoz, rosszabbodáshoz
vezetett? Milyen betegségek és rizikófaktorok terjedésével kell számolnunk,
amelyek a még viszonylag fiatal férfilakosság csökkenésével fenyegetnek?
Mit kell tennünk a kedvezőtlen irányzat megfékezésére, ellensúlyozására; s
mi a módja a további rosszabbodás megelőzésének?
Súlyos kérdések ezek. Úgy gondolom, hogy megválaszolásukhoz (és
megoldásukhoz) az epidemiológia (járványtan) sajátos eszközeivel is hozzá
tudunk járulni.
Mielőtt azonban részletekbe bocsátkoznék, a jelenség ellentmondásainak jellemzésére
idézem Hutás Imre néhány idekívánkozó gondolatát:
„A lakosság egészségi állapotát egyrészt a biológiai, genetikai adottságok mint bel
ső tényezők, másrészt az orvostudomány, illetve tudományágak fejlettsége és a termé
szeti, társadalmi és gazdasági viszonyok, mint külső tényezők határozzák meg." (...) „Az
elmúlt két évtizedben további jelentős gazdasági, szociális fejlődés szemtanúi lehettünk.
A szükségleti javak, eszközök hozzáférhetősége nagymértékben kiszélesedett, vele
együtt fejlődött az egészségügy, fokozódott szervezettsége, nőtt az orvosok, az egész
ségügyi dolgozók létszáma, javult az ellátás minősége." (...) „Színre léptek új, hatásos
gyógyeljárások..." (...) „A kedvező jelenségekkel párhuzamosan romlott az egészségügy
jelenlegi módszereivel nehezebben vagy alig befolyásolható kórképek halálozási dinami
kája." (...) „Úgy látszik, bizonyos megbetegedések arányszámának és halálozásának ala
kulása kicsúszik az egészségügy kontrollja alól, és csak igen nagy egészségügyi anyagi
ráfordítással érhető el a halálozás némi csökkenése is, ha csupán az egészségügy eszkö
zeit vesszük igénybe."
„Hazai halálozási mutatóink kedvezőtlen fejlődésébe belejátszik az alkoholizmus. A
fiatalabb korosztályok halálozási többletét az alkohol okozta balesetek, az öngyilkossá
gok adják."
Az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság - jelentéseiben és kiadványaiban - las
san két évtizede sorakoztatja érveit és bizonyítékait arra (amit a társadalom-egészségügy
úttörői és történelmünk legjobbjai mindig is hirdettek), hogy a mértéktelen alkoholfo
gyasztás társadalmi és népegészségügyi katasztrófával fenyeget. Jelen tanulmány azok
nak a megfigyeléseknek és elemzéseknek első hipotetikus összegezése, amelyekre az
1977. évi kormányhatározat nyomán létesített Alkohológiai Tudományos Módszertani
Központban ( A T M K ) jutottunk. Bizonyítani tudjuk ugyanis, hogy a felfedett demográ
fiai jelenségben a mértéktelen szeszesital-fogyasztásnak, az egy főre jutó alkoholfo
gyasztás emelkedésének van döntő szerepe, s e tényező elhanyagolása a kedvezőtlen
tendencia fokozódását vonhatja maga után.
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Az alkoholizmus mortalitása
A z alkoholisták* halálos veszélyeztetettségének mértékét világszerte vizs
gálják. A „WHO Krónika" (Az Egészségügyi Világszervezet kiadványa)
1975 júliusi számában** tette közzé De Lint J. összefoglaló táblázatát,
amely szerint az alkoholisták halálozása 2-4-szer nagyobb, mint az azonos
korú standard populációé (2. táblázat):
2. táblázat
Az alkoholisták halálozása

A betegek száma a megfigyelt
alkoholista populációban

A megfigyeltek körében bekö
vetkezett halálozás hányszoro
sa az azonos korú standard po
puláció halálozásának

Gillis

802

3,9

Pell, D. Alonzo

899

3,2

Szerzők

Brenner et al.

1343

3,0

Nicholls et al.

935

2,7

1722

2,1

343

2,1

6514

2,0

Sundby
Giffen et al.
Schmidt, De Lint

Forrás: WHO Krónika, 1975.
Hasonló eredményre jutott Budapest VIII. kerületében Bálint István és
Kollerits Irén*** 1981 alkoholista ötéves megfigyelésével (gondozásával),
akik közül ez alatt 172 beteg halt meg (3. táblázat). A vizsgált korcsoportok
mindegyikében lényegesen magasabb az alkoholisták halálozása. A huza
mos, mértéktelen alkoholfogyasztás tehát valósággal garancia a rövidebb
élettartamra.
*

Alkoholista kifejezésen a tanulmány a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának IX. Re
víziójában szereplő dependens beteget (303. kód) és abúzusban szenvedő iszákos beteget
(305.0 kód) egyaránt érti; nincsenek olyan adataink egyelőre, amelyek akár a gondozot
tak között, akár a halálozás vizsgálatánál megadnák e szindrómák megkülönböztetését.

**

W H O Krónika 1975. 29. 7. 342-345. o.

***

A z alkoholista betegek haláloki adatainak összehasonlító vizsgálata. Alkohológia, 2. évf.
3. sz. 143. o. és 8. évf. 2. sz. 82. o.
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3. táblázat
Haláloki megoszlás a főváros VIII. kerületében működő
alkoholgondozó halottai között (1971-1975), %-ban

Halálok
Keringésirendszer-betegségek
Öngyilkosság

Az alkoholgondozó halottainak megoszlása
24,4
8,1

Baleset

10,4

Májzsugorodás

22,2

Heveny alkoholmérgezés
Tüdő-tbc
Rosszindulatú daganatok
Egyéb
Összesen

4,0
8,7
14,5
7,7
100,0

Forrás: Alkohológia,

10. évf. 1. 27. o.

A z alkoholisták közvetlen halálokainak vizsgálata ad választ arra a kér
désre, hogy milyen betegségben halnak meg végül is az alkoholbetegek, i l 
letve melyek azok a haláloki diagnózisok, amelyekben az alkoholizmus
mortalitása gyakorlatilag jelentkezik.
Bálint és Kollerits maguk is jelzik, hogy vizsgálataik nem tekinthetők sem reprezentatív
nak (országos viszonylatban), sem teljes körűnek (kerületi szinten). Miután az adott
években csupán a kerület lakosainak 0,7%-át gondozták, számos alkoholistáról (és azok
haláláról) nem szerezhettek tudomást. A z alkoholgondozók betegeinek szociálszelektív
összetétele is óvatosságra int az általános következtetések tekintetében. Mindez nem
csorbítja azonban érdemüket: vizsgálataik az alkoholizmus mortalitásának további epide
miológiai kutatására buzdítanak, annál is inkább, mert adataik lényegében megegyeznek
a közölt külföldi tapasztalatokkal.
A De Unt összeállításában már feltüntetett Nicholls (Anglia, 1974) - mint láttuk - az
alkoholistáknál 2,7-szer gyakoribb halálozást talált. Idézem felsorolását, amelyben a ha
lálokoknál szereplő, alkoholistákra jellemző gyakorisági mutató nemcsak a standard né
pességhez viszonyított veszélyeztetettség mértékét jelzi, hanem az alkoholistákra jellem
ző halálokokat is (4. táblázat).
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4. táblázat
Halálokok alkoholistáknál Nicholls (Anglia) kutatásai szerint

Halálokok

Az egyes diagnózisokban hányszorosa az
alkoholisták halálozása az azonos korú
standard populáció halálozásához képest

Tuberkulózis

3,5

Rosszindulatú daganatok

1,7

Keringésirendszer-betegségek

1,7

Tüdőgyulladás

6,1

Májzsugorodás

22,7

öngyilkosság

24,9

Balesetek

11,1

Összes halálok

2,7

Forrás: WHO Krónika, 1975.

A szakirodalom és a köznapi tapasztalat egyaránt bizonyítja tehát, hogy
vannak az alkoholistákra különösen jellemző halálokok - ilyen pl. a májzsu
gor, a motoros járműbaleset és az öngyilkosság miatt bekövetkezett halálo
zás - , az alkoholisták részaránya ezekben kiemelkedően magas (csaknem
domináns).
A z alkoholisták 50-60%-a azonban mégsem ezekbe a „különösen jel
lemző" halálokokba hal bele végül is, hanem egyéb betegségekbe, rend
szerint az általánosan vezető halálokok valamelyikébe (keringési rendszer
betegségei, daganatos betegségek stb.). A z alkohol által károsított máj pl.
gyakran csak a kórbonctani* diagnózisok között jelenik meg, de ha nem az
első helyen, akkor nem is kerül be a haláloki statisztikába.
A kórbonctani diagnózisokban megjelenő májkárosodásból megbízható következtetéseket
vonhatnánk le arról, hogy a vizsgált személyek közül ki volt korábban mértéktelen alko
holfogyasztó - ha ez még nem is okozott panaszokat annak idején, és „élőben" csak májbiopsziás vizsgálatokkal lett volna kimutatható. A zsírmáj és a már súlyosabban károsult,
zsugorodott máj gyakorisága - valamint az alkoholfogyasztás mértéke és elterjedtsége közötti összefüggésre a későbbiekben térünk k i . Itt csak arra utalunk, hogy számos vizs
gálat igazolta, miszerint a rendszeres és/vagy mértéktelen italozást kultiváló lakos
s á g c s o p o r t b a n előforduló májkárosodás - és e máj-betegségfolyamatok rosszabbodása túlnyomó részben a kóros alkoholfogyasztás következménye.
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Az általános mortalitás alkoholkövetkezményes

hányada

Ugyancsak célszerű megközelítésmódnak tűnik, ha az általános mortalitás
halálokok szerinti bontásából indulunk ki és a kormegosztás figyelembevé
telével próbáljuk az alkohol vonatkozású összefüggéseket felismerni.
Kor szerint bontott táblázatba rendeztük mindazokat a halálokokat, ame
lyek következtében 1978-ban legalább 500-an haltak meg. A z 5. táblázat
több következtetésre ad lehetőséget.
5.

táblázat

Az egyes halálokok száma, aránya és az elhalálozottak kor
szerinti megoszlása 1978-ban, %-ban
Korcsoport szerinti me2 0 S Z l á s ( % )
Halálokok

Esetszám

és

%
0-14 éves 15-59

Légzőrendszeri gümőkór (tbc)
Rosszindulatú daganatok
Jóindulatú daganatok

éves

60 éves és
idősebb

910

0,7

_

25,7

26 931

19,3

0,6

24,9

74,5

533

0,4

3,9

27,8

68,3

74,3

Cukorbaj

1781

1,3

0,1

13,3

86,6

Idült reumás szívbetegség

2045

1,5

0,3

34,0

65,7

_
_

8,7

91,3

15,3

84,7

6653

4,7

29 097

20,8

4821

3,4

0,2

15,1

84,7

20 067

14,3

0,1

11,0

88,9

786

0,6

2,9

13,1

84,0

Tüdőgyulladás

1406

1,0

21,1

18,6

60,3

Hörghurut, tüdőtágulat

4967

3,5

0,3

10,3

89,4

Peptikus fekély

1166

0,8

-

24,1

75,9

726

0,5

3,3

14,6

82,1

2461

1,8

-

47,7

52,3

844

0,6

24,8

74,5

1.4

98,6

Magasvérnyomás-betegség
Ischaemiás szívbetegség
Egyéb szívbetegségek
Agyérbetegség
Influenza

Bélelzáródás, sérv
Máj zsugorodás

623

0,4

0,7
_

Motoros járműbalesetek

2111

1,5

6,6

59,8

33,6

Egyéb balesetek

5245

3,7

4.0

29,3

66,7

62,2

37,3

Vesegyulladás és neurózis
Prosztatatúltengés

Öngyilkosság, önsértés
Egyéb halálokok együtt
Összes halálozás

4610

3,3

0,5

22 338

15,9

_

-

-

140 121

100,0

3,6

19,3

77,1

Forrás: Demográfiai

Évkönyv,

1978.
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A három „alkoholistákra jellemző" halálok - a májzsugorodás, a moto
ros járműbalesetek és az öngyilkosság-önsértés - a produktív korúak közt
pusztít feltűnően nagy arányban. A felsorolt összes többi halálok következ
tében elhunytak abszolút többsége 60 év feletti halott.
Ha a korcsoportok és nemek szerinti bontást a halálokok tekintetében
jobban szemügyre vesszük, kiderül, hogy míg az összes férfihalottnak
„csak" 22,1%-a 30-60 éves, a májzsugorban meghalt férfiaknál ez az arány
már 48,2%, a motoros járműbalesetek halálos férfiáldozatai között 40,6%,
az öngyilkosság következtében meghalt férfiaknál pedig 53,9%.
Ugyanez az összevetés nőknél a következőképpen alakul. Míg az összes
női halott között 13,0% a 30-60 évesek aránya, a májzsugorban elpusztult
nőknél már 42,7% e korcsoport aránya, a motoros járműbalesetek következ
tében meghalt nők 29,2%-a 30-60 éves, az öngyilkosság következtében
meghalt nőknél pedig e korcsoport aránya 42,0%.
Látszólag alig befolyásolja az alkoholistákra jellemző három halálok az
összhalálozást, hiszen ezek miatt „alig" 10 000 ember halt meg Magyaror
szágon, 1978-ban - az összes halottnak „csupán" 6,6%-a.
Nemek szerinti bontásban ez az arány némileg módosul. A z összes férfi
halott 8,7%-a halt meg a három kiemelt halálok következtében, szemben az
összes női halott 4,2%-ával. Ha pedig a kor szerinti bontást is figyelembe
vesszük, a 30-60 éves korcsoportok férfihalottai közt a három „alkoholis
tákra jellemző" halálok már 19,3%-kal szerepel, míg a női korosztályok
13,0%-a halt meg idő előtt ugyanezen halálokok miatt.
A z „alkoholistákra jellemző" halálokok áldozatai számának különösen
dinamikus emelkedése is olyan jelenség, amely súlyukat növeli. A
3 911 000 főnyi 30-60 éves lakosból szív- és keringésrendszeri betegségek
miatt 1960-ban 15,5 tízezrelék halt meg, májzsugorban pedig 0,9 tízezrelék.
1978-ban viszont a 4 181 000 létszámú 30-60 éves lakosság szív- és kerin
gésszervi betegségek miatt bekövetkezett halálozása 21,7 tízezrelék, májzsu
gor-halálozása 2,7 tízezrelék volt. Amíg tehát az előbbiek aránya „csak"
egyharmadával emelkedett, az „alkoholistákra jellemző" májzsugor-halálo
zás háromszorosára növekedett.
A szív- és keringésrendszeri halálozás összehasonlításánál tekintetbe kellett vennünk,
hogy az 1960. évi Demográfiai Évkönyvben az agyi érsérülések (az akkor érvényes
B N O VII. Revíziója szerint) még az idegrendszer betegségei főcsoportjában szerepeltek,
amíg az 1978-ban érvényes B N O VIII. Revízió alapján, utóbb már a szív- és keringési
rendszer betegségei közé lettek sorolva. Agyi érsérülések miatt következett be 1960-ban
az összhalálozás 14,4 tízezreléke (1978-ban: a 18,8 tízezreléke). A statisztikai átsorolás
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tehát lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a „szív- és érrendszeri halálozás az összhalálozásnak több mint 50%-át teszi k i " ma már (Hutás Imre). A statisztikai adatok epidemio
lógiai értékelésénél mindig gondosan figyelembe kell vennünk az alkalmazott diagnózis
változását. így pl.: mivel 1960-ban még nem volt külön kódja az infarktusnak, jórészt
feltehetően a (koszorúsverőerek betegségét is magába foglaló) érelmeszesedés és elfajulásos szívbetegségekhez kódolták. E betegségekben halt meg 1960-ban az összes halott
6,9 tízezreléke. Nem túl szerencsés azonban, hogy a Demográfiai Évkönyv 1978. évi
kötetének 204-205. oldalán megjegyzés nélkül azonosítják ezt a számot - ischaemiás
szívbetegségek címszó alatt - az infarktussal, s ezzel olyan látszatot Tceltenek, mintha e
ténylegesen terjedő kórforma nyomán bekövetkezett halálozás a 18 év alatt 6,9 tízezre
lékről 27,2 tízezrelékre, a négyszeresére növekedett volna.
Az alkalmazott diagnózisok változása (a gondosabb, pontosabb kórmeghatározás)
tükröződik többek közt abban is, hogy a halálokok közt 1960-ban még 16,7 tízezrelék
kel szerepeltek az egyéb keringési betegségek (1978-ban az arányuk 4,5 tízezrelékre
csökkent), a tünetek és rosszul meghatározott állapotok 4,6 tízezrelékes aránya pedig
1978-ra csaknem eltűnt (0,05 tízezrelékre redukálódott).

A z 1978. évi haláloki táblázatunk és Hutás Imre tanulmánya, amelyre a ki
indulásnál hivatkoztunk, egyaránt ráirányítja a figyelmet a vezető halálokok
- és mindenekelőtt a mind gyakoribb szívinfarktus! - különböző rizikófak
torainak elemzésére.
A kórbonctani diagnózisok kiterjedt utánvizsgálatával, a halálhoz vezető
kórelőzmények utólagos feldolgozásával kell fényt derítenünk arra, hogy a
vezető halálokok visszaszorítása érdekében milyen megelőző intézkedések
hez folyamodhatunk. Ilyen vizsgálatok nélkül az átlagos mortalitás alkohol
következményes hányadát - csak alábecsülni lehet.
Támpontul A . Kagan tanulmányára hivatkozom, amely a W H O Krónika
1977. évi 9. számában jelent meg, s amelyben egy több országra kiterjedő
kutatás eredményeit ismerteti: „A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a
mértéktelen alkoholfogyasztás összefügg az aorta és a koronáriák kalcinózisával (meszesedésével). A dohányzással való összefüggés csak látszólagos,
és abból adódik, hogy az erős dohányosok mértéktelen alkoholfogyasztók is
voltak. Vizsgálatunkkal bebizonyítottuk, hogy a dohányzás önmagában csak
az aortában okoz elváltozásokat, de a koronáriák sztenóziását (szűkületét) és
a szívinfarktust egyértelműen a mértéktelen alkoholfogyasztás okozta."
A z 1978. évi haláloki táblázat és néhány korábbi adat elemzésével pró
báltuk felbecsülni az eddigiekben az általános mortalitás alkoholkövetkez
ményes hányadát. E módszerrel az „alkoholistákra jellemző" halálokok je
lentőségét az összhalálozásban, de különösképp a produktív korúak halálo
zásában exponáltuk, s a vezető halálokok mögött is utalni próbáltunk a mér
téktelen alkoholfogyasztás közvetett szerepére. Vajon ennél messzebbmenő
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következtetésekre és számszerű megállapításokra nem juthatunk a rendelke
zésre álló adatok alapján?
Célszerűségből korlátozzuk számításainkat a 30-60 éves korú férfiak ha
lálozására, a 61 124 korán elhunyt férfi halottra. Megismétlem a már közölt
arányt: 19,3 százalékuk halt meg az „alkoholistákra jellemző" halálokok kö
vetkeztében. Természetesen az alkoholizmus dominanciája ezekben a ki
emelt halálokokban korántsem jelenti azt, hogy akik ilyen diagnózisokkal
haltak meg, valamennyien alkoholisták voltak. A z irodalmi adatokból és ta
pasztalatainkból azonban egyaránt tudjuk, hogy az alkoholisták többsége is
a vezető halálokok következtében halt meg. A teljes adatot kellene megala
pozott becsléssel megközelítenünk, de hogyan?
A közvetett következtetésre lehetőségünk nyílik, hogyha az alkoholisták lényegesen ma
gasabb (a hivatkozott szakirodalmi adatok szerint: mintegy háromszoros) halálozását a
30-60 éves korosztályok 80 tízezrelékes halálozási átlagára rávetítjük, s a kapott 240 tíz
ezrelékes értéket e korosztályok nagyivó populációjára vonatkoztatjuk.
Később, a morbiditással foglalkozó fejezetben hivatkozni fogok még a Ledermannmodellre, amely egy körülhatárolt populáció átlagfogyasztásának ismeretében viszonylag
pontosan megadja a lakosságcsoport nagyivóinak számát. A 30-60 éves férfiak átlagos
hazai alkoholfogyasztásáról egyelőre nincsenek közvetlen vizsgálati adatok, de az orvosi
kezelésbe került alkoholisták kor és nem szerinti összetételéről igen. Ebből feltételezhe
tő, hogy az ország átlagfogyasztásából számítón 500 000 nagyivó közül legalább
300 000 ezekben a férfi korosztályokban található.
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A mortalitás alkoholkövetkezményes hányada a vizsgált korosztályú férfi
aknál, e számítás szerint megközelíti vagy meghaladja a 40%-ot. [Ez a 40%
az 1978-ban meghalt 16 124 (30-60 éves) férfira vonatkozik.] A z adatok
teljes mértékben egybevágnak az Egészségügyi Világszervezet 32. üléssza
kán előterjesztett beszámoló súlyos következtetésével: az alkoholizmus elle
ni küzdelem nem csupán egyik feladata az egészségügynek, hanem olyan
általános tennivalója, amelynek elmulasztása az egészségügyi tevékenységet
a maga teljességében visszavetheti.
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Morbiditás és mortalitás
(a megbetegedések arányszáma és a halálozási

arány)

A z alkoholizmus és a korai halál összefüggéscinek vizsgálata megköveteli, hogy az al
koholizmusnak mint betegségnek a morbiditási jellemzőit is vegyük figyelembe. A be
tegség elterjedtsége, terjedésének összetevői és dinamizmusa - mindez szoros kapcsolat
ban áll a mortalitással. A z összefüggés kibontása külön tanulmányt (tanulmányokat!)
igényelne. Itt csak azokra a vonatkozásokra térek k i , amelyek témánk szempontjából
egyszerűen kikerülhetetlenek.

A „WHO Krónika" 1975-ben megjelent tanulmányát már idéztem. Ismét hi
vatkoznom kell rá a 6. táblázattal: az egy személyre eső alkoholfogyasztás
és a májzsugor-halálesetek nemzetközi számadatait ugyanis oly módon ren
dezte, amelynek összefüggései elgondolkoztatóak.*
6. táblázat
Az egy személyre jutó alkoholfogyasztás és
a májzsugor-halálesetek adatai néhány országban (1975)

Ország

15 év fölöttiekre jutó alko
holfogyasztás, absz. alko
hol literben/fő

Máj zsugorodásban elhal
tak száma, százezer 20 év
fölöttire számítva

Franciaország

24,66

51,7

Olaszország

18,00

30,5
48,0

Portugália

17,57

Ausztria

14,47

38,5

NSZK

13,63

29,0

Csehszlovákia

10,27

14,8

8,95

11,6

11,40

22,6

Kanada
Magyarország
(Demográfiai Évkönyv, 1978)

Forrás: WHO Krónika, 1975.

W H O Krónika, 1975. 29.7. 342-346. o. [A táblázat 15 év feletti lakosokra vetített 19661967. évi alkoholfogyasztási adatait a Torontói Alkohol Alapítvány közli, a cirrhosis
(májzsugor) halálozás 20 év felettiekre számított adatainál az E N S Z 1966. évi Demográ
fiai Évkönyvére hivatkozva] A z alávetített 1978. évi hazai adatok az összlakosságra vo
natkoznak.
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Felmerül a kérdés: a közölt két adatsor miképp kapcsolódik egymáshoz?
Miképp oszlik meg úgy az átlagfogyasztás, hogy annak egy jellegzetesen al
koholos szervkárosodásnál ilyen törvényszerűen kell megmutatkoznia?
Több nemzetközi vizsgálat egybehangzó eredményei alapján, a fogyasz
tás megoszlására vonatkozó úgynevezett Ledermann-modell ma már igazolt
nak tekinthető. Eszerint a napi 150 c m abszolút alkoholnál többet fogyasz
tók száma, 100 000 tizenöt év feletti lakosra számítva, 1970-ben a követke
zőképpen alakult (De Lint közölt adatai: 7. táblázat).
3

7. táblázat
Százezer 15 évesnél idősebbre jutó nagyfogyasztók száma
(napi 150 c m - n é l több absz. alkoholt fogyasztók)
3

Ország

Ország
NDK

2760

7390

Egyesült Államok

2690

5350

Jugoszlávia

2680

5000

Dánia

2470

Franciország

9050

Olaszország
Spanyolország
Luxemburg
NSZK

4820

Kanada

2460

Portugália

4690

Nagy-Britannia

2130

Svájc

4420

Svédország

1990

Ausztria

3690

Hollandia

1870
1870

Belgium

3650

Lengyelország

Magyarország

3630

Írország

1830

Ausztrália

3290

Finnország

1500

Új-Zéland

3040

Norvégia

1150

Forrás: WHO Krónika, 1975.
Magyarországon 1978-ban - a Ledermann-modell alapján számítva az átlagszeszfo
gyasztás szóródását - már csaknem 500 000 a nagyivó. A nem és a korcsoport szerinti
megoszlásra nincsenek közvetlen adataink, csupán azok számából tudunk visszakövet
keztetni, akik alkoholizmusuk miatt (kórházban vagy gondozóban) egészségügyi keze
lésbe, gondozásba kerültek. Ez utóbbiakból úgy tűnik, hogy mind fiatalabb korosztá
lyokban terjed az alkoholizmus, és a női betegek aránya is évről évre emelkedik (a
20 év előtti 1:10-ről l:7-re). Mindez az életmód és az ivásszokások kedvezőtlen változá
sára utal.
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A morbiditási tanulmányok a nagyivóknál tipikusnak találták az idegrend
szer bizonyos betegségeit: a legkülönbözőbb ideggyulladásokat és az agyká
rosodás különböző tüneteit; az emésztőrendszer bizonyos betegségeit, külö
nösen a májét, az akut heveny és krónikus gasztritiszt (gyomorhurutot), az
emésztőrendszeri fekélyeket és a pankreatitiszt (hasnyálmirigy-gyulladást);
bizonyos légzőszervi betegségeket, különösen a krónikus bronchitiszt (hörg
hurutot), a tüdőgyulladást és a tuberkulózist; bizonyos szív- és érrendszeri
betegségeket, különösen a kardiomiopátiát (szívizombántalmat) és a magas
vérnyomást; bizonyos rákbetegségeket, különösen a felső légzőszervi és a
felső emésztő-traktusban; és a gépjármű-balesetekből származó sérüléseket.*
Mindezen tapasztalatok alapján súlyos hiba volna az alkoholizmus teljes morbiditását a
narkomán típusú szenvedélybetegre leszűkíteni. A felsorolt szomatikus (testi) egész
ségkárok mindenekelőtt a mértéktelen ivászat következményei, függetlenül attól, hogy
melyik alkoholbetegnél mutatkoznak az alkohol függőség tünetei. Hasonlóképpen ugyan
csak a mértéktelen ivászattal függnek össze elsősorban - a kölcsönös okság alapján - a
pszichés és szociális beilleszkedés különféle zavarai is.

Halálozási prognózis - néhány megyei adat alapján
Első lépésben kigyűjtöttük azoknak az adatait, akiket 1975-ben kórházban
kezeltek, alkoholos pszichózisuk miatt. A területi csoportosulásról készített
táblázatot kiegészítettük az 1978. évi (30-60 év közötti) férfi korcsoportok
halálozási adataival (8. táblázat).
A z alkoholizmus egészségártalmai közül az alkoholos elmebetegek szá
mából lehet a legmegbízhatóbb következtetéseket levonni egy-egy ország,
megye, város alkoholfertőzöttségére, hiszen már egy viszonylag jó egész
ségügyi ellátás mellett is, csaknem kivétel nélkül kórházba kerülnek az
ilyen (zavart) betegek. Táblázatunk első megközelítésben semmi egyébre
nem alkalmas, mint amit korábban is bizonyítottunk: az alkoholizmus elter
jedtsége és a produktív korú férfiak halálozása között szoros összefüggés
van.
Mit mondanak azonban a megyei szélső értékek? Mivel magyarázható,
hogy Bács megyében 29-cel többen halnak meg 1000 produktív korú férfi
közül, mint Vas megyében?

A legújabb összefoglaló áttekintéseket lásd: Kissin és Begleiter, 1974, valamint Lelbach,
1974.
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8. táblázat
Alkoholos pszichózis miatt kórházban ápolt betegek és
a 30-60 év közötti férfiak halálozási adatai megyénként

Terület
Megyék: Baranya

Kórházban ápolt alkoholos
pszichózis, 10 000 lakosra
(eset)

30-60 év közötti férfi ha
lottak, 10 000 lakosra (fö)

3,4

88

5,1

99

Békés

1,7

75

Borsod-Abaúj-Zemplén

3,4

85

Csongrád

2,4

85

Bács-Kiskun

Fejér

1.7

80

Győr-Sopron

3,1

70

Hajdú-Bihar

2,1

79

Heves

5,0

85

Komárom

1,4

81

Nógrád

3,4

85

Pest

3,2

85

Somogy

1.3

82

Szabolcs-Szatmár

1,8

97

Szolnok

1,5

69

Tolna

3,0

80

Vas

1,2

70

Veszprém

2,3

85

Zala

3.4

68

1,5

73

Kiemelt városok: Budapest
Debrecen

nincs adat

68

Győr

nincs adat

60

Miskolc

nincs adat

59

Pécs

nincs adat

69

Szeged

nincs adat

61

2,5

80

Összesen

Forrás: Demográfiai
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Évkönyv, 1978.

A vezető halálokok tekintetében nem mutatkozik lényeges különbség a
két megye között. A kiemelt haláloki csoportok együttes értéke itt is, ott is
54 tízezrelék körül van. Annál nagyobb a különbség az „alkoholistákra jel
lemző" halálokok áldozatainál! Bács megyében, ahol az alkoholfogyasztás
kiemelkedően magas (országos hatókörű zugpálinkafőző iparának már külön
szakirodalma van; lásd pl. Zám Tibor írását), a lakosság 14 tízezreléke halt
meg 1978-ban e halálokok következtében, amíg Vas megyében ugyanaz a
szám 5 tízezrelék! A teljes halálozás közti különbség sem éri el ezt a 9 tíz
ezrelékes eltérést. Mire lehet a 9. táblázat adataiból következtetni?
9. táblázat
Bács-Kiskun és Vas megye adatainak összevetése, %-ban
10 000 lakosra j u t ó halálesetek s z á m a

Vezető halálokok:
Ischaemiás szívbetegség
Rosszindulatú daganatok
Az „alkoholizmusra
Máj zsugor

jellemző"

halálokok:

Bács megyében

Vas megyében

29,8

27,6

23,9

27,3

3,9

1,4

Motoros járműbaleset

3,4

1,4

Öngyilkosság

6,7

2,2

141,7

135,1

Teljes halálozás

Forrás: Demográfiai

Évkönyv, 1978.

A Bács megyei magasabb halálozási értékek a nagyobb mérvűi (mérték
telenebb) alkoholfogyasztás következményei. Bács megye 30-60 éves férfila
kosságát 100 000-nek véve, 290 produktív korú férfi nem halt volna meg
1978-ban, ha a megye italfogyasztása akár csak Vas megye szintjén állna.
A két megye halálozási adatainak összehasonlítása arra is lehetőséget
nyújt, hogy országos prognózist készítsünk.
Korántsem mindegy, hogy az ország 2 025 000 (30-60 éves) férfilakosa
közül csaknem 6000-rel többen vagy kevesebben halnak meg évente idő
előtt; márpedig ez a különbség következik abból, hogy az ország halálozási
tendenciái a Bács megyei, vagy a Vas megyei értékhez fognak-e közelíteni.
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Ebből természetesen nem következik, hogy a Vas megyei alkoholfogyasz
tást ne kellene (és lehetne) még csökkenteni.
Ugyancsak a prognózist érinti az a jelenség is, amely a produktív (mun
kaképes) korúak halálozásának a nemek és a terület szerinti bontásából tű
nik elő (10. táblázat).
10. táblázat
Produktív korúak halálozási aránya nemek és lakóhely szerint

Lakóhely

10 000 30-60 év közötti lakosra j u t ó halálesetek száma
férfiak

nők

Budapesten

73,5

44,0

Városokban

67,0

35,5

Falun

90,9

41,5

Forrás: Demográfiai

Évköny, 1978.

Feltűnő a férfiak igen magas halálozási aránya - a falusi lakosság köré
ben. Mielőbb tisztáznunk kell ennek az okait, jól előkészített epidemiológiai
és szociológiai vizsgálatokkal. Feltételezhetően az alkoholnak itt is érvénye
sül a káros szerepe: részben az amúgy is túlterhelt ingázók nagyobb szesz
fogyasztása, részben a falusi lakosság szabadidő-eltöltésének kisebb válasz
téka, s orvoshoz fordulásának kisebb gyakorisága, valamint egyéb okok mi
att.
A nők vonatkozásában is számításba kell vennünk bizonyos tendenciá
kat, a jövőt illetően. A legalkalmasabb az lesz, ha a tanulmányunk kiindulá
sát képező hat évtizedes halálozási táblázat női adatait is sorba rendezzük
(11. táblázat).
A z adatokból úgy tűnik, hogy tíz esztendővel később a megfelelő női
korosztályokban is megkezdődött ugyanaz a kedvezőtlen fordulat, mint a
férfiaknál!
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U.

táblázat

A 30-60 év közötti nők halálozásának alakulása
Magyarországon, 1920 és 1978 között
(1000 azonos korúra számítva)
Korcsoportok

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

30-34 éves

8,2

5,6

4,1

3,0

1,3

1,0

1,0

35-39 éves

8,4

6,3

4,5

3,3

1,8

1,4

1,6

40-44 éves

9,0

6,8

5,3

4,0

2,7

2,3

2,6

4 5 ^ 9 éves

10,8

8,4

7,0

5,6

3,9

3,6

4,1

50-54 éves

13,9

11,7

10,1

7,8

5,9

5,8

6,1

55-59 éves

20,0

16,4

14,0

11,6

9,4

8,4

9,2

Forrás: Demográfiai

Évkönyv, 1978.

Következtetések
(...) Az elmúlt húsz esztendőben - önkéntes részvétel alapján - egy olyan teljes körű
„spontán kísérletet" hajtottunk végre Magyarországon, amelynek lényege az volt, hogy
megkétszereztük az alkoholfogyasztásunkat.
A különböző - mérhető, vagy csak sejthető
- káros következmények közül a produktív korú lakosság halálozásának
megemelkedése
önmagában is elég ahhoz, hogy e „kísérletnek" véget vessünk, s az alkoholfogyasztás
növekedési tendenciáját visszájára fordítsuk.
Természetesen az alkoholfogyasztás emelése-csökkentése korántsem olyan „függet
len változó", amelynek módosítására kényünk-kedvünk szerint képesek vagyunk. Annál
fontosabb, hogy közgazdászok és politikusok, szociológusok és pedagógusok, jogászok
és orvosok stb. - egyszóval: minden hozzáértő ember, a maga posztján és tehetsége sze
rint járuljon hozzá a bonyolult jelenség megértéséhez és kedvező befolyásolásához. A
probléma tovább bagatellizálása - lelkiismeretlenség.
(...)

A z alkoholfogyasztás (és -termelés) csökkentésére irányuló, összehangolt ál
lami és társadalmi intézkedésekben egy hosszú távú egészségügyi koncepci
ónak kell - és csakis annak szabad! - érvényesülnie. (...) A helyi és részér
dekekkel szemben nekünk kell ébren tartanunk a társadalom lelkiismeretét.
Közvetlen részt kell vállalnunk az alkoholfogyasztás csökkentésében - a
mentálhigiénés nevelés szempontjainak, módszereinek kimunkálásával, ter
jesztésével, nem utolsósorban a példa erejével. A lelki egészség fejlesztésé
re irányuló munkánk egyaránt feltételezi az alkotó, igényes életmód érdeké
ben közreműködésünket a különböző szakmák közös tevékenységében, a
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különleges törődést a veszélyeztetett lakosságcsoportokkal, és a tudatos óvakodást attól, hogy magunk okozzunk iatrogén (orvosi kezelésből származó)
ártalmakat. A z alkoholártalmak idejekorán történő kiszűrése (a másodlagos
megelőzés) is kollektív feladata az egész egészségügynek. Elsősorban az
alapellátásban dolgozó körzeti orvosnak és nővérnek, üzemorvosnak és nő
vérnek van módja az alkoholbetegség kezdeti szakaszának felismerésére, a
még csak veszélyeztetett vagy már beteg ember megnyerésére, gyógyulási
indítékainak feltárására és mozgósítására, beleértve a környezeti tényezőket
is. A megfelelő egészségnevelési módszerek mellett, szükség esetén vala
mennyiünknek élnünk kell a betegségbelátással nem rendelkező alkoholbe
tegek kötelező gyógykezelését-gondozását szolgáló jogszabályok érvényesí
tésével, illetve azok kezdeményezésével.
Az alkohológiai intézményeknek (kórházi osztályoknak és gondozóknak)
fenntartás nélkül vállalniuk kell a legsúlyosabb társadalmi problémát okozó
(betegségtudattal nem rendelkező) alkoholbetegek gyógykezelését, tartós
gondozását és átnevelését. Nem utasíthatjuk el sem a személyiség-, sem a
beilleszkedési zavarokat. Tudomásul kell vennünk, hogy a sűrűsödő problé
mákban vagy mi tudunk segíteni, vagy senki. A z itt folytatott tevékenység
azonban a hagyományos orvosi munkát mindenképp meghaladja: csak jól
képzett gondozónőkkel, szociális szervezőkkel, felnőttekkel foglalkozó
gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal közösen alakítható ki, az igények
nek megfelelő módon.
A megelőzés-gyógyítás-rehabilitáció hármas feladatának társadalom
egészségügyi módszereit minden eszközzel fejlesztenünk kell. Kiemelt jelen
tőségű a munkahelyek komplex mentálhigiénés programjának kialakítása és
a gyógyuló (volt) alkoholisták társadalmi visszailleszkedését szolgáló alko
holellenes klubok szervezése.
Voltaképpen a felvázolt feladatok végrehajtása érdekében hozta létre az Egészségügyi
Minisztérium az 1977. évi kormányhatározat alapján az Alkohológiai Tudományos
Módszertani Központot ( A T M K ) , mintegy országos intézeti jelleggel. A tudományos
igényű felmérések szervezése és összehangolása, a különböző előképzettségű szakem
berek megfelelő továbbképzése, a hatékony módszerek kikísérletezése és elterjesztése
volna a fiatal központ dolga, azonban sem az ATMK, sem az alkohológiai
gyógyító-meg
előző ellátás intézményhálózata nem kapta meg mindmáig azt az anyagi és erkölcsi tá
mogatást, amely a népegészségügyi feladatai alapján megilletné.

A produktív korúak halálozásemelkedése ugyanolyan fontos társadalomegészségügyi gond, mint a csecsemőhalálozás, amelynek folyamatos csök80

kerítéséért lankadatlanul küzdünk, vagy mint a tbc volt, aminek leküzdésére
nehezebb gazdasági viszonyok között is képesek voltunk.
Hutás Imre idézettel kezdtem, azzal is fejezem be: „A szívinfarktus nemzetközi viszony
latban és hazánkban is vezető halálok, és tendenciája továbbra is kedvezőtlenül alakul.
(...) A magyar egészségügy jelentős erőfeszítéseket tett, hogy a heveny megbetegedettek
korszerű ellátására magas műszerezettségű, nagy költségigényű ún. koszorúér-őrzőket
hozzon létre. (...) A z eddigi tapasztalatok azonban azt igazolják - így a dél-pesti vizsgá
lat is - , hogy a nagy anyagi ráfordítás ellenére az eredmény szerény, ha nem kíséri
megelőzés, amely életmód- és magatartás-változást követel meg."

Úgy gondolom, hogy az alkoholizmus problémája, miként világszerte, ná
lunk is szükségszerűen kerül előtérbe, hiszen kulcsprobléma. Megoldása a
társadalmi-gazdasági gondok halmozásának vet gátat, megfékezése a testi,
lelki és szociális jólét objektív előfeltétele.
Halálozásról írtunk - az élet érdekében.

1.4.2. Fekete János:
A családi élet buktatói - és az alkohol
(Együttgondolkodási kísérlet a kíváncsi
tizenévesekkel)
(In: Alkohológia,

1982/14. 215-219. o.)*

(...) Születés és halál, öröm és bánat, siker és kudarc, társkeresés és társtalanság, beteg
ség és gyógyulás: életünknek úgyszólván minden mozzanatát hol fűszerezik, hol pedig
mérgezik az alkoholtartalmú italok, a bor-, sör- és pálinkafélék ezernyi változata. Ha
csak azokról beszélnénk, akiknek a családja már formálisan is széthullott valamelyik
családtag súlyos alkoholizmusa következtében, vagy akiket - ha még nem is váltak el a mindennapos botrányok, öngyilkossági kísérletek és zűrzavaros élethelyzetek jellemez
nek, alighanem azokhoz az árvízvédelmi „szakemberekhez" lennénk hasonlatosak, akik
a gátak idejekorán történő megerősítése helyett megelégszenek a vízbe sodortak mentő
csónakba emelgetésével.
Első dolgom tehát, hogy szélesebbre nyitom és mélyebbre eresztem merítőhálómat:
ezért változtattam meg már a címét is a fejezetünknek.

Próbáljunk meg itt most közösen szembenézni a családi élet olyan kisebbnagyobb buktatóival, amelyek tapasztalataink szerint alkoholfogyasztással
A Családi életről - fiataloknak című kötet végül is 1983-ban jelent meg (szerkesztette:
dr. Balogh Miklósné).
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függnek össze - akár okként, akár pedig következményként. A különböző
kritikus élethelyzetek felidézésénél legalább annyira szeretnék építeni az ol
vasók saját tapasztalataira, mint az egész könyv tálcán kínált tanulságaira.
Mindenekelőtt azonban bizonyos alapfogalmak tekintetében meg kell egyez
nünk.
A továbbiakban - eltekintve szesztartalmától, az ital erősségétől, alkoholfokától - alko
holfogyasztásként fogunk foglalkozni mindenféle alkoholtartalmú itallal, amit bármilyen
okból (akár szomjúságunk oltása végett, akár fesztelenebb viselkedésünk, vagy éppen
szorongásunk, bosszankodásunk, keserűségünk stb. oldása érdekében) eresztünk le a tor
kunkon.
Korántsem lényegtelen, amitől itt eltekintünk, hiszen az alkoholos italok hatása bár egyéb olyan körülményektől is függ, mint öröklött hajlamunk, nemünk, testsúlyunk,
életkorunk, gyomortartalmunk, hangulatunk, lelkiállapotunk stb. - elsősorban az azonos
időegység alatt elfogyasztott alkoholtartalommal arányos. Következésképp tehát igen
csak eltérő eredményre vezet, ha valaki két perc alatt „bedob" három féldecit - mondjuk
40%-os cseresznyepálinkából - , vagy két óra alatt „elkortyolgat" három korsó sört, noha
az abszolút alkoholtartalom a két italmennyiségben megközelítően azonos. A hatásnál
nyilván közrejátszik ilyenkor a felszívódás gyorsasága csakúgy, mint a májnak az alko
hol lebontásában betöltött méregtelenítő szerepe, aminél az időfaktor szintén közrehat.
Itt említem meg, hogy a hazai alkoholfogyasztási szokások kedvezőtlen alakulása
nyomán ma már a fogyasztott szesztartalom mintegy 40%-át pálinkafélék formájában
isszuk meg - ami tehát különösen veszélyes - ; ez az arány járul hozzá elsősorban ah
hoz, hogy az egy főre jutó 12 literes évi abszolút alkoholfogyasztásunkkal (és ennek
minden káros következményével) ma már a hatodikok vagyunk a legtöbb alkoholt fo
gyasztó nemzetek önpusztító versenyében.
A másik, amivel itt most meg kell ismerkednünk, a káros mértékű alkoholfogyasz
tás furcsán ellentmondásos fogalma. A dologban részben az a furcsa - és az az ellent
mondásos - , hogy a meghatározásban szereplő mérték rendkívül egyéni (még az egyén
életében is változó).
Például terhesség alatt (különösen a terhesség első három hónapjában) a legkisebb
alkoholmennyiség is azzal a veszéllyel jár, hogy a születendő gyermek alkoholos embríopátiával, fejletlenül, esetleg torzán jön a világra. Vagy munka közben, különösen ha jár
művel közlekedik valaki, már a minimális alkoholhatás is rontja a reflexeket, az önkont
rollt, bizonytalanabbá teszi a döntést, és a balesetveszélyen túl a szabályok megsértésé
nek következményeit is felidézi (fegyelmi eljárás, jogosítvány visszavonása stb.). Hason
lóan nulla a megengedhető fogyasztás „mértéke" néhány alkohollal összeférhetetlen
gyógyszer szedése esetén is.
Ugyanakkor mértékletes alkoholfogyasztásnak
tekinthető, ha valaki étkezéskor vagy
éppen egy baráti beszélgetés során iszik egy-két pohár italt, mindig vigyázva viselkedé
se harmóniájára, önuralmára, tehát sohasem annyit, hogy lerészegedjen, vagy ez a ké
sőbbi feladatai teljesítésében (mondjuk: másnapossággal) befolyásolná. Már ebből is lát
szik, hogy a kívánatos (és megengedhető) mértéknek nemcsak testi és lelki ismérvei
vannak.
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A társadalmi mérték többek közt attól is függ, hogy megengedhetem-e magamnak
azt a bizonyos italra fordított kiadást anélkül, hogy ezt a családi költségvetés megsínylené.
(...) Visszakanyarodva a káros mértékű alkoholfogyasztás fogalmához, a fó ismérve
ennek tehát az a kár, amit a fogyasztás mértéke és módja okoz. Amikor mérgezett álla
potban alkalmi részegséghez vezet, vagy hosszabb „gyakorlás" után kialakítja az alko
holfüggőséget mint szenvedélybetegséget, amikor már megárt a gyomornak, a szívnek,
az idegrendszemek, a szervezet úgyszólván minden szervrendszerének, akkor kifejezet
ten káros következményekről beszélhetünk. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a lelki
működés, az alkalmazkodókészség, a képességek kifejtése és a társas kapcsolatok hason
lóképpen károsodhatnak az italozás következtében. Már az alkalmi lerészegedés is ve
zethet súlyos bonyodalmakhoz, tragikus kifejlethez vagy éppen bűncselekményhez; az
iszákosság ilyen következményei (a botrányok, a verekedések, a válások, a munkahelyi
lecsúszás, az elmagányosodás stb.) ugyancsak közismertek.
Célszerűbb tehát, ha ritkábban beszélünk alkoholizmusról (amit általában senki sem
ismer el önmagáról), mint inkább olyan testi-lelki állapotról, társadalmi helyzetről,
amelyben az alkoholfogyasztás adott mértéke és módja árt. Lehet, hogy az embertár
sunk,, barátunk, családtagunk, aki - így önmagára vagy környezetére ártalmasán - italo
zik, már alkoholbetegnek tekinthető (ezt az orvos dolga megállapítani), vagy még csak
mást veszélyeztető, illetőleg veszélyben levő személy. Mindenesetre így is, úgy is segít
ségre, beavatkozásra szorul.
A beavatkozás módja azonban mindig meggondolandó, nehogy többet ártsunk vele,
mintsem használnánk. A hiedelmekkel burjánzó társadalmunkban ugyanis könnyen elő
fordul, hogy éppen akkor közösítik ki az ilyen embert, amikor elrontott életvitelén vál
toztatni akar, amikor a legtöbb (és legkörültekintőbb) segítségre volna szüksége. A tár
sadalmi gyakorlat sajnos a legtöbb esetben még az, hogy az italozást, iszákosságot na
gyon sokáig elnézik valakinek, de ha kezelteti magát, akkor már megfontolják, hogy
gépkocsivezetésre, villanyszerelésre, vagy más felelősségteljes munkakör betöltésére al
kalmas-e.
A beavatkozásnak tehát mindig segítőkésznek és diszkrétnek kell lennie, és ez még
nem minden. Fényt kell derítenie a mértékvesztés okaira is. (...)
(...) Ismerek olyan házaspárt, akiknek az együttélése majdnem akkor bomlott föl,
amikor a férj végre abba tudta hagyni mértéktelen italozását és az „örök bűnös" szerepé
ből kilépve újra családfővé próbált válni - beleértve a család pénzügyeinek intézését is.
A feleségnek ekkor meg kellett tanulnia alkalmazkodni ehhez az új helyzethez... Máskor
a véget nem érő szemrehányások és gyanakvások özöne az, ami a gyógyulni próbáló al
koholbeteg viszaesését szinte kikényszeríti.
Nagy kérdés: tud-e a gyermek is segíteni ilyen súlyos problémában, például az apjá
nak? Meggyőződésem, hogy igen, sőt sokat. Nem egy esetben találkoztam már olyan
apával, akit a kislánya kísért rendszeresen az alkoholgondozóba. A Dobai Szocioterápiás
Intézet alkoholellenes klubjában rendszeresített segélykérő lapot a múltkoriban egy kis
gyermek adta postára: így mentette meg édesapja életét az utolsó pillanatban, amikor az
újra visszazuhant a napokat összeolvasztó tivornyázásba. A gyermeke becsülésére k i 
mondatlanul is vágyik mindegyikünk, jóllehet az ellenkezőjét kiabáljuk sokszor, indula
tunkban. Fiaink és lányaink szeme olyan tükör, amelyben mindnyájan szépnek, igaznak
szeretnénk látszani. Ha erőfeszítéseink náluk találnak megértésre, biztatásra - bizonyára
megsokszorozzuk azokat.
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E hosszúra nyúlt „fogalomtisztázás" után, ha vázlatosan is, de vegyük sorra
a családi életnek azokat a buktatóit, amelyekben az alkohol - így vagy úgy
- szerepet játszik. A problémák áttekintéséhez megkíséreljük felhasználni a
szakszervezetek 1981-ben közreadott családvizsgálatának adatait, amelyeket
mintegy 2000 nagyüzemi munkás- és 1000 szellemi foglalkozású család
megkérdezésére építettek.*

7. Kapcsolatkeresés,

házasság - lakás nélkül

A középiskolás, főiskolás és már dolgozó fiatalok kísérletező jellegű kap
csolatai az iskolához, a munkahelyhez és a különféle (fiatalok által látoga
tott, főleg zenés) szórakozóhelyekhez kötődnek. A z otthoni szűkös lakásvi
szonyok s a szülők (különösen a lányos szülők) többségének maradi nézetei
a szexuális ismerkedést nagyban nehezítik. A z alkohol ebben a szakaszban
a gátlások oldásával szinte nélkülözhetetlen pótlékszerepet tölt be, amit csak
egy őszintébb társadalmi légkör tud majd idővel feleslegessé tenni.
A nehéz lakáskörülmények ezt a feszült helyzetet az esetek többségében jórészt átörökí
tik a házasság első éveire is, amikor és ahol a fiatal házasoknak valamelyik szülő tud
csak szobát vagy ágyat biztosítani. Gyakran ide születik az első gyermek; ezek között a
rendezetlen, ideiglenes viszonyok között érthetően gyakoriak a házasságon kívüli kap
csolatok és a fiatalkori válások; az esetek j ó részében ezt az időszakot nehezíti a katonai
szolgálat letöltése is; mindezek a hatványozott feszültségtényezők az idősebb generáció
által szolgáltaton alkohol fogyasztási minta követésére serkentik a fiatalokat.

Szerencsére hat egy más irányú (pozitív) tényező is ebben a korosztályban.
A házasság, a családalapítás, a gyermekek megszületése a fiatal felnőttek jó
részében növeli a felelősségtudatot, ami a csupán szórakozást kereső, kicsa
pongó, italozó életmód megváltoztatására készteti őket.

2. Problémák a következő periódusban (a szakszervezeti
vizsgálatban megkérdezett fiatal családokban, ahol a családfő
maximum 35 éves volt)
-

-

Még mindig lakással kapcsolatos problémával küszködött e családok 49,2%-a (tehát
a megszerzett első lakás kicsi, nem megfelelő; a lakásproblémások 41,7%-ának még
nem volt saját lakása).
Anyagi, pénzproblémája volt e családok 61,4%-ának.

Dr. Gayer Gyuláné: Egy családvizsgálat tapasztalatai. Szakszervezetek Elméleti Kutató
Intézete, Budapest, 1981.
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Munkahelyi problémát jelzett 25,6%-uk. A munkahelyi problémák 54,1%-ában a
munkakörülményekkel való elégedetlenség tükröződik e családokban. Különösen k i 
domborodik ez a munkába járás feltételeivel kapcsolatban: a munkahely távolságán
40,8%-uk, ennek közlekedési feltételein az 58,9%-uk változtatna (ha módja volna
rá).
Egészségproblémáit panaszolta 14,4%-uk. A z egészségi problémákról panaszkodóknak 26%-a a házastárs, 13,4%-a a gyermek, 52,9%-a pedig a szülők betegségét jelöl
te súlyos gondnak.
Családi feszültségekről vallott 11,9%-uk. A családi feszültségekről nyilatkozóknak
46,5%-a a házastársi konfliktust, 32,6%-a a szülők valamelyikével kialakult konflik
tust jelezte a főproblémának. A házaspárok közti konfliktusok a legmagasabb arány
ban az alacsony jövedelműek és az általános iskola 6. osztályánál kisebb végzettsé
gűek között jelentkeztek.

A %-ok a problémák halmozódására utalnak - különösen a fővárosban (az
egészségproblémák vonatkozásában) és az alacsony jövedelműeknél (az
anyagi és lakásproblémák tekintetében).

3. Problémák a középkorú
munkáscsaládokban
(ahol a családfő 36-50 éves volt)
-

-

-

A lakásproblémákat még mindig 32,7% jelezte; egytizedük még mindig nem rendel
kezett saját lakással, a többi „csak" elégedetlen volt lakása méreteivel, illetőleg mi
nőségével.
Anyagi jellegű pénzproblémáról számolt be e családok 52,7%-a.
A munkahelyi problémákat alig több mint egyötödük jelezte. Ebben itt a munkakö
rülményekkel való elégedetlenség dominált (59,8%); a munkahely távolságát a meg
kérdezett családok 42,7%-a, a munkába közlekedés nehézségeit 56,5%-a kifogásolta.
Egészségproblémáit 24,9%-uk jelezte, de ezeknek több mint a fele már a házastárs
betegségét panaszolta, a szülőkét már csak egyötödük, a gyerekekét alig egytizedük.
Családi feszültségekről adott hírt a megkérdezettek 11,3%-a. Ezeknek csaknem fele
házastársi konfliktust jelzett, már csak a negyedüknek volt szülőkonfliktusa, de a
gyerekkel való konfliktusok száma az előző csoporthoz képest megduplázódott, itt
már a családoknak csaknem egyötöde vallott ilyesmiről.

4. Problémák a nyugdíj előtt álló
-

-

munkáscsaládokban

Lakásprobléma már e családoknak csupán a 27,2%-ában volt. A problémát jelzők
túlnyomó többsége csak lakása minőségével és méreteivel volt elégedetlen, de 7,2%uknak még erre a korra sem lett önálló lakása.
Anyagi jellegű pénzproblémát 36,1 % jelzett.
Munkahelyi problémákat jelzett e családok egyötöde, aminek a fele itt is a munkakö
rülmények kifogásolásából adódott; csaknem 13%-uk volt elégedetlen a munkahelyi
vezetéssel. A munkahely távolságát már a megkérdezetteknek csak alig több mint
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-

egynegyede kifogásolta, de a munkába közlekedés módján szívesen javított volna a
70%-uk.
Egészségproblémáit 29,8%-uk jelezte. Ezek kétharmad része a házastárs betegségét
fedi, a szülők és a gyermekek ilyen jellegű problémái természetesen tovább csökken
tek (az egészségproblémáik 12,1 és 7,7%-ára).
Családi feszültségekről vallott e munkáscsaládok 10,2%-a. A konfliktusok fele itt is
a házastársak között feszül, csaknem egyharmaduk viszont már a gyermekeikkel ala
kult ki, egytizedük pedig egyéb családtagok irányában.

Ha végigkövetjük a szakszervezeti vizsgálat kiemelt adatait, szembetűnik a
dolgozó munkáscsaládok életútjának néhány közös vonása, buktatója, ame
lyek mindegyikének megvan a maga alkoholos alternatívája, csapdája a tár
sadalom kínálta szokásokban.
-

-

-

-
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A legszembetűnőbb a lakáskérdés középponti jellege. A vizsgálat adataiból az derül
ki, hogy a lakás a legfőbb érték ma nálunk. Ennek megszerzése, biztosítása a leg
főbb életcél, amit csak a harmincas éveikben érnek el többségükben a házasok, az
egynegyedük még ennél is később, és sohasem teljes számban. Ugyanakkor feszült
ségforrás az is, hogy a gyermekek születésével, növekedésével és családalapításával
(valamint a válások következtében) a kis lakások mind nagyobb része válik szűkké,
elégtelenné: ez a fajta elégedetlenség szinte stabil harmadát jellemzi a munkáscsalá
dok minden korosztályának.
A z anyagi jellegű pénzproblémák idővel szerencsére csökkenő mértékben jelentkez
nek; a gyermekek felnövekedése és önállósága megszabadítja terheik egy részétől a
családokat. A z egy főre eső családi jövedelem ezért (és a keresetek korarányos növe
kedése miatt) emelkedik. Ez kétségtelenül pozitív tényező, de együtt jár az igények
emelkedésével is, ami viszont már újabb feszültségforrás. Üdülőtelek, autó, külföldi
nyaralás és más célok jutnak itt szerephez - vidékenként és rétegenként más-más
mértékben és arányban. A tehetősség, a mód mindenképp közrejátszhat az alkoholfo
gyasztás emelkedésében. „Telik rá" - ez fontos életviteli szempont.
A munkahelyi problémák is végigkísérik a dolgozót, szinte azonos arányban jelzik
minden életkorban. A munka körülményei sem sokat javulhatnak, mert a panasz
azokra ugyancsak állandó. Legfeljebb idővel hozzászoknak az emberek, hogy a mun
kába túl sokat kell utazgatniuk... A munkahelyi vezetéssel viszont bizonyára sokkal
többüknek van baja, mint amennyi a vizsgálat kérdései alapján kiderült. Ugyan mi
lehet az oka, hogy csak a nyugdíj ellőtt álló korcsoport „merte" ezt valamennyire is
kimondani?
A z egészségproblémák
természetesen évről évre növekednek, és az is természetes,
hogy leginkább a korosodó dolgozónál (és házastársnál). A gyerekbetegségek többsé
gének még az emléke is elmúlik, a legnehezebb talán a szüleink ápolása: ez az élet
kemény rendje. Sohase veszítsük azonban szem elől, hogy az idős, magatehetetlen
emberek nagy többségét ma is a családok gondozzák (a szociális otthonokban alig
30 000 a férőhely s a kórházakban sincs megközelítően annyi idős beteg ember,
mint ahány a lakosságban képviselt 20%-os arányukból és az őket sújtó sokféle kopásból-betegségből következne). Inkább az a csodálnivaló, hogy egy-egy súlyos be
teg otthoni ápolását hogyan bírják a hozzátartozók, hogy nem roppannak bele. Ez a

-

feszültségforrás sem elhanyagolható, amikor az alkoholfogyasztás növekedésének
okait keressük.
A családi feszültségeket jelző adatok a családon belüli személyi és lelki problémák
állandóságára, illetőleg újratermelődésére utalnak. A házaspárok is ugyanolyan
arányban jelzik a családi „zűröket" minden korcsoportban.

Ennyit tudtam felsorakoztatni a kiemelt vizsgálati adatokból. Melléjük kelle
ne írni a családok egyes életszakaszaira még jellemző fontosabb olyan fe
szültségforrásokat, mint pl.:
-

a munkánkban elért sikereket és csalódásokat,
társkapcsolatunk (vagy kapcsolataink) alakulását személyiségünk megszilárdulásával
és esetleges megmerevedésével összefüggésben,
gyermekeink felnövekedését, iskolai, munkahelyi, magánéleti érvényesülését, rólunk
való leszakadását s ennek elviselését,
erőink, képességeink, hatókörünk csökkenését, nyugdíjaztatásunkat, szeretteink és
barátaink elvesztését stb.

Az Élet nap mint nap olyan döntések és feladatok elé állít bennünket, ame
lyek elviseléséhez, megoldásához és leküzdéséhez erőfeszítéseket kell ten
nünk. Ha az akadályokat sikeresen vesszük, ha fáradozásunk elismerést arat,
szeretetet vált ki; ha úgy tudunk viselkedni, ahogy elterveztük - akkor nő
az önbizalmunk, életkedvünk, örömöt, boldogságot érzünk. Ellenkező eset
ben, ha kudarcot vallunk, az nyilván megvisel bennünket. Ez is, az is újabb
feszültséggel jár. Mindenki tapasztalhatta, hogy bármi okozza is ezeket a fe
szültségeket, akár indulatot, akár szorongást váltanak ki, akár cselekvésre
késztetnek, akár bénítólag hatnak, mindenképp kibillentik az embert meg
szokott lelki egyensúlyából, ami ellen természetes, hogy védekezünk. Ez a
védekezés többnyire abból áll, hogy mozgósítjuk lelki tartalékainkat,
szunnyadó képességeinket, fokozzuk figyelmünket vagy éppen türelmünket,
és felsorakoztatjuk magunk mellé mindazokat, akikre számíthatunk. Ez az
egészséges védekezésmód. Amikor azonban az efféle eszközök híjával va
gyunk, az ember fűhöz-fához kapkod s mindenféle pótszerekhez folyamo
dik, amelyek csak annyit segítenek rajta, mint akasztott emberen a kötél.
Az alkoholos italok - és a különféle drogok - évezredek óta „beváltak",
mint hagyományos nyugtató és doppingoló szerek. (...) Mindaz, amire a
szakszervezeti vizsgálat kapcsán utaltunk: a társkeresésnek, a társ megtartá
sának (és esetleges elvesztése elviselésének), a tanulásnak és a tanításnak,
az alkalmazkodásnak és a mások irányításának, a szerzésnek és a nélkülö
zésnek, nemkülönben az élettevékenységek beszűkülésével járó betegségek87

nek és magánynak, az öregedésnek a nehézségeire
mennyiünknek számítania kellene.

tulajdonképpen

vala

Meg kell mondanom, az ismeretek sem vértezik föl az embert a hibás döntésekkel, a bo
nyodalmakkal, a tragikus fordulatokkal szemben. Hányszor cselekszünk józan eszünk el
lenére ilyen-olyan okok következtében! Olykor megszokásból, gépiesen, máskor érzel
meink vagy indulataink által késztetve, nem egy esetben pedig a példák és elvárások ha
tása alatt. Nap mint nap hallunk alkoholizmusba belerokkant, életük delén elpusztuló
írókról (hadd utaljak itt Hajnóczyra'), vagy éppen pedagógusokról és orvosokról. Aligha
feltételezhető, hogy ezek ne lettek volna tisztában az előbb felsoroltakkal. Mégis bele
csúsztak ebbe az önpusztító életvitelbe, s az örvényből nem tudtak szabadulni. Miért?
Valószínűleg magukra maradtak valamiképp, s nem volt kapaszkodójuk a kritikus, ne
héz helyzetben: lehet, hogy nem ismerték föl. vagy éppen elutasították maguktól azokat,
akikben megkapaszkodhattak volna?

A meghitt, bizalmas emberi kapcsolatok jelenthetik - az ismeretek mellett a legfőbb védelmet az Élet kikerülhetetlen buktatóival szemben. (Ha az ol
vasó gyanúperrel él, hogy itt most egész könyvünk összes összefüggő témá
ját akarom tulajdonképpen „eladni", be kell ismernem: igaza van. A családi
életre való felkészülés valójában mindarra vonatkozik, amiről az imént be
széltem.)
Befejezésül hadd szóljak még néhány szót a TBZ-ről. A Társadalmi Beilleszkedési Za
varok ma még szokatlanul ható rövidítése nem véletlenül hasonlít a tbc-hez, az idősebb
korosztály által még jól ismert morbus hungaricushoz. Valamikor a tüdőbaj tizedelte né
pünket. A „hárommillió koldus országa" a társadalmi változások nyomán alapvetően
megváltozott: összehasonlíthatatlanul mások ma itt, Magyarországon a lakás- és munka
körülmények, a táplálkozás, a ruházkodás, és a testi higiéné feltételei. A tbc elleni hatá
sos gyógyszerek felfedezése - e társadalmi változásokkal párosulva - biztosíthatták a
tbc-nek mint népbetegségnek a leküzdését.
A felszabadulás után sokáig azt hittük, hogy a társadalmi rendszer alapvető megvál
tozása automatikusan odavezet, hogy a nyomorúság minden válfaja meg fog szűnni. A z
elmebetegségekről is volt egy ilyen elképzelés, az alkoholizmusról meg a bűnözésről ha
sonlóképpen, az öngyilkosságokról pedig végképp úgy gondoltuk, hogy a társadalmi
igazságtalanságok csökkenése nyilván meg fogja szüntetni Magyarország előkelő „he
lyezését" ebben a vonatkozásban. A történelem azonban rácáfolt ezekre az illúziókra. A
T B Z - amely címszó alatt e felsorolt kóros társadalmi jelenségeket, a devianciákat ért
jük - inkább növekedni kezdett, mintsem csökkent volna.
A z öngyilkosság ma már 50 százezrelékes arányával „világelsők" vagyunk. A z egy
főre jutó alkoholfogyasztásunk az utóbbi húsz évben történt megduplázódása pedig az
alkoholizmust százezreket sújtó népbetegséggé „fejlesztette", s ez új morbus hungaricussal mind nehezebben tudunk megküzdeni. Oda jutottunk, hogy a várható élettartam is
rövidülni kezdett ennek következtében!
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A megfigyelések bebizonyították, hogy a T B Z kifejezetten halmozódik bi
zonyos családokban. A z alkoholizmustól sújtott családokban sokkal több a
pszichiátriai probléma, összehasonlíthatatlanul több az öngyilkos (és öngyil
kossági kísérletet elkövető), de még a kisebb-nagyobb bűnöző is. És vi
szont: mintha e jelenségek kedvezőtlen egymásra hatásának (potenciálásának) lehetnénk a tanúi nap mint nap. A k i ilyen halmozottan hátrányos csa
ládba születik, annak milliószor kisebb esélye van a felemelkedésre, az
egészséges lelki egyensúly kialakítására, mint a szerencsésebb többségnek.
E családokban sokkal gyakoribb a válás, a zilált családi élet, az állami gon
dozásba kerülés aránya, mint a többi családokban; s az így felnövő generá
ció a legtöbb esetben tovább örökíti e rossz hagyományokat anélkül, hogy
elsősorban ő tehetne róla. Szocialista társadalmunknak, egészségügyünknek
és szociálpolitikánknak, iskoláztatási rendszerünknek és az aktív közműve
lődésnek mind-mind megvan a maga felelőssége és feladata a T B Z leküzdé
se, a hátrányos helyzet fokozatos megszüntetése érdekében. Külön gondot
jelent mindezek sorában a faluról városba kerülő első generáció, az ipari
munkahelyre ingázó százezrek jórészt apa nélküli családja és az életforma
váltás, beilleszkedés nehézségeivel fokozottan megterhelt cigányság.*

Döbbenetes eredményre jutnánk, ha ugyanezt a vizsgálatot, a tömeges munkanélküliség
és az egyéb válságjelenségek „árnyékában", ma megismétclnök. - SzerL
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1.5.
Helyzetelemzés (1983)
A TBZ Tudományos Tanács jelentésének
„Alkoholizmus" című fejezete Összeállításában részt vett dr. Simek Zsófia és
Fekete János
(In: TBZ kötet 1983. 43-45. o.)
A z alkoholisták számát valamely társadalomban eddig sohasem számolták össze. Orszá
gos reprezentatív adatfelvételekről sem tudunk, amelynek alapján számukat meg lehetett
volna állapítani. Egyes kisebb közösségekben (falvakban, kisvárosokban) került sor csak
ilyen vizsgálatra. Ezért ha az alkoholisták számát valamely társadalomban meg akarták
becsülni, két közvetett becslési eljárást alkalmaztak. A z egyik becslési eljárás a „Jellinek-képlet", a májzsugorodás következtében meghaltak számán alapul. A másik, a „Ledermann-módszer", az ország összes szeszesital-fogyasztásából indul ki. Mindkét becs
lés igen bizonytalan feltételezéseken alapul, ezért a kapott számok csak a nagyságren
dekre vonatkozóan adnak támpontot, továbbá az alkoholizmus tendenciáját jelezhetik.

1. Az alkoholizmus hosszú távú tendenciája

Magyarországon

A z alkoholisták száma 1982-ben Magyarországon a Jellinek-képlet szerint:
alkoholista = 3450 x 0,60 x 144 = 298 ezer
Ha nem a Jellinek-féle 0,60 együtthatót alkalmazzuk, hanem a haláloki
statisztika szerint alkoholizálás okozta máj zsugorodásban meghaltak számát
vesszük alapul, akkor:
1981-ben alkoholista = 2027 x 144 = 291 ezer.
Ha az 1981. évi egy főre jutó 100 százalékos szeszfogyasztást vesszük
alapul, akkor Ledermann táblázata szerint napi több mint
10 centiliter 100 fokos alkoholt fogyaszt kb. 630 ezer
15 centiliter 100 fokos alkoholt fogyaszt kb. 500 ezer
20 centiliter 100 fokos alkoholt fogyaszt kb. 200 ezer
30 centiliter 100 fokos alkoholt fogyaszt kb. 80 ezer
A z alkoholista gondozóintézetekben nyilvántartott alkoholisták száma 1981-ben 45 ezer
(és az ideggondozókban további 6 ezer), tehát meg sem közelíti a kétféle becslési mód
szerrel kapott számot. Ennek természetesen az az oka, hogy a gondozóintézetek nyilván-
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nyilvántartásába több okból nem kerül bele minden alkoholista. Gondozóintézetek csak
nagyobb városokban működnek. így a falusi alkoholisták jelentős része aligha vállalko
zik arra. hogy alkoholizmusát önként kezeltesse.
Az alkoholisták számára vonatkozó becslések teliát meglehetősen eltérőek. Ez termé
szetes következménye annak, hogy magának az alkoholizmusnak a definíciója is bizony
talan. A Jellinek-képlet a szerző szerint is a súlyos alkoholisták számát adja meg. Ledermann több alkoholizáltsági fokról beszél. A W H O jelentésekben megnyilvánuló újabb
felfogás szerint helyesebb alkoholizmus helyett az alkohollal kapcsolatos problémákról
beszélni, és az ilyen problémát mutató személyek körét az alkoholistákénál (az alkohol
függőséget mutatókénál) szélesebben megvonni.

Mind a Jellinek-, mind a Ledermann-képlet alapján azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy Magyarországon a súlyos alkoholisták száma közel 300
ezer. Azoknak a száma pedig, akiknek életében az alkohol problémát okoz,
ennél lényegesen nagyobb lehet, túllépheti az 500 ezret is (ebben a számban
természetesen benne foglaltatik a 300 ezer súlyos alkoholista is).
Fontosabb információt nyújt ennél a szeszesital-fogyasztás és a májzsu
gorodás okozta halálesetek hosszú távú tendenciája.
1880 körül (becsült adatok szerint) az egy főre jutó borfogyasztás 18,6 liter, a sörfo
gyasztás 3,4 liter és az égetett szeszesital- (elsősorban pálinka-) fogyasztás, 100 fokos
szeszre átszámítva 8,2 liter volt. Eszerint az összes szeszesital-fogyasztás - 100 fokos
szeszre átszámítva - a jelenlegihez hasonló lett volna, de azon belül az égetett szeszes
ital aránya sokkal nagyobb volt. A z iparosodás előrehaladtával - más országokhoz ha
sonlóan - erősen visszaesett a szeszes italnak, elsősorban a pálinkának a fogyasztása.
A két világháború között nem látszik emelkedés, sőt a válság idején a sör- és ége
tett szeszesital-fogyasztás visszaesett. A z egy főre jutó fogyasztás, 100 százalékos szesz
re átszámítva, az 1930-as évek elején 5 liter körül volt, az 1950-es évek elején hasonló
képpen 5 liter; azóta 1978-ig folyamatosan nőtt, és 11 liter fölé emelkedett. A z 1978.
évi alkoholizmusellenes intézkedések (közöttük áremelések) óta a fogyasztás emelkedése
megtorpant.

A z 1982. évi előzetes adatok körülbelül az 1978. évi szintet érik el. A z
1950-es évek elejéhez képest azonban a növekedés több mint kétszeres. M i 
vel azonban Ledermann szerint a mértéktelen alkoholfogyasztók száma az
egy főre jutó fogyasztás négyzete szerint nő, az alkoholisták száma több
mint ötszörösére emelkedhetett.
A májzsugorodás okozta halálesetek száma 1931-ben (10 ezer lakoshoz
viszonyított száma 0,39), 1938-ban 675 (0,74), 1948-ban 366 (0,40), az
1950-es évek elején közel 600 (0,66 körül) volt, 1982-ben már (...) 3450
(3,22). Eszerint a súlyos alkoholisták számának emelkedése az 1930-as
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évekhez, illetve az 1950-es évek elejéhez viszonyítva szintén körülbelül öt
szörösnek mutatkozik.

2. Az alkoholizmus nemzetközi

összehasonlítása

A z alkoholizmus alakulásának nemzetközi tendenciáit még nehezebb a ren
delkezésre álló statisztikai adatok alapján megítélni, mint a hazai tendenciá
kat.
Ebben az esetben is felmerül a magyarországi alkoholizmus mérésénél már említett azon
nehézség, hogy sem a fogyasztott mennyiség, sem a májzsugorodás okozta halálesetek
száma nem szükségképpen pontos mutatója az alkoholizmus alakulásának. Hozzájárul
ehhez az a további nehézség, hogy a különböző országok adatközlése (...) eltérő pontos
ságú lehet. A szeszesital-fogyasztás esetében eltérő lehet a házilag termelt, előállított
szeszes ital mennyiségének becslése, annál is inkább, mert a házilagos termelés maga is
erősen különbözik országonként. A májzsugorodási adatok esetében kérdéses, hogy a
halálokok megállapítása minden országban egyformán pontos-e, és hogy a májzsugoro
dás okozta haláleseteken belül az alkoholizmussal összefüggő májzsugorodás aránya
azonos-e minden országban. Emellett szerepet játszhat egyszerűen az is, hogy az egyes
országok statisztikai szolgálatai eltérő pontossággal dolgoznak, és eltérő adatközlési gya
korlatot követnek.
Halálokok szerinti halandósági adatot például a szovjet statisztika az 1970-es évek
eleje óta egyáltalán nem közöl, így a májzsugorodásra vonatkozó adatait nem tudtuk
vizsgálni.
Egy másik példa a megbízhatatlan adatokra Luxemburg. 1981-ben ez az ország állt
a szeszesital-fogyasztási statisztika világranglistájának élén. Aligha vonhatjuk azonban
le azt a következtetést, hogy a világ legiszákosabb nemzete a luxemburgi, ugyanis a ma
gas fogyasztás jelentős része feltehetően a külföldi turisták fogyasztásának következmé
nye.

Mindezen fenntartások mellett is meg lehet fogalmazni néhány általános
tendenciát:
A . Hosszú távon - a második világháború vége óta - Franciaország és Por
tugália kivételével minden európai országban emelkedett a szeszesital-fo
gyasztás és ennek következtében feltehetően az alkoholizmus is. A növeke
dés üteme országonként nagyon eltérő volt. Általában a már korábban is
nagy fogyasztású országokban nőtt kevésbé, a kis fogyasztásúakban pedig
erősebben a szeszes italok fogyasztása. A szocialista országokban az átla
gosnál gyorsabb ütemben emelkedett a fogyasztás.
A magyarországi növekedési ütem nem tartozik a legmagasabbak közé, de valamivel
magasabb volt, mint a többi hasonló fogyasztású országé, ezért a szeszesital-fogyasztás
sorrendjében valamivel előbbre kerültünk. Meg kell jegyezni, hogy a máj zsugorodás

92

okozta halálesetek statisztikájában valamivel hátrább helyezkedünk el, mint a fogyasztás
statisztikájában.*

B. A z egy főre jutó szeszesital-fogyasztás növekedése minden országban el
sősorban abból adódik, hogy a korábban kevésbé fogyasztott szeszesital-faj
ták fogyasztása nőtt meg erősen. A borfogyasztó országokban lényegesen
több sört és égetett szeszes italt, a sörfogyasztókban több bort és égetett
szeszes italt isznak, az elsősorban égetett szeszes italokat fogyasztókban pe
dig emelkedett a sör és bor fogyasztása. Ahol az összes szeszesital-fogyasz
tás csökkent - Franciaországban és Portugáliában - , ott az uralkodó sze
szesital-fajta fogyasztása csökkent erősen, a többieké nőtt, de az utóbbi nö
vekedés nem kompenzálta a borfogyasztás csökkenését. Két további ország
ban - Olaszország és Spanyolország - is csökkent a borfogyasztás, de a
másfajta szeszes italok fogyasztása ezt a csökkenést több mint kiegyenlítette.
Magyarország fogyasztási tendenciái beleillenek ebbe a nemzetközi tendenciába, mert a
borfogyasztás az 1970-es évek eleje óta kissé visszaesett. (...) A sör- és égetett szeszes
ital-fogyasztás viszont erősen nőtt.

C . A szeszesital-fogyasztás nemcsak az országok között egyenlítődött ki,
hanem országokon belül is ilyen tendenciákat mutattak ki több helyütt:
olyan társadalmi és demográfiai csoportok, amelyek korábban nem vagy
alig fogyasztottak szeszes italt, jelenleg egyre többet fogyasztanak. így erő
sen nőtt a korábban keveset ivó nők és fiatalok, valamint (néhány ország
ban) a falusi lakosság fogyasztása. Továbbá sok országban mutatták ki az
egyáltalán nem fogyasztók arányának lényeges csökkenését.
D. Rövid távon - az 1970-es években, különösen azoknak második felében
- számos országban csökkent a szeszesital-fogyasztás, vagy legalábbis meg
állt a növekedése.
Ilyen a már említett Franciaországon és Portugálián kívül Spanyolország, a Német Szö
vetségi Köztársaság, Ausztria. Svédország, Norvégia és Finnország, továbbá három szo
cialista ország: Lengyelország. Jugoszlávia és Románia. E három utóbbi ország esetében
azonban fenntartással kell fogadnunk e változást, illetve nem beszélhetünk tartós tenden
ciáról. Lengyelországban csak 1981-ben csökkent a fogyasztás, és ez minden bizonnyal
a gazdasági és politikai válsággal függ össze (többszöri szesztilalom, alacsonyabb reáljö
vedelmek, áremelések). (...) Franciaországban, Ausztriában, Spanyolországban a májzsu
gorodás okozta halálesetek aránya is csökkent, vagyis levonhatjuk azt a következtetést,
hogy legalábbis Franciaországban valóban csökkenő tendencia indult el.
Akkor még ez volt a helyzet, mert a fogyasztási trendet, szükségképp néhány év késéssel
követi az egészségkárosodási következmények trendje. - Szerk.
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Magyarországon az alkoholizmus kedvezőtlen fejlődése - más országokhoz
viszonyítva - elsősorban abban mutatkozik, hogy míg a többi nagy fogyasz
tó országban az 1970-es évek felében megállt, vagy csökkenőre fordult a
növekedési tendencia, nálunk folytatódott az emelkedés.
E. Az országok sorrendje az egy főre jutó szeszesital-fogyasztás és a májzsugorodás okozta halandóság adatai szerint nem mutat különösen nagy el
téréseket. Elfogadhatjuk tehát, hogy e két mutató többé-kevésbé megbízha
tóan jelzi az alkoholizmus elterjedését. Ezzel szemben az e két mutató alap
ján kapott sorrend egyáltalán nem egyezik meg sem a közfelfogással, sem
az alkoholizmus problémájának tulajdonított jelentőséggel az egyes orszá
gokban. Vannak országok, amelyekben az alkoholizmus mind a fogyasztási,
mind a máj zsugorodási adatok szerint gyakori, mégsem tulajdonítanak a
problémának különösen nagy jelentőséget, és ezzel összefüggésben a közvé
lemény sem tartja őket különösképpen erősen alkoholizmus-fertőzött orszá
goknak (pl. Olaszország, Spanyolország). Vannak viszont olyan országok,
amelyekben az alkoholizmus problémáját igen súlyosnak ítélik, és amelyeket
a közvélemény is erősen iszákos társadalomnak tart, bár sem az egy főre ju
tó szeszesital-fogyasztás, sem a májzsugorodás okozta halandóság nem ma
gas. Ilyenek mindenekelőtt Svédország és Finnország.
Ebből kétféle következtetést vonhatunk le:
- vagy az egyes társadalmakban az alkoholizmus problémájának tulajdonított jelentő
ség egyáltalán nem vagy alig függ össze az alkoholizmus tényleges elterjedtségével,
- vagy az alkoholizmus által okozott problémák láthatósága nem áll szorosabb kapcso
latban a fogyasztott mennyiséggel és a máj zsugorodásban megnyilvánuló egészségi
károsodással.

3. Az alkoholizmus demográfiai,
különbségei

területi és társadalmi

Mivel nem ismerjük pontosan az alkoholisták számát, a demográfiai, területi
és társadalmi csoportok szerinti megoszlásukat, gyakoriságukat sem tudjuk
pontosan megállapítani.
Támpontot nyújtanak azonban az alkoholista gondozóintézetekben nyilvántartott és gon
dozott alkoholistákra vonatkozó adatok.* Ezek szerint 1980-ban a gondozott alkoholis
ták 87,5 százaléka férfi. 12,5 százaléka nő volt. A férfiak tehát nagy többségben vannak.
A gondozói nyilvántartás morbiditást jelző értéke a környezet tűrőképességének, az ellá
tó hálózat szemléletének és szervezettségének eltérése miatt igencsak megkérdőjelezhető.
- Szerk.
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Meg kell azonban jegyezni, hogy 1976-ban még csak 9,3 százalék volt a nők aránya.
Ebből óvatosan arra következtethetünk, hogy a nők körében is gyakoribbá válik az alko
holizmus.

A máj zsugorodás okozta halálesetek között a nők aránya azonban sokkal
magasabb; körülbelül 2:1 a férfiak és nők egymáshoz viszonyított száma.
A z alkoholos eredetű májzsugorodás következtében meghaltak között 3:1 a
nemek aránya. Meg kell azonban jegyezni, hogy a szakirodalomban van
olyan feltevés, hogy az alkoholizáló nőket erősebben veszélyezteti a májzsugorodás, mint az alkoholizáló férfiakat.
/. táblázat
A nyilvántartott alkoholisták kormegoszlása 1980-ban

Korcsoport
20 éves

Nyilvántartott alkoholisták
száma

Aránya a népességhez
viszonyítva, %

350

0,00

20-29 éves

6 196

0,86

30-39 éves

13 834

1,83

40-49 éves

13 214

2.06

50-59 éves

7 983

1,25

60 éves és több

1 746

0,23

Eszerint tehát a felnőttkor derekán, a 30-49 éves korcsoportban a leg
gyakoribb az alkoholizmus. Ezzel szemben a májzsugorodás okozta halál
esetek életkor szerinti megoszlása arra enged következtetni, hogy az 50-59
éves korcsoportban a legtöbb az alkoholista. Mindenképpen levonhatjuk
azonban azt a következtetést, hogy az alkoholizmus az aktív felnőttkor dere
kán a leggyakoribb.
Ennek feltételezhető magyarázata, hogy az alkoholisták általában a fel
nőttkor kezdete körül kezdik el a mértéktelen ivást, és ettől az alkoholizmus
kifejlődéséig, egy olyan fázis eléréséig, ahol májzsugorodás léphet fel, illet
ve amikor az alkohol okozta viselkedési problémák olyan fokúakká válnak,
hogy az alkoholista saját elhatározásából vagy környezete rábeszélésének
engedve, vagy hatóságilag kötelezve az alkoholelvonó kezelésig eljut, bizo
nyos időnek el kell telnie. A z alkoholisták számának csökkenése a 60. élet
év után pedig összefügghet azzal, hogy az alkoholizálás lényegesen megrö
vidíti az életet, így ekkorra az alkoholisták egy része már meghal, vagy
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olyan egészségi állapotba jut, hogy nem képes nagyobb mennyiségű alko
holt beszerezni, és még kevésbé úgy viselkedni, hogy a gondozóintézetekbe
juttassa a környezete.
A májzsugorodás okozta halálesetek száma meglehetősen nagy megyei
különbségeket mutat: azokon a területeken, ahol a legmagasabb az arány,
két-két és félszer magasabb, mint ahol a legalacsonyabb. A z egy-egy évre
jutó viszonylag kis esetszám miatt a megyei adatok némileg ingadoznak,
mégis azt lehet mondani, hogy kétfajta területen különösen gyakori az alko
holizmus; Budapesten és környékén (Pest, Fejér és Komárom megyében),
valamint a nagy bortermelő (és esetleg pálinkafőző) területeken, mint BácsKiskun, Heves és Zala megyében. Ez egyben érdekes következtetésekre is
lehetőséget nyújt a nagy mennyiségű ivás társadalmi méretű okairól: az egy
részt a városiasodás-iparosodás velejárója, másrészt a régi hagyományok to
vábbélésének következménye. (...)
2. táblázat
Három nagy társadalmi kategória májzsugorodás halálozása,
1980
Férfi
10 ezer sze
mélyre jut

halálesetek
száma

10 ezer sze
mélyre jut

240

34,5

136

11,6

1472

65,8

491

28,5

498

80,6

153

29,1

halálesetek
száma
Szellemi dolgozók
Munkásosztály
Szövetkezeti parasztság

Nő

Eszerint a társadalom kedvezőtlen helyzetű rétegeiben gyakoribb az al
koholizmus.
Erre engednek következtetni az 1960-as évek közepén Budapesten
gyógykezelt alkoholisták adatai is. Ugyanis az alkoholisták között kevesebb
a szellemi foglalkozású és több a munkás, mint a budapesti összes népes
ségben (lásd a 3. táblázatot - Szerk.).
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3. táblázat
A gyógykezelt budapesti alkoholisták 1960. évi megoszlása

Nő

Férfi
kereső alko
holisták

összes kereső
1960

kereső alko
holisták

összes kereső
1960

megoszlása (százalék)
Szellemi foglalkozású

12,1

30,4

21,8

35,9

Ipari, építőipari, közleke
dési szakmunkás

37,0

28,1

6,6

4,2

Betanított és segédmunkás

28,7

21,1

27.5

31,2

Kereskedelmi, szolgáltatási,
közszolgálati fizikai munk.

17,1

11,3

38,7

19,9

Mezőgazd. fizikai munk.

1,7

0,6

1,6

0,4

Kisipari ktsz. tag

1,9

4,5

2,5

5,9

Önálló

1,5

4,0

1.3

2,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Összesen

Ebben azonban vitathatatlanul szerepet játszik az is, hogy az alkoholis
ták, ivásuk következtében sok esetben kedvezőtlenebb társadalmi helyzetbe
csúsznak le.
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1.6.
Italozási szokások - vizsgáló
szakemberek (1984)
1.6.1. Dr. Simek Zsófia, Sz. Rézmán Teréz és
munkatársaik: Ivási szokások vizsgálata
(TBZ 1/5. téma, Sokszorosított
beszámoló,
1984. ATMK. St. sz. 8537-8544)
A vizsgálat célja:
- Lakossági minták segítségével, önbevallás alapján, közelebbi adatokat
szerezni a felnőtt lakosság alkoholfogyasztási szokásairól s ezek összefüg
géseiről a munkahellyel, munkakörrel.
- A bizonyos szempontból kiemelt csoportok összevetése a szokások,
valamint a hozzátartozók, illetve a közvetlen környezet italozási szokásairól
alkotott vélemény alapján.
- A további gépi feldolgozásra alkalmas felmérés előkészítése.
A vizsgálatot a következő csoportokban kezdtük el:
M) egy kisváros két ipari vállalatának összes dolgozója (MOFÉM, 446
dolgozó; Mezőgép, 228 dolgozó);
D) a budapesti detoxikálóban ébredő 300 személy;
É) olyan értelmiségi szellemi foglalkozásúak, akik esti egyetemen szer
zik meg diplomájukat, illetve olyan pedagógusok, akik gépkocsit vásároltak
és gépkocsivezetői tanfolyamra jelentkeztek - 201 személy;
SZ) egy vidéki szállítási brigád 13 dolgozója.*
A feldolgozás eddigi eredményei és a legfontosabb következtetései amelyekről már be tudunk számolni - a következők.
Három csoportban hasonlítottuk eddig össze a férfiak adatait.
*
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Sajnos, az anyagot kézi feldolgozással készítettük, és cz nem ad lehetőséget minden
összefüggés feldolgozására. A vizsgálat alapján egy bővített és számítógépes feldolgo
zásra alkalmas adatlapot szerkesztettünk, amelyet ez év végén és a jövő év elején fogunk
felhasználni.

A MOFÉM 369 férfi dolgozójának, a detoxikálóban kijózanított 243 fér
finak és az értelmiségi csoport 131 férfi tagjának adatait vetettük össze.
/.
A vizsgálatban részt vevő csoportok %-os

megoszlása*

DETOX

MOFÉM

táblázat

ÉRTELMISÉGI

25,7

30,5

4,5

Apja mértéktelenül italoz(ik)ott

9,2

24,7

8,4

Anyja mértéktelenül italoz(ik)ott

4,6

3,7

1,5

Házastársa, élettársa mértéktelenül
italoz(ik)ott

2,4

2,1

1.4

Testvére mértéktelenül italoz(ik)ott

14,4

23,5

5,6

Barátja, ismerőse mértéktelenül italoz(ik)ott

57,7

70,4

77,1

Munkatársa mértéktelenül italoz(ik)ott

72,6

66,3

84,3

18 éves kora előtt italozott

* A táblázat természetesen átfedéseket tartalmaz. - Szerk

Következtetés: Szignifikánsan magasabb a mértéktelen italozás a detoxi
kálóban ébredő férfiak környezetében, de a munkahelyi és az értelmiségi
csoportot is súlyosan veszélyeztető szokásokat jól jellemzi a barátokról,
munkatársakról alkotott vélemény.
2. táblázat
A fogyasztásmód %-os
M

megoszlása
D

É

Absztinens

16,5

2,9

8,4

Évente néhányszor fogyaszt alkoholt

23,0

16,9

24,4

Havonta néhányszor fogyaszt alkoholt

13,0

11.9

22,9

Hetente néhányszor fogyaszt alkoholt

14,4

11,5

26,7

Naponta fogyaszt alkoholt

33,1

56,8

17,6

100,0

100,0

100,0

Összesen

Következtetés: Egyértelmű, hogy a detoxikálóban ébredők között a leg
több a naponkénti fogyasztó, de igen magas az arányuk az üzemben dolgo
zók között is. A z értelmiségi csoportban a heti többszöri alkoholfogyasztás
magas és az absztinensek alacsony száma jelzi a veszélyeket.
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3. táblázat
A veszélyeztető adagnál többet iszik egy alkalommal (%)

Bor (1/2 liter vagy több)

M

D

É

39,6

46.1

3,3

Sör (3 üveg vagy több)

38.2

59,3

5,0

Tömény (2 dl-nél több)

26.3

51,4

4,2

* A táblázat átfedéseket is tartalmaz. - Szerk.

Következtetés: A D E T O X csoportban érthető az alkalmankénti fogyasz
tás nagysága. A MOFÉM adatai megdöbbentően bizonyítják, hogy mennyi
feladat van ezen a téren a normál populációban is.
4. táblázat
A fogyasztás gyakorisága
Sohasem
részeg

Néha ré
szeg

M i n d i g részeg
ségig iszik

Összesen

%

Abszolút szám: 308

MOFÉM (absztinens 61)

27,6

36

38

11

85

Havonta többször ivó

6

22

20

48

15,6

Hetente többször ivó

26

20

7

53

17,2
39,6

Évente ritkán ivó

Naponta italozó
Összesen (n)
Összesen (%)

83

21

8

122

151

111

46

308

49,0

36.1

Évente ritkán ivó
Havonta többször ivó

26
12

100,0

14.9
Abszolút szám: 236

D E T O X (absztinens 7)
13

-

41

17,4

11

6

29

12,2

Hetente többször ivó

12

12

4

28

11,9

Naponta italozó

37

79

22

138

58,5

236

Összesen (n)

87

117

32

Összesen (%)

36,9

49,5

13.6

ÉRTELMISÉGI (-absztinens 11)

100.0

Abszolút szám: 120

-

32

26,7

Évente ritkán ivó

30

2

Havonta többször ivó

25

3

2

30

25,0

Hetente többször ivó

29

4

2

35

29,1
19,2

20

3

-

23

Összesen (n)

104

12

4

120

Összesen (%)

86,7

10,0

3.3

Naponta italozó

100

100,0

Következtetés: A MOFÉM dolgozók közül 46 személy vallja magáról,
hogy mindig részegségig iszik, ami kb. 15%-os gyakoriságot jelent. Ugyan
itt a férfiak fele tud - bevallása szerint - mértékletesen inni. Ezek az ará
nyok jellemzik az üzemben dolgozó férfi lakosság lerészegedési gyakorisá
gát. (Az értelmiségi csoport arányai mögött egyéb tényezők húzódhatnak
meg, de odafigyelést érdemelnek az először DETOX-ba került absztinensek
is.)
5. táblázat
Munkahelyi italfogyasztás %-os megoszlása*
M

D

É

Munkahelyén is előfordul, hogy fogyaszt

55,6

44,9

63,4

Munkahelyén gyakran fogyaszt

11,0

15,2

6,0

Munkáját csak úgy tudja ellátni, ha köz
ben szeszes italt fogyaszt

13,6

20,6

3,8

Következtetés: A z alkoholizmus elleni küzdelem első és legfontosabb
feladata a munkahelyi italfogyasztás megszüntetése, i l l . az ital nélkül dol
gozni nem tudók, a legveszélyeztetettebb (vagy már beteg) csoport kiszűré
se és gyógyítása. „A munkáját csak úgy tudja ellátni, ha szeszes italt fo
gyaszt" - ezt a választ a MOFÉM-ben és a DETOX-ban több dolgozó vála
szolta, mint azt, hogy „gyakran fogyaszt". Ez - mint ellenőrző kérdés - a
vizsgálat végén szerepelt.
6. táblázat
Az ivás káros következményei

D

É

28,5

42,4

3,8

M
Családi konfliktus

(%)*

7,6

47,7

1.5

11,7

42,8

1,5

Detox-ba szállítónak (csupán)

5,2

58,9

Rendőri beavatkozás

5,4

2,4

Szabálysértés

2,7

14,0

Bírósági ügy

1,9

4,1

Balesetet szenvedett vagy okozott
Munkahelyi probléma

-

A z 5. és 6. táblázat átfedéseket is tartalmaz. - Szerk.
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Következtetés: Konfliktushelyzet a DETOX-ban ébredőknél fordul elő
legnagyobb arányban, de a MOFÉM dolgozóknál is gyakori. Különösen
magas itt a családi és munkahelyi konfliktusok száma.
Felkiáltójelet tesz a munkakör és az italozás összefüggésére az ÁFÉSZ
egyik szállítóbrigádjában végzett vizsgálatunk (SZ). Kiderült, hogy mind a
13 rakodómunkást gyógykezelni és gondozni kellene. Jelenleg kettőt gon
doznak közülük: az egyiket eredményesen, a másikat egyelőre eredményte
lenül. A 13-ból jelenleg egy absztinens (akit eredményesen gondoznak), a
többi 12 csak úgy tudja a munkát ellátni, ha munkavégzés közben iszik.
Mindhárom italfajtából naponta a veszélyes mennyiség fölött fogyaszta
nak, és csak egy állítja magáról, hogy nem iszik részegségig.
Végezetül idézünk néhány véletlenszerűen kiemelt választ a vizsgálat
ból, a következő négy kérdésre (nem mindenki válaszolt mindegyikre).
1. Hogyan szokott rá az italozásra?
„A munkatársakkal munka után be-beültünk valahová."
„Nem szoktam rá."
„Munkatársakkal."
„Kocsmába mentünk szórakozni, és úgy. (Kinézik az embert, ha nem fogyaszt.)"
„Baráti társaságban."
„Mindenki iszik, miért pont én ne igyak?"
„Katonaidőmben szoktam rá."
„Nem tudom, hogyan szoktam rá, soha nem gondolkodtam még rajta."
2. Érzi-e az ivás valamilyen ártalmát?
„Gyomrom fáj."
„Csak remegek, mást nem érzek, de azt is csak reggel."
„Nem."
„Néha fáj a gyomrom, de nem tudom, hogy italtól-e vagy mástól."
„Nem érdekel."
„Érzem az ártalmát, de mindegy már."
3. Le akar-e szokni és miért?
„Leszoknék, de nem tudok."
„Nem iszom sokat, nem akarok leszokni."
„Nem, mert szükségem van rá."
„Nem."
„Nem akarom a szervezetem tönkretenni, azért sokat, sokáig nem akarok inni."
„Nem akarok, eszemben sincs."
„Nem. Minek? Más szórakozásom úgysincs."
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4. M i t tartana eredményes intézkedésnek?
„A példamutatást a felső tízezernél, a melós mindig azt majmolja."
„Ha a főnököm ihat, akkor én is, és intézkedhetnek, amit akarnak."
„Ne legyen olyan sok kocsma."
„Nem kellene reprezentálni és a prémiumot közösen meginni."
„Ha drágább lenne, és büntetnék a részegséget."
„Azok, akik tiltják - a főnökök -, azok is isznak, a tiltakozásnak nincs erkölcsi hitele."
„Csak 1-2 helyen lehetne kapni szeszt, mert azt meggondolná az ember, hogy sokat ku
tyagoljon utána."
„Emelkedne az ára, kevesebbet vennék."
„Nálunk nem is számít embernek, aki nem iszik."

1.6.2. Fekete János: Az én Bálint Istvánom
(1912. II. 18. - 1984. V. 5.)
(Kézirat*)
- Hállóu!? Te vagy, barátom? - hallom még ma is gyakorta, hajói a fülem
re szorítom a néma telefonkagylót. A z az öblös, joviális bariton, az a jelleg
zetes pesti hanglejtés fölöslegessé tett minden szokvány bemutatkozást. Hát, hogy megy a bót a tisztelt alkoholbizottságban? - következett rend
szerint a szokott incselkedés a harsány üdvözlés után. Ám ha felhívott, min
dig volt komoly mondandója. Többnyire a munkájával kapcsolatban telefo
nozott - mert nyugdíjban is, a végső kórházba vonulásáig feszt dolgozott
(írt, előadást tartott, filmet szerkesztett, vagy éppen kiállítást tervezett) s
mindvégig ragaszkodott a nyughatatlan jobbító szerepéhez - , de azért volt
gondja egyébre is. Hangszínem, válaszom fáradt vagy éppen lelkes árnyala
ta soha nem kerülte el a figyelmét s nyomban rákérdezett. De nem ám üres
Közlését az alábbi szöveggel utasította vissza 1987-ben az Alkohológia főszerkesztője:
Kedves János,
Köszönettel vettem át megemlékezésedet Bálint Istvánról. Egyben sajnálatomra vissza is
küldöm. Nem akarok ugyanis az Alkohológiában Bálint Istvánról visszaemlékezést
közöl
ni. Ennek két oka van: I. Nehéz megvonni a határt, hogy kikről közöljünk és kikről ne
közöljünk visszaemlékezéseket,
nekrológokat, ezért talán jobb nem belekezdeni. (Juhász
Pált ebből a szempontból kivételes személyiségnek tartom.) 2. Bálint István korábbi „ ka
nyargós életútja", ahogy Te írod, nem csak szóbeszéd és hiedelem, hanem tény. Ezt meg
lehet bocsátani neki, de visszaemlékezést közölni róla ennek megemlítése nélkül, azt hi
szem, nem szabad, viszont minek sértsük az emlékét azzal, hogy erre kitérünk. így jobb
nak látom erről nem közölni, máskülönben nagyon kedves cikkedet.
Budapest, 1987. március II.
Szeretettel üdvözöl
Andorka Rudolf
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hogyvagy-módra, hanem igaziból, s az embernek szinte jólesett kiöntenie a
szívét az idősebb barátnak. - Hát a nagy gondod? - hallom most is hirtelen
visszafogott simogató kérdését, s isten bizony megértem, hogy miért jártak
vissza a nyugdíjas pszichiáterhez a régi betegei akár a lakására is, s miért
vitték hozzá a gyerekeiket, ha olyan problémájuk adódott, amivel nem tud
tak maguk megbirkózni.
Bizony, sokan szerették a Főorvos Urat, Bálint Pista bácsit, aki élete de
lén túl látott hozzá - többek között Iványi Frigyes professzorral és Simon
Istvánnéval - a százezreket sújtó új morbus hungaricus tanulmányozásához
s a fővárosi alkoholgondozó intézetek megszervezéséhez. A több nyelven
beszélő tudóst külföldön is becsülték; robusztus alakját és sodró kedélyét,
világos érvelését nem felejtik el sehol, amerre járt. Tavaly nemzetközi alko
hológiai szimpózion volt Budapesten; Voipió, a nyelvünket jól beszélő finn
pap-tudós Bálint Doktort hiányolta a legfájdalmasabban a résztvevők sorá
ból, „a legjobbak egyikét".
Úristen, hány hazai szakember nőtt fel s okult Bálint István előadásain,
szakkönyvein! Elmegyógyászok, körzeti és üzemorvosok számára külön-kü
lön fogalmazta meg - hogy jól értsék - a sokarcú alkohol betegség lényegét,
fölismerésének és kezelésének lehetőségeit. Bizony nagy része volt abban,
hogy az orvostársadalom végre kezdi betegként kezelni a magát s környeze
tét egyaránt tönkretevő „alkoholistát". De fáradhatatlanul képezte, tanította a
védőnőket és gondozónőket is, mert az volt a szent meggyőződése, hogy a
szociális körülményeket feltáró s befolyásoló tevékenységük - akár egy kör
nyezettanulmány is - az orvoséval egyenértékű gyógyító beavatkozás lehet,
ha emberséggel és hozzáértéssel készül.
Bálint István egyike volt azoknak, akik már húsz évvel ezelőtt felfigyel
tek rá, mint halmozódnak az alkoholbetegek halálozási esélyei. A főváros
nyolcadik kerületében működő Központi Alkoholgondozó adatait újra meg
újra feldolgozta s közreadta a növekvő veszély, a halaszthatatlan tennivalók
bizonyítására.*
Vagy közelítsünk hozzá most egy másik aspektusból. Amikor Pista Bácsinak fölolvas
tam Soós Zoltán költőbarátom Pohárköszöntő című versfűzérének még nyomdaszagú
Fülszöveg költeményét, s én aggodalmaskodtam, hogy az alkoholizmus poklából kime
nekült poéta a csaposokkal egy kalap alatt s egyazon haraggal seprűzi ki a nemzeti tisz
tesség templomából a nyomorultakon élősködő orvos-kufárokat, csak jót nevetett rajtam.

Lásd pl. az 1.4.1. fejezet 3. táblázatát a 67. oldalon. - Szerk.
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- Egy percet se aggódj, kovászoló barátom - mondta rengő pocakját tapogatva s a hahotázástól bepárásodott szemüvegét szipogva megtörölgette, mielőtt folytatta volna. - Soós
Zoli kenyerét jóízűen befalja majd mindenki, hiszen a személyes célzást könnyebb a
„másikra" vetíteni. (...) Igaza len, mint ahogy abban is, hogy a mellébeszélések s a for
mális alkoholizmus elleni „programok" leleplezésére már rég meg kellett volna írnom a
hazai „sóletológia" hiteles történetét...

Azt hihetnők tehát, hogy Bálint Istvánra, a bölcs és emberséges szakem
berre mindenki szeretettel és tisztelettel emlékszik vissza. Pedig máig is él
néhány kortársunkban olyan emlék (szóbeszéd? hiedelem?), amely nem
egyeztethető össze az imént vázolt derűs portréval. Azt hiszem, akkor szol
gálnám híven akár az igazságot, akár a bajba jutottakat, vagy éppen Bálint
István eleven emlékét, ha az elkötelezett kommunista és alkohológus koráb
bi kanyargós életútjára is kitérnék. Ez azonban meghaladná a szubjektív
emlékezés szűkre szabott kereteit. E bonyolult téma már olyan, alapos és
elemző tanulmányt érdemelne, amely egy egész generáció (a „nagy generá
ció,,) fölívelő és tragikumba torkolló pályáját érthetővé tehetné a ma embere
számára... Itt most meg kell elégednem azzal, hogy elismeréssel nyugtáz
zam: Pista bátyámnak sikerült a legnagyobb megpróbáltatások után újra
meghatároznia és felépítenie önmagát.
Ez az, ami Bálint István életében nagyon is emlékeztet a betegei, az „al
koholisták" sorsára, már azokéra, akik talpra tudnak állni... mégis. Ennek a
betegségfolyamattal, szociálpszichológiai „sodrással" szembeszegülő életútnak a summája Rá is érvényes: Mindazt a nehézséget, keserűséget, vagy el
követett hibát, amit átéltünk - megértő tapasztalatként mások javára fordít
hatjuk. Mert a bajok vagy beleverik a földbe az embert, vagy embersége
sebb lesz általuk.
Köztudott, hogy ilyen elvek érvényesülnek az alkoholizmus elleni klu
bok öngyógyító, rehabilitációs munkájában, s ezeket szeretnénk mielőbb ál
talánosabb érvényre juttatni a most alakuló (s itt-ott már megalakult) JÓ
Z A N ÉLET Családvédő Egyesületekben, amelyek ugyancsak előfutárnak te
kintik a február 18-án hetvenöt éve született dr. Bálint Istvánt.
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1.6.3. Fekete János: A megrögzött gyógyító
(In memóriám dr. Kovács Sándor)
(In: Könyvvilág,

1984. szeptember)

Moliére Képzelt betegének mindenható orvosa jut róla eszembe, aki csak
azért fohászkodik a legocsmányabb nyavalyákért, hogy szeretettel kikúrál
hassa azokból minden kedves betegét. Mert ez az Igazi Emberorvos négy
szemközt egyszer megvallotta nekem azt a Hitét, hogyha elég ideje lenne
hozzá, minden alkoholbeteget ki tudna gyógyítani a bajából. (...)
Kovács Doktor szemlélete bizony nem is fér meg a medicina hagyomá
nyos betegség-kategóriájával, azzal a szétszabdalt emberképpel, amely kép
telen az egészség-betegség, test-lélek oszthatatlan egységét felfogni. így az
tán a „TÉVELYgések" olvasója előtt hamar kiderül a turpisság: az csupán
látszat, hogy a könyv váza, tartalomjegyzéke medicinális logikával elemzi
sorra a főbb pszichiátriai betegségtípusokat. De már azon is gyanút foghat,
aki hozzálát a könyv olvasásához, hogy a Szerző filozofálással kezdi a mű
vét, „Az emberi lét lényegének fontos aspektusaidból indul ki, majd „horribile dictu" még azt is bevallja, hogy a betegek sorsát olyan, rejtélyekkel teli
életregényekként próbálja újra meg újra kibogozni, ami nem mentes az át
élés szenvedélyétől és gyönyörűségétől.
Esettanulmányai a jó krimi izgalmával vetekszenek. A z oknyomozás, a
halvány gyanújelekre való felfigyelés, a körülmények és tünetek összképpé,
felismeréssé való hirtelen összeállása - több, mint tanulságos. A z élmény
megosztásának örömét és borzadását nyújtja, a kimeneteltől függően. Éppen
ezért hat az olvasó szemléletére is anélkül, hogy jelzős szerkezetekkel vagy
felkiáltójelekkel adna nyomatékot a csupasz tényeknek. A gyógyulás így si
ker igazán, a tragédia - a fiatalkori halál - így elviselhetetlen, így kény
szerít lázadásra, töprengésre, aktivitásra.
Ahány pszichiátriai beteggel találkozik a Szerző által kézen fogva veze
tett olvasó, annyiféle egyéni, családi, sőt családfára (hetediziglen?) vissza
utaló emberi sors bomlik ki előtte. Kovács Doktor szemlélete elutasítja a
személyiség- és a sors-tipológiák determinizmusát. A z ember-lét gazdagsá
gát, a kapcsolatrendszerek sokszínűséget felismerve, a betegségváltozatok és
a visszautak végtelen variációját sugallja. Lehet, hogy az így ajánlott s az
Ember teljességére figyelő pszichiátria lesz képes magába olvasztani s felol106

dani a süketen vitázó biológiai, pszichológiai vagy szociológiai aspektusok
bábeli nyelvzavarát?
Nagyon érdekes követni, ahogy a Szerző rugalmas szemlélete fokozato
san mégiscsak rendszerbe szerveződik s kirajzolódnak azok a formák, aho
gyan Kovács Doktor a világot s a betegeit látja. A z akadályoztatottság, a
célok felismerése és megközelítése, a napról napra, óráról órára felbomló s
kialakuló egyensúly lüktetése, a biológiai halált gyakran megelőző antropo
lógiai halál iszonyatos fenyegetése e gondolatvilág sarkpontjai; a legkülön
bözőbb lelki betegségek mind-mind ott helyezkednek el ezek variatív talál
kozó- vagy metszéspontjain.
így kerül a megítélés s a diagnózis hasonló mezőire a fázikusan vissza
térő, vagy mániás és depressziós állapotokat váltó cirkuláris elmebaj az idő
szakos alkoholos abúzusok heteket egybeolvasztó tivornyáival, s a neuroti
kus tünetek a dependenciahajlammal. M i ez? Bolyai új világa az euklideszi
geometria helyén? Azt hiszem, nem erről van szó, de az biztos, hogy a TÉVELYgések döbbentettek rá arra, hogy voltaképpen minden pszichiáter (ne
adj' isten: minden ember) saját különbejáratú világképpel rendelkezik. így
hát nem is az a furcsa, ha gyakran nem, vagy félreértjük egymást, hanem
inkább az ellenkezője...
A magam részéről szívesen tovább tévelyegnék lelki világunk útvesztői
ben a Szerző avatott tolla nyomán. Bevallom, szívesen bejárnám vele a
pszichopátiák, szociopátiák, elmegyógyászok többsége által ingoványosnak
ítélt s került tájait is (...), mert ezeknek a sokat szenvedő s környezetüknek
sok szenvedést okozó embereknek a megértését csak egy olyan humánus és
előítéletmentes pszichiátertől lehet elvárni, mint amilyen Kovács Doktor.
(Sajnos, csak „volt" - Szerk.)
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1.7.
Szemlélettörténet (1985)
Fekete János: Részletek a Bárczi Gusztáv
Gy. P. Tanárképző Főiskola tananyag-jegyzetéből*
1.7.1. Bevezető a főiskolai jegyzethez
Az ALKOHOLÓGIA - az alkoholos italok termelésével, forgalmazásával,
fogyasztásával, s e szokások testi, lelki és társadalmi következményeivel,
szövődményeivel, valamint az alkoholfogyasztással összefüggő kóros és ká
ros jelenségek megfékezésével foglalkozik.
Tágabb értelemben inkább ADDIKTOLÓGIÁ-ról beszélünk: ez a kémiai szerekhez való
hozzászokással foglalkozó tudomány és gyakorlat, amelybe - az alkoholizmus mellett mindenféle narkotizálás, kábítószer-élvezet és gyógyszer-visszaélés, de még a szerves
oldószerek be légzésére épülő ún. szipózás és a dohányzás is beletartozik. (Többek - így
dr. Avar Pál és andreutikával foglalkozó munkatársai, például Fekete György- - tágab
ban vonják meg az addiktológia határait, s beleértik a mértékvesztő evésben, munkahaj
szolásban, játékszenvedélyben stb. megnyilvánuló addikciókat is. - Szerk.)
E csoportosításban az etil-alkohol: különböző sűrűségű vízoldatban fogyasztott pszichotrop hatású, törvényes keretek közt megszerezhető „legális kábítószer", amelynek
mértékletes fogyasztása, „használata" (úzusa) még társadalmilag elfogadott - kivéve a
hagyományőrző mohamedán országokat - , s csak a szerrel való visszaélést (abúzusát) s
a mértékvesztést tartjuk kórosnak.
A metilalkohol (ipari alkohol) egész más elbírálás alá esik, mert már kis mennyiség
ben is közvetlen, maradandó idegrendszeri károsodást okozó méreg!

A z alkohológia új tantárgy a szociális szervezők számára, de maga az alko
holizmus mint jelenség megszokott - bár gyakran csak nehezen elviselhető
- része a hallgatók mindennapi életének és szakmai tevékenységének.
A z alkoholizmust vagy hetvenféleképp határozzák meg a tudósok aszerint, hogy milyen
szaktudomány a kiindulópontjuk. A mindennapos közvélekedés is másként ítéli meg vá
rosban és falun, vagy éppen valamelyik „történelmi" borvidéken. Alkoholizmus jellegű
problémákkal azonban gyakorlatilag háromféle megközelítésben találkozhatunk:
A jegyzet jellegéből következően, a lehetőség szerint zárójelben szerepel a legtöbb ide
gen nyelvű szakkifejezés magyar megfelelője. - Szerk.
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Vagy mi magunk fogyasztunk túl gyakran, túl sok alkoholos italt, s vannak ezzel
kapcsolatban szomatikus, pszichés vagy szociális zavaraink, panaszaink.
- Vagy a hozzátartozóink, munkatársaink körében, közvetlen környezetünkben tapasz
talunk ilyen jelenségeket.
- Vagy munkaköri feladataink megoldása során ütközünk beléjük, mert ezzel foglalko
zunk; esetleg „csupán" alaptevékenységünket nehezítik (s teszik olykor lehetetlenné).
Jegyzetünk ez utóbbi (professzionális, hivatásbeli) megközelítésmódot veszi alapul.
Az új tantárgy bevezetése mindenekelőtt annak köszönhető, hogy a szociális szerve
zők képzése napjainkban - követve az igényeket - jelentős átalakuláson megy keresztül.
A szociális gondoskodás szakterületén dolgozók sem nélkülözhetik tulajdonképpen a
korszerű alkohológiai ismereteket, de a mentáihigiénia és a családgondozás teljes spekt
rumában ez a hiányosság már végzetes lenne és az egész ilyen tevékenységet megkérdő
jelezné. Ugyanakkor az alkoholbetegek gyógyító-megelőző ellátásával foglalkozó szak
emberek (mindenekelőtt az orvosok) részéről mind erőteljesebb igény mutatkozik a jól
képzett szociális munkatársak bevonása és közreműködése iránt.

Aki jegyzetünket gondosan áttanulmányozza - és tapasztalataival összeveti észre fogja venni, hogy az alkoholizmus egyszerre ok és következmény; tü
net és szövődmény; mindenképp több az „iszik - nem iszik" problémánál. A
legfőbb, amit meg kell értenünk, hogy ez a soktényezős, többféle lefutású
(ahány alkoholbeteg - annyiféle alkoholizmus!) betegségfolyamat csakis a
szomatikus, pszichés és szociális történések, egymásra hatások komplexitá
sában értelmezhető és befolyásolható eredményesen.
Kár volna tagadni: az alkohológia még kiforratlan, alakulóban levő interdiszciplináris (a
tudományok és szakmák együttműködésére épülő) új tudományág s gyógyító-megelőző
társadalmi gyakorlat. Következésképpen jegyzetünknek célszerűen kapcsolódnia kell a
hallgatók által tanult valamennyi tantárgyhoz csakúgy, mint személyes és szakmai ta
pasztalataikhoz.
A jegyzet elsődlegesen gyakorlati célokat szolgál, tehát cselekvés-centrikus.
A tudo
mányos megállapítások, vizsgálatok és elméletek vázlatos ismertetését is ennek a célnak
rendeljük alá; s megpróbálunk a tennivalók meghatározásánál a hazai körülményekből,
lehetőségekből kiindulni.
A pragmatizmus (gyakorlatiasság) azonban nem mond ellent annak, hogy a cselek
vésre késztető, a beavatkozás egyénekhez igazodó, célszerű módozatait tanító jegyzet
egyben szemléletet is formáljon. Meggyőződésünk ugyanis, hogy az alkoholizmus terje
désének, az ellene folytatott küzdelem eredménytelenségének, beavatkozási próbálkozá
saink gyakori kudarcának a legfőbb oka az a szemléleti zűrzavar, amely az alkoholfo
gyasztás és az alkoholizmussal kapcsolatos kérdések társadalmi megítélését jellemzi.
Szinte valamennyien tapasztaljuk, hogy az idevágó előítéletek és hiedelmek milyen erő
sek. Ugyancsak alapos szakmai fölkészültségre, társadalom- és önismeretre van szükség
ahhoz, hogy ki-ki - akárcsak önmagában is - rendezni tudja alkohológiai szemléletét s
értelmezni tudja ezzel kapcsolatos szokásait, értekítéleteit, indulatait.
Előrebocsátjuk: nem ijesztgetési vagy propagandisztikus szándékkal íródott ez a
jegyzet. Senkit nem állt szándékunkban lebeszélni az étkezéshez kötődő, körülmények-
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hez igazodó mértékletes alkoholfogyasztásról, amely még nem jár káros vagy kóros kö
vetkezményekkel; bár azt a közfelfogást hibás előítéletnek tartjuk, mely szerint az absz
tinencia (a szeszes italoktól való teljes tartózkodás) a gyengeség jele volna és ugyan
olyan szélsőséges magatartás lenne, mint a részegeskedés. (...)

Mit értsünk egyáltalán

„szemlélete-én?

Az ismeretek mindenképp kapcsolatba kerülnek a szemlélettel, akár úgy,
hogy beépülnek abba, akár úgy, hogy visszapattannak róla, mint egy zárt
rendszerről. A tapasztalatokkal ugyanez a helyzet. Ez is, az is eljut a tudato
mig, de az már a hozzáállásomon, a korábbi tapasztalataimra, befogadott is
mereteimre, előítéleteimre és pillanatnyi hangulatomra épülő attitűdömön
múlik, hogy mennyire vagyok alkalmas és képes a hasznosításukra. A
„szemlélet" e szerint az ismereteknek és tapasztalatoknak egy sajátosan
megszűrt, s a további érdeklődésemet, magatartásomat is meghatározó, töb
bé-kevésbé tudatos rendszere, amely kifejezetten jellemző rám.
Lássunk egy példát!
A példát - a gyakorlati rész számos példájához hasonlóan (lásd a 2.7. fejezetben! Szerk.) - a pszichiátriai szakápolók és szakgondozók tanfolyamának 1983. évi jegyzeté
ből, Fekete-Füzéki-Simek
anyagából idézzük, amelyet jelen tananyag alapvető forrás
munkájának tekintünk. (...) A z igazgató átír az üzemorvosnak és közli, hogy N . N . nevű
beosztottja többszöri figyelmeztetés ellenére sem látja el utóbbi időben a feladatát. Ben
ne mint vezetőben az a gyanú merült fel, hogy N . N.-nek talán valamilyen lelki (vagy
idegrendszeri) „baja" lehet, s ezért változott meg viselkedése és teljesítménye szinte ért
hetetlenül. Kéri tehát N . N . vizsgálatát és szükség szerinti kezelését. A z üzemorvosi ren
delő (amelyben pszichiáter is dolgozik) továbbítja a kérelmet az ideggondozónak, de eb
ben már szkizofrénia diagnózisra hivatkozik és azt javasolja, hogy a beteget az ideggon
dozó az elkövetkező négy hónapban tartsa táppénzen, mindaddig, amíg szerződése le
nem jár.
A z ügyben - ez nyilvánvaló - többféleképpen is lehetett eljárni. M i szabta meg a
felelős, intézkedési jogkörrel rendelkező személyek magatartását, döntését? Termé
szetesen - a szemléletük. Adott esetben: eltérő szemléletük. A z igazgató emberséges
volt, hiszen a teljesítménycsökkenést nem torolta meg a jogi papírforma szerint, hanem
orvosi segítségért folyamodott, mert betegséget sejtett mögötte. A z üzemorvosi rendelő
véleményéről és javaslatáról nem mondható el ugyanez: arra ugyanis veszi a szakmai
bátorságot, hogy az illetőt elmebetegnek minősítse, de meggyógyításával és talpraállítá
sával (rehabilitálásával) kapcsolatban már nem vállal feladatot, ellenkezőleg, egyszer s
mindenkorra meg akar szabadulni a betegtől.

Az egyén szemléletén túl „társadalmi szemlélet"-ről is szoktunk beszélni,
értve ezen egy-egy nagyobb társadalmi csoport közös eszmerendszerét, ér
tékhierarchiáját, szokásviszonyait. (...)
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A társadalomban fölbukkanó alkoholizmus-szemlélet változásainak pedig
megvan a - nyilván számos okra visszavezethető - történetisége.

1.7.2. Az alkoholizmus - bűn. A „morális" modell
A nyíregyházi alkoholizmus elleni (AE) klub alakuló ülésén, a pártbizottság és a tanács
felelős vezetői mellett a különböző egyházak helyi képviselői is megjelentek, mintegy
bizonyítva, hogy a „családi béke mozgalomban" is mód van népfront jellegű, ideológiai
különbségeken fölülemelkedő összefogásra. Két vallásos fölszólaló itt vitába szállt egy
mással. A z egyik szenvedélyesen, teológiai érvekkel bizonygatta, hogy az alkoholizmus
a Sátán munkálása az Emberben, tehát Bűn, amitől csak imádsággal és vezekléssel lehet
megtisztulni, nem pedig betegség, mint ahogy az előadók beszéltek róla. Ekkor fölszó
lalt egy másik felekezet híve, és szerényen ennyit mondott: - Egyedül a Közöny a Bűn,
ezekkel a pusztulásukba rohanó, szerencsétlen embertársainkkal szemben...

A részegeskedés elítélése, megvetése és büntetése (szankcionálása) - ami az
emberiség egész történetét, változva ugyan, de végigkíséri - nyilván társa
dalmilag meghatározott, hiszen a mértékvesztő italozás következményei
sokféleképpen és szinte állandóan veszélyeztetik a társadalmat. A z érdekek
védelme igazolható intézkedéseket követel minden társadalomban.
Már a Bibliában számtalan példát találunk rá, de a történelem és az iro
dalom is gazdag tárháza a „morális" alkoholizmus-modell fékező, visszari
asztó, de összességében többnyire eredménytelen társadalom-szabályozó kí
sérleteinek.
Itt most a hazai történetírásra korlátozzuk szemelvényes tájékozódásun
kat.
Forrásunk: Kárpáti
AEOB kiadás, 1979.
zadtól a XX. század
melvénygyűjteménye

Endre: A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem
múltjából.
Az Európában egyedülállóan gazdag téma-feldolgozás a XVII. szá
első harmadáig követi az eseményeket. Rendkívül tanulságos a sze
és korabeli illusztrációi. (...)

Nehogy azt tételezzük fel (...), hogy a részegeskedés
jogos megtorlása" csak a régmúltra jellemző!

„bűnének

(...) A z Egyesült Államokban most is bevett jogi, hatósági gyakorlat az „ittasság miatti
rendőrségi őrizetbevétel", a detoxikáló (kijózanító) állomás e büntető jellegű változata,
de a mi joggyakorlatunk is szabálysértésnek tekinti, sőt 0,8%c-es (ezrelékes) véralkohol
szint fölött bűncselekményként torolja meg az ittas járművezetést. Voltaképpen az alko
holizmusukat gyógyítani nem akarók kényszer jellegű kezeléséről rendelkező jogszabá
lyainkban is olykor ez a szemlélet érvényesül: pl. a már többször visszaesett és csak
hosszabb intézeti kezeléssel gyógyítható alkoholbetegek (nagyfai) munkaterápiás intézeti
beutalása csak akkor lehetséges, ha a beteg mértéktelen alkoholfogyasztása bizonyított
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antiszociális (társadalomellenes)
viselkedéssel párosul. („Nagyfa" megszüntetése óta a
betegcsoport kezelésére sajnos nincs megfelelő gyógyintézmény. - Szerk.) (...)

Az erkölcsi „törvények" egyébként gyakran szigorúbbak a jogiaknál. Ha ar
ról értesülünk, hogy a volánnál ülő ittas volt, amikor tömegszerencsétlensé
get okozott, a közvélemény mindig fölháborodik, hogy a néhány éves bör
tönbüntetés „milyen enyhe". A közgondolkodás, a társadalom erkölcsi és
jogérzéke tehát bizonyos esetekben ma is bűnnek, olykor súlyos bűnnek mi
nősíti a részegeskedést, néha már az enyhébb itasságot is.

Van azonban ebben a társadalmi szemléletben

némi

ellentmondás

Gondoljuk csak meg: a járművezetőt ma még általában senki sem tartja vissza a szeszes
ital fölhajtásától és a hivatalos személyeken kívül úgyszólván senki sem akadályozza
abban, hogy utána kocsiba üljön. Csak ha már bajt csinált, balesetet okozott, akkor tart
juk bűnösnek, s kiáltjuk: feszítsd meg! Előtte? Lehet, hogy még kínáltuk is. A munka
helyi italozásnál - ha lehet - még furcsább a helyzet. A k i a poharazásban nem tart a
többiekkel, bizony az „kilóg a kollektívából" a legtöbb munkahelyen.
A társadalom türelme úgyszólván végtelen. Nem egykönnyen sütik rá valakire az
„alkoholista" bélyeget. Ha egy villanyszerelő csak a munkanap háromnegyedét képes
végigdolgozni, mert az ital időközben leveri a lábáról, nem egy üzemben megértően le
fektetik az öltöző kispadjára, „hadd aludja ki magát, szegény", aki jó szakember, „csak
egy kicsit szereti a tintát". Ez a túlzott, mondhatni cinkos türelem nagyon sok kárt okoz,
akadályozza, hogy a bajokkal idejekorán szembenézzünk. Ebből következik aztán: mire
a mértékvesztőn italozó és környezete észbe kap, hogy végre tenni is kellene valamit,
sok esetben már késő (vagy legalábbis nagyon nehéz).

Rétegenként, lakosságcsoportonként különbözik ennek a türelemnek a terje
delme, teherbírása. A nagyobb jövedelmű családok nyilván könnyebben vi
selik el egy-egy családtag alkoholos italokra fordított azonos kiadásait. Van
nak olyan máról-holnapra élő (lumpen) rétegek, ahol az alkoholos italokra
fordított kiadások aránya magától értetődően magas és a részegeskedés (kü
lönösen a férfiaknál) tulajdonképpen természetes viselkedés. (...) Nem vélet
len, hogy tulajdonképpen mindenki tiltakozik az ellen, hogy „alkoholistá
nak", alkoholbetegnek minősítsék. A jellemző társadalmi megítélés szerint
ez ugyanis csökkentértékűséget, megbízhatatlanságot, elfuserált életet jelent
- ami egyébként gyakorlatilag a „morális modell" továbbélését s ma is aktív
társadalmi szerepét tükrözi. A visszás csak az, hogy manapság éppen akkor
ragad valakire az „alkoholista" bélyeg, amikor kezelni kezdik, úgymond
„elvonókúrára fogják".
Visszautalva iszákos villanyszerelőnk esetére: amikor rendszeres italozása - mondjuk, a
családjának - már tűrhetetlenné vált, és válási fenyegetőzéssel vagy akár államigazgatási
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határozattal kezelésre-gondozásra kötelezték, aztán több-kevesebb orvosi segítséggel
absztinenssé (alkoholmentessé) lett, művezetőjének belé vetett bizalma éppen akkor inog
meg. „Az alkoholisták közismerten megbízhatatlanok, ez is lehet, hogy visszaesik, aztán
majd részegen belenyúl a kettőhúszba; ki vállalhatja ezért a felelősséget?"

A morális megközelítés tehát erőtlennek bizonyult a káros társadalmi jelen
ség megfékezésére. Ellentmondásai szembetűnőek. Ráadásul a tapasztalat is
sokszor rácáfolt az „egyéni felelősség" és a „tudatos rossz döntés" teóriájára.
A z orvosnak találkoznia kellett azokkal az esetekkel, amikor az iszákos életvitelű, romló
egészségű („csőlátású", szellemileg leépült) emberről már minden józan érv lepergett,
vagy éppen az akaraterejét morzsolta szét a lényén eluralkodó ivás-vágy. A pedagógus
tehetetlennek bizonyult a káros környezeti mintákkal szemben, s a szociológustól kapott
magyarázatot ennek miértjére. A z alkoholhoz való beteges kötődés tapasztalata kezdte
ki tehát egyfelől a „morális modell" egyeduralmát, másfelől viszont a bajok társadalmi
gyökeredzésének a fölismerése. (...)

1.7.3. Az alkoholizmus élettani
meghatározottsága. A biológiai modell
Az alkohol biokémiai hatása annyira sokrétű, hogy gyakorlatilag nincs olyan anyagcse
re-folyamat, amelyet ne befolyásolna. Közvetve vagy közvetlenül valamennyi szervrend
szerre, köztük az idegrendszerre is érzékenyen hat. A z alkoholisták környezetében, csa
ládjában, utódjai körében pedig közismerten halmozódnak a problémák. Mindezek a je
lenségek - az alkohol hatásmechanizmusa, szervezetünkben történő feldolgozásának
módja, a szerhez való hozzászokás és a függőség kialakulásának biokémiája, valamint a
hajlamosság és az örökletesség problémái - a biológusokat régóta foglalkoztatják.

A humán biológia szempontjából a témát az teszi rendkívül izgalmassá,
hogy az állatvilágban nem ismerünk az alkoholizmushoz még csak hasonló
jelenséget sem. Természetes körülmények között minden élőlény kerüli az
alkoholtartalmú étel vagy ital elfogyasztását, miután - valószínűleg örökle
tesen - olyan tényezőt „tapasztalt" benne, amely szervezetébe jutva csök
kenti védekező, éberségi készenlétét, életben maradási esélyeit. Patkánykí
sérletek során sikerült ugyan néhány állatot úgy idomítani, hogy utóbb a víz
és az alkoholos folyadék alternatívájában, a két lehetőség közül, az alkoho
los italt válasszák (tehát „alkoholisták" legyenek), de ez csak a termé
szetellenes kísérleti helyzet következménye, ami mitsem változtat a tényen:
az alkoholizmus kifejezetten humán (emberi) ártalom. (...)
Nem teljesen tisztázott, hogy maga az alkohol vagy közbülső anyagcse
re-termékei hatnak-e elsősorban károsan a szervezetre. (Valószínűleg ez is,
az is.) (...) A hozzászokásnak és a függőség kialakulásának a folyamatára jó
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idő óta keresnek biológiai magyarázatot. Számos elmélet ismert ebben a vo
natkozásban is. A legvalószínűbb az, amelyik a szervezet normális és alko
hol jelenlétében (közreműködésével) végbemenő anyagcsere-folyamatainak
változását teszi felelőssé e jelenségekért.* Van az alkoholizmusnak olyan
súlyos stádiuma is, amikor valaki gyakorlatilag csak alkoholt „eszik".
A különböző szervrendszerekre gyakorolt alkoholhatás részletezésére itt
most nem térhetünk ki. (...)
Gyakorlatilag nincs olyan szerv vagy szervrendszer, amelynek sérülé
kenységét a mértéktelen alkoholfogyasztás ne fokozná. Ez az oka elsősorban
az alkoholbetegek sokkal nagyobb (és koraibb életszakaszban jellemző) ha
lálozási arányának, amely a normál lakosságét két-háromszorosan is meg
haladhatja, s amiért hazánkban a javuló halálozási esélyek az utóbbi két év
tizedben visszájukra fordultak. (...)
Az alkoholfogyasztás tüneteinek és szövődményeinek biokémiai magyará
zata mellett az alkoholizmus örökletességének kérdése a biológiai modell
másik kulcsproblémája. Van-e speciáis alkoholizmus-öröklődés, vagy csu
pán a szervezet más irányú (esetleg több irányú) sérülékenységének öröklő
dése tesz valakit hajlamossá az alkoholizmusra? (...)
A biológiai megközelítés tehát nélkülözhetetlen az alkoholizmus megér
téséhez és eredményes leküzdéséhez. A „biológiai modeN"-ről adott vázla
tos képünk is tartalmaz azonban számos ellentmondást. A z alkoholos elbu
tulás agykárosodásának váratlan kompenzálódását sem volt könnyű már ki
zárólag biológiai tényezőkkel megmagyarázni. Czeizel öröklődési vizsgála
taiba is bekerült a „szociális öröklődés" korántsem egyértelmű fogalma.
Úgy tűnik, hogy a biológia legkiválóbb képviselői maguk is eljutnak arra a
következtetésre, hogy az alkoholizmus biológiai modellje valamiképp kiegé
szítésre szorul. (...)
A normális embernek anyagcsere-folyamataihoz nincs szüksége alkoholra, de bizonyos
mennyiségű aJkohol lebontására - mint ezt már említettük - megfelelő enzimkészlettel
azért rendelkezik. Rendszeres italfogyasztás esetén az eredeti enzimkészlet megváltozhat.
A z italozó azt tapasztalja, hogy mind nagyobb mennyiségek elfogyasztására képes (nő az
alkoholtűrő képessége), ugyanakkor mind kevésbé lesz alkalmas az alkoholmentes nor
mál anyagcsere lebonyolítására.
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1.7.4. Az alkoholizmus orvosi probléma.
A medicinális betegség-modell
A magyar származású amerikai tudós. Jellinek* nevéhez fűződik az alkoholizmus beteg
ségkoncepciójának a kimunkálása; ennek lényege az, hogy a mértéktelen alkoholfo
gyasztás ténye maga is orvosi beavatkozást igényel, nemcsak a fogyasztás következmé
nyei. A z Amerikai Orvosok Társasága 1956-ban „deklarálta" az alkoholizmust betegség
ként először. Maga Jellinek azonban többször tiltakozott ez ellen a beállítás ellen. Szíve
sen hivatkozott pl. Magnus Hussra. aki vagy száz évvel korábban már betegségként írta
le az alcoholismus chronicus-t.
A z elődökre való hivatkozás azonban természetes sajátja minden új elmélet megal
kotójának. Jellinek korszakalkotó érdemeit ma már senki sem vitatja, bár betegség-kon
cepciójának kidolgozott rendszere kezdetben is, ma is sok ellenvetést kavar. A Rotgers
Egyetemen kialakított jellineki iskola egyik vezető alakja. Mark Keller érdekesen jel
lemzi a korabeli vitát. A minden bizonnyal biológiai indíttatású medicinális alkohológiai
szemlélet sokféle irányzattal szemben szorult védelemre.

Ellenérvek a betegség-koncepcióival szemben
Az alkoholizmus nozológiai (betegségegységként meghatározható) fogalmát
elsősorban azok az orvosok vitatták, akik az ilyen definíció kritériumait eg
zakt (megfogható) elváltozásokban, fix tünetekben és a kórokok egyértelmű
megfogalmazásában tartották csak lehetségesnek. (...)
Az orvosi hozzáállás tehát ugyancsak differenciált az alkoholizmus ese
tében, eltérően az egyéb betegségektől, ahol a beteg elutasítása etikai vétség
és a tünetek kiújulását nem róják föl a betegnek. Itt bizony a hagyományos
„morális" szemlélet minősítéseinek túlélő tenyészetével találkozunk valójá
ban. Mert mi egyébnek tekinthető pl. az az orvosi nézet, amely az alkoho
lizmus betegség-felfogásában valamiféle érdemtelen menekülési lehetőséget
vél felfedezni e „saját pénzen vett betegség élvezői" számára? De már Kel
ler tanulmánya is utal azokra az antipszichiátriai ellenvetésekre, amelyek az
alkoholizmus betegség voltát más szempontból bírálják, (...) és a társadalmi
*

M. Jellinek mint kórbonenok, vándorolt ki az Egyesült Államokba, ahol Joliffe hatásá
ra kezdett az alkoholizmussal foglalkozni. A Rotgers Egyetemen megszervezett Alkohol
központ lett utóbb az alkohológiai kutatások szellemi irányítója. (Bővebben lásd: Alko
hológiai Kiskönyvtár 3. kötetében. Mark Keller tanulmányában, amelynek címe „Újra az
alkoholizmus betcgscgkoncepciójárór.)
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jelenségek medikalizálásában (a társadalmi bajok betegségként való értelme
zésében) és kezelésében látják a fő veszélyt.*

A jellineki betegség-elmélet
Miben áll hát a nagy jelentőségű - de máig is vitatott - jellineki beteg
ség-koncepció?
Jellinek általánosítható tapasztalatokhoz a Névtelen Alkoholisták (Alcoholics Anonymous: A A ) szervezeti segítségével jutott**, az Egyesült Álla
mokban. Ezekre alapozva dolgozta ki elméletének két pillérét: az alkoholiz
mus típusairól (amelyeket a görög abc betűivel jelölt) és az alkoholizmus
stádiumairól (ez utóbbit gyakran „elfelejtik" követői). A z alfa és béta jelö
lésű ivásmódot (a szokványos és az egyéb betegséget okozó italozást) volta
képpen még nem is tekintette igazi alkoholizmus-betegségnek. Gamma-, i l 
letve delta-alkoholizmusként írta le a mediterrán borivó országokban honos
naponkénti, valamint az angolszász országokban dívó hétvégi, kontrollvesztéses italozást. Epszilonnal pedig a dipszomániát, ezt a kóborlással, emléke
zetkihagyással párosuló kóros részegséget jelölte. A stádiumok meghatáro
zása már nemcsak az ivásmódok statikus felsorolását foglalta magában, de
az alkoholizmus folyamat-jellegét is megragadta. Mindkét rendszer közös
vonása azonban, hogy az alkoholizmust kizárólag az alkoholfogyasztás is
métlődése és annak szenvedély jellege szempontjából minősítette betegség
nek, és gyakorlatilag számításon kívül hagyta (vagy csupán tünetként értéAntipszichiátria: A hagyományos - orvosi mivoltát hangsúlyozó - pszichiátria szociál
pszichológiai indíttatású kritikai irányzata. Legnevesebb képviselője a magyar származá
sú Thomas Szász (a New York államokbeli Syracusai Egyetem pszichiátriai professzora),
akinek az „Elmebetegségek mítosza" című könyvéhez kötik az antipszichiáterek jelentke
zését. Kesey: „Száll a kakukk fészkére" című könyv és film is ezt a szemléielet tükrözi.
Thomas Szász szerint az alkoholprobléma is mondvacsinált mítosz, amely valójában nem
létezik, s ezért az állam beavatkozását is jogtalannak tartja: „Aki kárt akar okozni önma
gának, az heroinnal valóban könnyebben megteheti, mint Aszpirinnel: Ám könnyebben
hal meg emeletes házról leugorva is, mint földszintesről. Ha államilag tiItandónak tartjuk
a veszélyes szereket, ugyanezen logika alapján az emeletes házak építését is meg kellene
tiltani." (Theologischer Medizin, 53. o., 1977.)
A z A A közösségek, az alkoholbetegek öngyógyító mozgalma - amelyben a betegek csak
keresztnévről ismerik, de testvéreknek tekintik egymást - az Egyesült Államokban kelet
kezett, a század negyvenes éveiben, és a II. világháború során terjedt el Európában is. A z
egymással laza kapcsolatban álló A A szervezetek - az elfogadó szeretet, a közösségi pél
da és a beteg javuló szándékába vetett bizalom alapján - viszonylag jó gyógyulási ered
ményekkel büszkélkedhetnek. A hazai alkoholizmus elleni (AE) klubmozgalom is sokat
merít az A A tapasztalataiból.
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kelte) azokat az egyéb pszichés és szociális tényezőket, amelyek okként
vagy következményként közrejátszanak a kóros folyamatokban.
A jellineki korszak két évtizedét az „alkohológia" fellendülése jellemez
te: nemcsak széles orvosi körök érdeklődését nyerték meg ekkor az alkoho
lizmus kutatásának, de a legkülönbözőbb szakmák, így a jogászok, társada
lombiztosítási szakemberek, munkaadók figyelmét is fölkeltették a téma
iránt. A biológiai kutatások is új lendületet vettek. Ekkor merült föl igazá
ból először az alkohológia interdiszciplinaritásának,
a tudomány- és szak
maközi együttműködésnek az igénye. De megmutatkozott mindjárt a beteg
ség-koncepció leggyengébb pontja is: vagy hetvenféle definíció született ez
időben magára az alkoholizmusra. A definíciók kuszasága azóta is megne
hezíti a megszaporodott vizsgálatok eredményeinek összemérését.
A betegség-koncepció egyik szélsőséges variánsának tekinthető az Alcoholics Anonymousban elfogadott meghatározás: az alkoholizmus egy ma még ismeretlen okú bioló
giai defektus (károsodás), amely gyakorlatilag gyógyíthatatlan, akár a cukorbaj. Egyetlen
lehetséges „gyógymódja" az absztinenciás (szeszmentes) alkoholista sors vállalása és
pozitív értékeinek (a keserves tapasztalatok mások javára történő hasznosításának) tuda
tos hirdetése.
Ezzel ellentétes, ugyancsak szélsőséges „betegség-koncepciónak" tekinthető az a né
zet is, miszerint az absztinens életvitel is kóros reakció volna. Akik ezen az állásponton
vannak, azok gyógyuláson csak azt értik, ha valakinek sikerül a környezet által elfoga
dott, mértékletes, ún. szociális ivás módra visszaállnia.
A z absztinencia kontra mértékletesség, a gyógyítási célok tekintetében ma is eldön
tetlen, éles vita. A z absztinenciát ajánlók legfőbb érve az, hogy a szociális ivással való
kísérletezés emberéletek százait, ezreit követelheti, tehát ajánlása kifejezett iatrogénia
(orvosi ártalom), amikor a tapasztalatok szerint ez csak keveseknek sikerülhet. A mér
tékletességre törekvő terápia viszont a gyógyulok (gyógyultak) elkülönülését, társadalmi
megbélyegzését és önértékelési zavarait szeretné kivédeni.

A betegség-koncepciónak kezdettől fogva alapkérdése volt, hogy a kórossá
váló folyamatban hol húzzák meg azt a határt, amelyen túl az italozásmód
már betegségnek minősíthető. Egyesek az alkoholtolerancia (alkohol-tűrő
képesség: alkoholfogyasztási „kapacitás") növekedését, mások az alkoholtól
való függés (dependencia) kialakulását tekintik ilyen fordulópontnak. Ezen
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belül megkülönböztetnek pszichés dependenciát és fizikai (biológiai) dependenciát, ez utóbbit minősítve a súlyosabb állapotnak.*
A betegségfolyamat kezdetének meghatározása körüli tudományos vitá
nak itt most szeretnők kiemelni egyik világszerte jellemző s így hazánkban
is tapasztalt sajátosságát.
Dr. Kardos György, a legnevesebb magyar alkoholizmus-kutató és gyó
gyító,** baráti beszélgetésben egy ízben a „dependencia lovagjának" nevez
te magát.
A szakmai viták során ugyanis sokáig amellett ..kardoskodott", hogy az egészségügy
kompetenciája az alkoholizmussal kapcsolatban csak a függőség kialakulásánál kezdő
dik. Kardos tapasztalatain egy egész szakmai generáció nőtt föl. Ezért fontos, hogy az
Egészségügyi Világszervezet legújabb ajánlásait és meghatározásait is képes volt utóbb
figyelembe venni és saját betegség-koncepciójával összhangba hozni; ebben az időben
kezdi hangsúlyozni az alkoholizmus betegség-gyűjtőfogalom
jellegét, s az alkoholfüggő
ség kialakulásának fokozatait - folyamatát. Megfogalmazása szakmai szállóigévé lett: a
dependencia (a függőség) nem váratlanul, „péntekről szombatra" alakul ki.

Pszichés dependencia (lelki függés) fogalmon az alkoholhoz való ragaszkodásnak, ismé
telt fogyasztása, hatása utáni vágynak, „éhségnek", tevékenységünkbe és életmódunkba
való beépülésének azt a fokozatát értjük, amit - alkohol híján - még nem kísérnek testi
(szomatikus) panaszok (remegés, izzadás, érzékelési zavarok stb.). Ez utóbbiak már a fi
zikaifüggés tünetei. Akit a téma érdekel, részletesebben tájékozódhat dr. Kardos György
tanulmányából, amely „Abúzus és dependencia, új diagnózisaink - régebbi evidenciák
szemszögéből" címmel az Alkohológia 1979/4. számában jelent meg.
Kardos György - az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben működött első önálló
kórházi alkohológiai osztályt vezette több mint két évtizeden át, jelenleg Nagykőrösön
dolgozik. Tanulmányai elsősorban az Alkohológiában, az Orvosi Hetilapban és a Métneki János szerkesztette Alkoholfogyasztás és alkoholizmus című gyűjteményes kötetben
jelentek meg (Medicina, Gyakorló Orvos Könyvtára 159. 1970. Budapest). Tanul
mányaiban és szakmai gyakorlatában éveken át azt hangsúlyozta, hogy az alkoholfüggő
ségre jellemző elvonási tünetek jelentkezése az alkoholbetegség legjellemzőbb kritériu
ma. Álláspontjának gyakorlati oka a hazai alkoholbeteg-ellátás szegényessége, a rendel
kezésre álló szűkös kórházi ágyszám volt minden bizonnyal, hiszen ilyen körülmények
között az összes gyógyításra irányuló igényt kielégíteni úgysem lehetett volna; az orvos
nak valamiképp szelektálnia kellett, kivel foglalkozzék. Végül is e korszak alkohológus
orvosainak csakis érdeméül tudható be, hogy a feltételek nélküli ellátási viszonyok köze
pette egyáltalán vállalták e minden szempontból hálátlan feladatot. (Lásd: Kardos
György dr.: „Az alkoholizmus betegségkoncepciója a 70-cs évek után. In: Alkohológia.
1981/í.)
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A betegség-modell
A hagyományos betegség-modell

kiterjesztése

kiterjesztéséhez,

módosulásához valójában az Egész

ségügyi Világszervezet ismételt ajánlásai járultak hozzá a leghatékonyabban. A Betegsé
gek Nemzetközi Osztályozását időközönként újra elvégzik az erre hivatott szakemberek.
A B N O 1979. évi - ma is érvényes - revíziója szerint az alkoholbetegségek már több
meghatározással, mindenekelőtt három kódszám alatt szerepelnek. A 303. kóddal jelzik
az alkoholfüggőséget.

A 305,0 kódszámon szerepel a függőséget nem okozó

alkoholabú-

zus (alkohollal való visszaélés), tehát a bármilyen testi-lelki-társadalmi káros következ
ménnyel járó iszákosság. A 292. kódszám pedig az alkoholos elmebetegségeket

(többek

közt a deliríum tremenst) jelöli.

A z E V S Z ajánlásai arra hívják fel a kormányok és a szakemberek figyel
mét, hogy az alkoholfüggőség csak egy kis részét teszi ki az alkoholfo
gyasztással összefüggő problémáknak (angolul: alcohol related problems),
amelyek így, globálisan az egészségügy egyik legnagyobb gondjává lettek
világszerte. A z E V S Z meghatározása szerint, ma már a többi egészségügyi
probléma sem oldható meg eredményesen, az alkoholfogyasztással össze
függő gondok egyidejű megoldása nélkül.*
A medicinális szemlélet kiterjesztése irányában hatott és hat ma is az, hogy a betegsé
gek megelőzése mindinkább az egészségügy érdeklődésének középpontjába kerül, ami
már semmiképp sem tekinthető kizárólagosan (vagy akárcsak elsődlegesen) orvosi fel
adatnak. A z alkoholizmus medicinális modelljére is kedvező befolyást gyakorol pl. - az
E V S Z nyomán - az egészségügyi szakmák j ó részében elterjedt háromszakaszos meg
előzési elmélet. (...)

Itt említjük meg (...), hogy az alkoholizmus medicinális szemléletének bő
vülését szolgálják azok a kutatások, amelyek a különféle drogokkal és
gyógyszerekkel való visszaélést s magát a „hozzászokást" (addikciót) tanul
mányozzák. Kiderült ugyanis számos probléma azonossága, s ezen az ala
pon: a drogváltás (pl. alkoholról gyógyszerre való átállás) jelensége is érthe
tőbbé vált. Világszerte nő az igény az egységes addiktológiai megközelítés
re, mint erre jegyzetünk bevezetőjében már utaltunk. (...)

A z Egészségügyi Világszervezet állásfoglalását magyarul Kun Miklós professzor ismerte
ti az Alkohológia 1979/1. számában.
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1.7.5. A hagyományos ivásszokások a felelősek.
A kultúrantropológiai modell
A medicinális modellt gyakran éri kritika (...) azért, mert olyan társadalmi jelenségeket
próbál egészségügyi kategóriákba beszorítani, amelyek egész más törvényszerűségeknek
engedelmeskednek, s egészségügyi szempontból éppen ezért befolyásolhatatlanok. így
az italozási szokásokat is könnyebben megérthetjük, ha azokat nem az egyén alkoholbe
tegsége szempontjából közelítjük, hanem a különféle szokásokat fölvállaló és előnyben
részesítő közösségek (s ezek története) szempontjából.
A közösséget alkotó és közösségi kultúrában élő emberrel foglalkozó kulturális ant
ropológia (embertan) már a X I X . században értékes eredményekre jutott az emberi vi
selkedésmód változásainak értelmezésében. A korai marxizmus is merített ezekből a
megfigyelésekből. Az italozási szokások vizsgálatára azonban csak századunk derekán
került sor.

Összehasonlító

megfigyelések

A kutatók abból a megfigyelésből indultak ki, hogy egyes népeknél, népcso
portoknál gyakoribb és más jellegű az alkoholizmus, mint másoknál, és ke
resték ennek az okát. A jelentős lakosságcsoportot felölelő vizsgálatok első
sorban az amerikai zsidók és írek vonatkozásban találtak a különbségekre
elfogadható kulturális magyarázatot.
A z amerikai zsidó közösségekben - e vizsgálatok szerint - alig találkoztak alkoholiz
mussal. Ezt azzal hozták összefüggésbe, hogy a zsidó vallás szigorún betartott rítusai az
alkoholos italok fogyasztását természetes módon beillesztették az ünnep és az ünnepvárás szokásrendjébe.
Az örömmel szolgáló mértékletes borfogyasztást - melyből a gyermekek is része
sülnek - senkinek nem jut eszébe ezért „túlteljesíteni".
A részegeskedés egyszerűen elképzelhetetlen ilyen körülmények között.
(Az ünnepek és a mámorkeresés szociokulturális elméleteiről hozzáférhető össze
foglaló tanulmány jelent meg az Alkohológia 1983/3. számának mellékleteként dr. Bán
ta Miluíly: „Az alkoholizmus megelőzésének egyes kérdéseiről" címmel.)
A z amerikai ír közösségek puritán erkölcseivel viszont nem fér össze az alkoholos
italok fogyasztása. Gyermekeiket tiltják élvezetüktől, s az ír férfiak is csak hétvégeken,
otthonukon kívül élnek vele, de akkor annál inkább. Hétvégi - pálinkához kötődő - lerészegedésük éppen ezért gyakori; meglehetősen elterjedt alkoholizmusuk is e hétvégi,
eszméletlenségig menő ivászatokra, tivornyákra épül. (...) A z italozási szokáskülönbsé
gekkel magyarázható - többek között - a mediterrán borfogyasztó népek alkoholizmusá
nak szembetűnő eltérése az észak-európai alkoholizmustól. (...)

Ez csak az átlagfogyasztás különbsége! - mondhatnák turistáink, ragaszkod
va személyes (finn- és franciaországi - Szerk.) tapasztalataikhoz. Csakhogy
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a májzsugor-halálozás rendkívül érzékeny „hőmérője" az alkoholbetegségek
elterjedtségének, az alkoholos elmebetegségek pedig nem kevésbé. A morta
litási (halálozási) és morbiditási (megbetegedési) adatok viszont egyaránt
különböznek a jelzett két országban, és a felületes megfigyelésnek egyértel
műen ellentmondanak. (Lásd a táblázat adatsorát!)
A z alkoholbetegségek elterjedtsége - mint erre s későbbiekben még visszatérünk - sok
kal kevésbé függ az uralkodó italozasi szokásoktól, mint a kultúrantropológiai kutatók
ezt feltételezték; az italozasi szokások „csak" az alkoholizmus helyi jellegzetességeit ha
tározzák meg. A z adott példára visszatérve. Franciaországban, az alkoholizmus-fertőzöttség rejtettebb, mint Finnországban, s a szembetűnő antiszociális megnyilvánulás is
kevesebb - az egész napra, egész hétre arányosan eloszló alkoholfogyasztás következté
ben. A z alkoholbetegek %-os aránya a lakosságban, a franciák közt azonban mégis jóval
magasabb, és a több alkohol elfogyasztásából eredő szövődmények is sokkal elterjedteb
bek, mint az észak-európai országokban.*

Magyarországon jelenleg olyan folyamatnak lehetünk tanúi, mint épül rá
a korábbi borivó hagyományokra egy gyors lerészegedést kereső pálinka- és
töményital-kultusz. Jelenleg ugyanis az elfogyasztott abszolút alkohol több
mint 40%-át tömény (égetett vagy párolt) italként fogyasztjuk már. (...)
Kardos a férfiak és nők alkoholizmus-típusainak hazai különbségeit is a két nemre „kö
telező" italozasi szokásaink eltéréseivel magyarázza. A férfiak közt a nyilvános italozó
iszákos típus a gyakoribb, aki a szokványos, társadalmilag elfogadott italozásmódból, el
sősorban szociális hatásokra, szinte észrevétlenül vált át a mérték vesztésbe. A nők köré
ben viszont a pszichés tényezőkre épülő zugivás a jellemzőbb, s a kocsmázó, részeges
kedő nő rendszerint már súlyos pszichiátriai eset. Ez a különbség annak ellenére jellem
ző, hogy a női egyenjogúság árnyékoldalaként, a két nem italozásmódjának és az alko
holizmus nemek közti elterjedtségének különbségei erőteljesen csökkennek napjainkban.
M a már a lányok többsége igyekszik e téren is lépést tartani a fiúkkal, mind többet hal
lani gyes-alkoholizmusról, s a kórházban-gondozóintézetben kezelt alkoholbetegek kö
zött is nagymértékben megnőtt a nők aránya az utóbbi tíz évben (1:20-ról l:7-re).
Lereboullet francia aJkohológus professzor, a különböző halálokok alkoholfelelős hánya
dát összegezve megállapította, hogy Franciaországban a harmadik legfőbb halálok az al
koholizmus. A francia kormány egészségügyi minisztere hasonló megfigyelések alapján
minősíti az alkoholizmust Franciaország nemzeti katasztrófájának,
(lereboullet: „Alko
holizmus". Paris, 1972 - magyar ismertetése az Alkohológia 1975/4. számában.)
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Az egy főre jutó alkoholfogyasztás és a májzsugor-halálozás
összevetése, néhány országban*
Az ossz. fogy.
1982. évi sorrendje

Ország

Össz. fogy. WUTÖ
absz. alk. 1982

100 000 lakosra jutó májzsug.
1974

1.

Luxemburg

(idegenforg. miatt értékelhetetlen adat)

2.

Franciaország

13,3

32,8

3.

Olaszország

13,0

31,9

4.

Spanyolország

12,7

22,5

5.

Magyarország

11,5

(1978) 22,6

6.

Portugália

11,3

34,5

7.

Svájc

11,2

12,8

8.

NSZK

10,9

26,9

9.

Belgium

10,8

14,4

10.

NDK

10,2

11.

Argentína

10,1

12.

Dánia

10,0

13.

Ausztria

9,9

(felnőtt arány) 10,7
14,47

14.

Ausztrália

9,9

-

15.

Csehszlovákia

9,8

(felnőtt arány) 14,8

16.

Új-Zéland

9,6

-

17.

Kanada

9,3

11,6

18.

Hollandia

8,7

4,7

19.

USA

8,2

20.

Románia

7,9

21.

Jugoszlávia

7,5

13,3

22.

Írország

7,0

3,7

23.

Anglia

6,8

3,6

-

24.

Lengyelország

6,5

10,1

25.

Finnország

6,4

5,5

A „Hoevel alcoholhoundende dranken worden er in de wereld gedronken" című holland
statisztikai kiadvány 1983. évi számának táblázatai - hozzáférhetők magyarul NagyGyörgy tanulmányában (Alkohológia 1984/1.) - , valamint de Lint J. adatai (lásd: W H O
Krónika 1975. júliusi száma), továbbá dr. Andorka Rudolfnak a T B Z Bulletin II. számá
ban közreadott táblázata fölhasználásával.
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Kultúrantropológiai

következtetések

Az italozasi szokások kultúrantropológiai kutatói eleinte csak azt vizsgálták,
hogy az egyes népek, népcsoportok körében milyen italozasi módok hono
sodtak meg, s hogy az italozás e kultúrákban, szubkultúrákban milyen sze
repet (szerepeket) tölt be. így vizsgálódás tárgyává tették az italozásnak a
különféle közösségi rítusokhoz (ünnepekhez, felnőtté avatáshoz, gyász elvi
seléséhez stb.) s a közösségen belüli érintkezési (kommunikációs) lehetősé
gekhez fűződő viszonyát. Felismerték ennek során, hogy az alkoholfogyasz
tásnak meghatározott társadalmi-kulturális szerepe van, amit - kiiktatása
esetén - valami mással kell pótolni. Kutatásaik hozzájárultak a „kocsmakul
túra" differenciáltabb megítéléséhez is.
Utóbb megelőzési programokat építettek e kutatások eredményeire. A z Egyesült Álla
mokban pl. széles körben kísérleteztek azzal, hogy a gyerekeket - tiltás helyett - a „biz
tonságos ivás" technikájára tanítsák meg. E kísérletek azonban - az iskolarendszer álta
lános korlátai miatt - nem gyakorolhattak túl nagy hatást a közösségi szokásokra.
A kudarcok ellenére, világszerte nem nyugodtak bele a mentálhigiéné (lelki egész
ségvédelem)* és a pedagógia hivatott szakemberei, hogy az italozás közösségi (kulturá
lis) szokásait ne tudják kedvezően befolyásolni. Bebizonyosodott ugyanis, hogy ezek a
szokások bármilyen ellenállóak legyenek is a felvilágosítás és nevelés direkt (közvetlen)
módszereivel szemben, valójában igen gyors változásokra képesek. Elég, ha az utóbbi
két évtizedben végbement hazai szokásváltásra utalunk, amely módosította a fiatalok és
a nők alkoholfogyasztásának arányát, csaknem általánossá tette a munkahelyi italozást,
borivóból pálinkaivóvá változtatta a nemzetet, mennyiségileg pedig megduplázta az egy
főre jutó alkohol konzumot. (...)
És nemcsak negatív (rosszabbodó) szokásváltozásokról tudunk. A z alkoholbetegségből kigyógyult absztinensek, a gépjárművezetés közben nem ivók, a csökkenő számú al
koholmérgezett gyermek a húsvéti locsolkodás idején, az üdítőitalok elterjedése - ez a
néhány, még korántsem általános példa is bizonyítja a pozitív (kedvező) szokásváltás le
hetőségét.
A z viszont további kutatások hivatottak eldönteni, hogy milyen tényezők, érdekek,
indítékok (motivációk), példák stb. hatnak valójában a közösségi ivásszokásokra.

A kulturális modell egyik sajátos terméke a „kulturált
alkoholfogyasztás"
jelszava. Ezen általában mértékletességet értünk és az italfogyasztás aláren
delését a helyzetnek és a körülményeknek. Ebben az értelemben akkor teMentálhigiéne: eredetileg annak az Egyesült Államokban szerveződő mozgalomnak az
elnevezése volt, amely az elmebetegek zárt intézeti kezelése és diszkriminációja (leérté
kelő megkülönböztetése) ellen küzdött. A fogalom a század második felében fokozatosan
szélesedik és jelenleg már a pszichohigiénia szinonimájaként (egyenértékű meghatározá
saként) használatos.
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kinthető az alkoholfogyasztásunk „kulturáltnak", ha az italt az ízéért - és
nem a mámorért - isszuk, ha azt a táplálkozásunk (veszélyes) fűszereként
vagy hangulatemelőként, kapcsolatteremtőként, módjával élvezzük. Ha so
hasem iszunk részegségig, normális magatartásunk megváltozásáig - és
mást sem biztatunk erre. Ha italfogyasztásunkkal sem önmagunkat, sem má
sokat nem veszélyeztetjük, s az emberi együttélés fontos szabályait sem
szegjük meg vele. (...) Ez az ún. „kulturált ivás" - amibe a nem ivás elfoga
dása, tisztelete is belefér - azonban egyelőre csupán óhaj, vágyálom, ami
nek realitását csak a célszerűsége, ésszerűsége adja. Ez pedig - az emberi
közösségek, kultúrák fejlődésének története legalábbis ezt bizonyítja - kevés
az üdvösséghez, a megvalósuláshoz. (...)

1.7.6. Epidemiológiai modell
Epidemiológián régebben csak a fertőző (járványos) betegségek statisztikai
vizsgálatát értették. A nem fertőző, krónikus betegségekre - tömegessé vá
lásuk miatt - mintegy negyed százada alkalmazzák ezt a fogalmat. (...)

A morbiditás

becslése

Jellinek a májzsugor-halálozás adataiból indult ki, mivel azt tapasztalta, hogy a májcirrózisok mintegy 60%-a a mértékvesztő alkoholfogyasztás következménye. (...)
Ledennann becslési módszere, amelyet a szakemberek a legtöbbre értékelnek napja
inkban, egész más adatokból indul k i . Egy-egy közösség (ország) abszolút alkoholban
mért átlagfogyasztását veszi alapul, s abból a megfigyelésből következtet, hogy a fo
gyasztás megoszlása nem egyenletes, de törvényszerű. Valószínűleg az alkoholos italok
és az alkoholfogyasztási szokások „kínálata", a pszichoszociális „fertőző láncok" sajátos
működése húzódik meg a mögött, hogy a fogyasztás megoszlása, az egy főre eső átlag
függvényében, lognormál görbével pontosan leírható. így az is fölbecsülhető, hogy a
vizsgált népességben hányan isznak egy-egy meghatározott napi alkoholmennyiségnél
többet. Másfél deciliter (120 g) abszolút alkoholnak megfelelő, már súlyosan veszélyez
tető italmennyiséget - illetve ennél többet - 1983-ban hazánkban, a Ledermann-képlet
szerint 600 000-en fogyasztottak. (...)
Mind a Jellinek-képlet, mind a Ledermann-görbe a nagyfogyasztók becslésére szol
gál. A z csupán szakmai hiedelem, hogy az előbbi az alkoholfüggők számának becslésére
volna alkalmas. A dependencia kiterjedtségére vonatkozó adatokhoz csak szűrővizsgála
tokkal juthatunk.

Gyakran olvasni olyan véleményeket, amelyek e nemzetközileg elismert
morbiditás-becslési módszerek hazai érvényességét kétségbe vonják. Arra
hivatkoznak ilyenkor, hogy „nincsenek" hazai, megfelelő reprezentatív min
tákat felölelő, hiteles epidemiológiai fölméréseink alkoholfogyasztásunk
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megoszlásáról. Ez a nézet azonban egy sajátos magyar jelenségen: a hazai
vizsgálatok és közlemények lebecsülésén alapszik. A z Alkohológiai Kis
könyvtár kötetei is számos megbízható magyar fölmérést tartalmaznak.* (...)
Mindezek a vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a munkaképes korú ma
gyar férfilakosságnak mintegy 20%-a a mértéktelen italozást tekintve fertő
zöttnek minősíthető (nőknél ennek az aránynak kb. egyhetede mutatkozott),
ami a teljes lakosságra vetítve kísértetiesen egyezik a Ledermann-görbe ha
zai 5%-ával.
Világszerte vizsgálják az országonként elfogyasztott alkoholmennyiség megoszlását a te
kintetben, hogy a területi egységenként, korcsoportonként s az ivás mértéke szerint k i 
alakított kategóriákban mi az alkoholfogyasztás aránya. Franciaországban, Svájcban köz
readják pl. a kantonok és megyék alkolwlfogyasztási
térképét. Nálunk a Központi Sta
tisztikai Hivatal még nem munkálta ki az ilyen nyilvántartást, pedig hasznos lenne. A z
elfogyasztott italmennyiség megoszlásáról valóban csak becsléseink lehetnek.

Nagy György 1983-ban publikált egy becslési módszert.** Ennek érdekessé
ge, hogy jól érzékelteti a mértékletesség és a mértéktelenség közti átmenet
változatait s ezen az alapon a veszélyeztettek körét - a megelőzés érdeké
ben - már milliós nagyságrendben írja le. Jellemző, hogy Nagy György is
hasonló következtetésre jut, mint a külföldi szerzők: az elfogyasztott alko
holmennyiségnek több mint felét a nagyivók és alkoholisták isszák meg! (...)

Az alkoholos italok hozzáférhetősége
A z alkohol hozzáférhetőségének korlátozása először az első világháborút követő évek
alkoholpolitikáját jellemezte, számos országban. A Magyar Tanácsköztársaság második
dekrétuma is teljes alkoholtilalmat rendelt el 1919-ben. A z Egyesült Államokban pedig
évekig prohibíciós törvények voltak érvényben, amelyek az alkoholos italok előállítását,
forgalmazását és élvezetét egyaránt tiltották. A prohibíció azonban mindenütt megbukott
Dr. Czeizel Endre és munkatársai egy ipari és egy mezőgazdasági nagyüzem többezres
populációját szűrték például. (Lásd: „A szeszes italt fogyasztók és az alkoholbetegek
gyakorisága hazánkban." In: Alkohológiai Kiskönyvtár 5. kötet. Medicina, 1982. Buda
pest.)
Dr. Juhász Pál, az 1983-ban elhunyt neves szociálpszichiáter professzor - az új pszichi
átriai tankönyv egyik szerzője - rendszeresen foglalkozott az alkoholizmus epidemiológi
ájával. Tanulmányának címe: „Társadalmi részvétel a rehabilitáció szervezett formái
ban". (In: „Az alkoholisták gyógykezelésének és rehabilitációjának időszerű kérdései."
A E O B kiadás, 1978. Budapest.)
Dr. Péter Árpád: „Falusi körzet alkoholista betegeinek föltérképezése" (Medicus Universalis, 1981. 14.2.)
Nagy György: „Ki mennyit iszik?" (Alkohológia 1983/1.)
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- az USA-ban ezzel hozzák összefüggésbe a gengszterizmus elterjedését - . ha voltak is
bizonyos eredményei (pl. a májzsugorodás-arány csökkenése), amelyekről kritikusai nem
szívesen beszélnek.
A prohibíciós törvények bukásának okaival foglalkozhattunk volna akár a kulturális
modell keretében, mint olyan példával, ami a közösségi szokások ellenállását jellemzi az
ilyen drasztikus, direkt beavatkozásokkal szemben. A betegségmodell alapján gondolko
dók is céltalannak tartják a szenvedélyek jellegével ennyire nem számoló adminisztratív
intézkedéseket. Úgy véljük azonban, hogy a prohibíció bukásának legfőbb okai az ér
dekviszonyok körében találhatók. Ezt pedig majd a szociológiai-politikai modell áttekin
tése során fogjuk érinteni.

A prohibíció sikertelensége ellenére (...) az utóbbi évtizedekben újra elő
térbe került a legtöbb országban az alkoholkínálat korlátozása, már a meg
előzés miatt is.*
A z epidemiológiai modellből közvetlen következtetésként adódó kínálatkorlátozási intézkedések tekintetében már rendelkezünk hazai tapasz
talatokkal.
A vendéglátó vállalatoknál (de csak ott!) bevezetett reggeli (9 óráig ér
vényes) alkoholárusítási tilalom, a féldecis kisüvegek kivonása a kereskedel
mi forgalomból stb. ellentmondásos eredményekre vezettek. 1977 óta két
ségtelenül megtorpant a korábbi meredek alkoholfogyasztás-emelkedésünk,
de az is bebizonyosodott, hogy csak annak a kínálatkorlátozó intézkedésnek
van létjogosultsága, amelyhez a közvélemény támogatását biztosítani tudjuk.
A többi - papíron marad. A felemás intézkedések pedig különösképp sar
kallnak kijátszásukra.
A z epidemiológiai modellből azonban távolabbi következtetések is adód
nak; ezekre a szociológiai modell tárgyalása során még visszatérünk. (...)
A téma gazdag irodalmából a hallgatók figyelmébe ajánljuk Nagy
György: ,Jelentés az italfrontról" című sorozatát (Alkohológia), valamint
Kettil Bruun tanulmányát az Alkohológiai Kiskönyvtár 3. kötetéből. („Har
madik Jellinek emlékbeszéd. Nemzetközi alkohol-politika - nemzetközi in
tézkedések")
Ezzel szemben ismét óriási ellenállás mutatkozik, s arra hivatkoznak, hogy az „alkoho
listák" miatt nem lehet a normál ivókat kényelmetlen helyzetbe hozni. A fogyasztás
megoszlási számítások azért fontosak ebből a szempontból, mert egyrészt bizonyítékot
szolgáltatnak arra, hogy a korlátozások a nagy ivókat is akadályozzák megszokott italmennyiségük megszerzésében, jóllehet az alkoholfüggők szenvedélye minden akadályt
leküzd. Másrészt arra utalnak, hogy a „holnap nagyivóinak" visszatartása sem kisebb je
lentőségű az iszákosok megfékezésénél, hiszen az átmenetek nagyon bizonytalanok.
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1.7.7. Mentálhigiéniai modell
Ugyanazon környezeti feltételek, alkoholfogyasztási szokások és alkoholkí
nálat mellett az egyik emberből „alkoholista" lesz, a másikból pedig nem.
Sem a biológiai védettségre, sem az alkoholizmus öröklődésére nincsenek
egyértelmű bizonyítékok. Nem húzódhatnak meg ezek a védő vagy védte
lenségét jelentő tényezők a személyiség pszichés, pszichoszociális összete
vőiben? Nem volna-e célszerű a lelki ellenállóképesség, illetve sérülékeny
ség alaposabb elemzése - az alkoholizmus megértése, megelőzése és gyó
gyítása érdekében?

Személyiségjegyeink

és

alkoholfogyasztásunk

Ha a kérdést közelebbről megvizsgáljuk, külön kell választanunk az általá
nos (egész magatartásunkra jellemző) és a speciális (az alkoholfogyasztá
sunkra érzékeny, azt szabályozó) személyiségjegyeinket.*

A sérülékenyebb

személyiség

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy az ideges, neurotikus ember általában könnyebben
nyúl a pohárhoz, tünetei oldása és elfedése érdekében, és a nehezen alkalmazkodó, ún.
pszichopata személyiséggel is hasonló a helyzet. De nem kell ehhez különösebb pszichi
átriai diagnózis: közismert, hogy a labilis, értékrendjében bizonytalan személyiség álta
lában fokozottan veszélyeztetett az alkoholizmus szempontjából (is). És ezt a kört to
vább lehet tágítani a betegségek és testi fogyatékosságok nyűgével, előítéleteivel meg
terheltek kiszolgáltatottságára. A lelki védtelenség (vagy gyengébb védettség) általános
formáit e szerint könnyen átlátjuk, és kedvünk szerint csoportosíthatjuk: kialakulásának
fő okai, vagy az okok egymásra épülésének sorrendje, esetleg pedig a következmények,
a kialakult állapotok szerint.

Dr. Levendel László (Mezeivel közösen írt) könyvének „Az alkoholista személyisége" cí
met adta. (Medicina kiadás. Gyakorló Orvos Könyvtára 159. 1970. Budapest.) Vizsgála
taikból ők arra a következtetésre jutottak, hogy van ilyen alkoholizmusra kárhoztatott
személyiség, akit kora gyermekkora lelki sérüléseitől kezdve, egész kudarcos életútja k i 
fejezetten az alkoholizmus zsákutcája felé vezet.
Valkai Zsuzsanna dr. és Varga András („Az alkoholizmus Rorschach-jegyei nőknél".
Pszichológia 1984/4.) az ellenkezőjére találtak bizonyítékokat. Szerintük a lelki sérülé
kenység fokozottságának csak általános jegyei vannak; a Levendelék által leírt zsák utcaéletút mindenféle devianciára „hajlamosít", vagyis az már a külső terepen múlik, hogy az
illető „melyik gödörbe" esik bele.
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A „védtelenek" számbavétele: fokozott segítésük, lelki „utóérlelésük", hi
ányzó készségeik és tulajdonságaik kompenzálása (helyettesítése) szempont
jából rendkívül fontos. A mentálhigiénének (lelki egészségvédelemnek) ez
egyik legfontosabb, legemberségesebb feladata.

A lelki védettség
Nem kevésbé fontos - számszerűségében pedig sokkal jelentősebb - azon
ban a „lelki védettség" elemzése. Hiszen az emberiség többsége nem volt és
nem is lesz soha szerencsétlen zsákutca-ember, alkoholista, öngyilkos vagy
bűnöző. Minden bizonnyal úgy vagyunk programozva embervoltunkban,
hogy rendelkezünk olyan lelkiegyensúly-balanszírozó
és helyreállító mecha
nizmusokkal, amelyek a krízisek sorozatán átsegítik az emberek többségét.
Merész hasonlattal: ahogyan a belső fülben elhelyezkedő egyensúly-érzéke
lő szervünk segítségével automatikusan és folyamatosan korrigáljuk egyen
súly-helyzetünket - ha egészségesek vagyunk, ugyanígy működik agyunk,
lelkünk dinamikus egyensúlya is; természetesen ez is csak a lelki egészség
állapotában működik hibátlanul. Ez a feltételezés nem is olyan merész, mint
első pillanatra tűnik. Hiszen „az élet élni akar" életelv alapján a biológiai
egyensúlyra való törekvés is legszemélyesebb tulajdonsága minden élőlény
nek! Megsérülünk - vérzünk - sebünk beheged - alatta új bőr sarjad. Bak
tériuminvázió - fehérvérsejt-mozgósítás - toxinra antitoxin - láz - stb. Baj
csak akkor van, ha az egyensúlyozó rendszerünk elégtelennek bizonyul,
vagy megzavarodik - ez a lelki egyensúly esetében is igaz.
Tulajdonképpen a betegség-egészség állapotot is értékelhetjük egy bo
nyolult egyensúly váltakozó állapotának. Természetesen van kóros egyen
súly is - ez azonban már biztosan betegség.

A pszichés

egyensúly-elmélet

Miért olyan fontos ez az „egyensúly-elmélet" és az ennek alapján folytatan
dó vizsgálódás? Azért, mert így választ (válaszokat) kapunk a mentálhigiéné
alapproblémájára: hogyan készülhetünk föl a krízisekre; miként edzhetjük
lelki ellenálló- és alkalmazkodóképességünket,
hogy meg tudjunk küzdeni a
negatív társadalmi nyomás különböző tényezőivel, és végül hogyan mászha-
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tunk ki a kialakult bajokból, lelki zavarokból, szociális krízisekből - többek
közt, az alkoholizmusból * (...)
A kört itt is tovább kell szélesítenünk. Általános tapasztalat, hogy „egy
lelki beteg" önmagában ritkán található. Ha odafigyelünk és van módunk
elemezni, rendszerint kiderül, hogy betegünk körül egyéb bajok is vannak:
vagy oki hibát találunk a közvetlen környezetében, családjában, vagy követ
kezményként sínylették meg az ő betegségét. így is, úgy is az egész család mint rendszer - szorul támogatásra.** (...)

A krízis
Miután az egyéni és családi krízisekről (válaszutakról, nehéz helyzetekről)
már tettünk említést, egy kis kitérőt kell tennünk, értelmezésük végett. A
krízis-helyzet az élet természetes velejárója. A krízis-helyzetben az ember a
problémák gyors átgondolására és újszerű megoldására kényszerül. „A krí
zis vagy beleveri az embert a földbe, vagy emberebb lesz tőle, mert keresz
tül verekszi magát rajta" - hirdeti egy gyógyult (volt) alkoholbeteg, és ezt
neki el is lehet hinni. (...) Számos gyógyító orvos rendszeresen alkalmaz
krízisterápiát, és részletesen ki is dolgozta ennek elméletét.*** (...)

Alkoholspecifikus lelki és tudati tényezők
Fejezetünk mentálhigiénés gondolatmenete vonatkoztatható ugyan az alko
holizmusra is, de mindezek a védettség és sérülékenység általános tényezőit
érintették. Térjünk vissza az eredeti kérdésföltevésre: vannak-e speciális lel
ki tényezői az alkoholizmusnak, illetve az alkoholizmus elleni védettségnek?
Úgy gondoljuk, nem sok az ilyen speciális tényező. Mindenképp ide kell sorolnunk a tu
dati faktorokat, az alkoholfogyasztással kapcsolatos ismereteket, ml 1. hiedelmeket. Talán
ide sorolható a személyiség kapcsolatteremtési és önérvényesítési egyensúlyának a föl
borulása, a függőségre való fokozott hajlam irányában - hiszen az alkoholbetegségeknek
A pszichoszociális „egyensúly-elmélet" részleteit és a „negatív társadalmi nyomás", va
lamint az ezzel ellentétes - és szervezendő - „szociális bekerítés" fogalmának elemzését
megtalálhatjuk Fekete János: „Az alkoholbetegség szociális vetülete a rehabilitáció
szemszögéből" című tanulmányában. (Alkohológia, 1981/1, vagy Egészségnevelés
1981/22. Kötetünkben: 2.6. 248. o. - Szerk.)
Lásd: Fekete János tanulmányát, amely „A családi élet buktatói és az alkohol" cím alatt
található fejezetünk 1982. évi csoportosításában: 1.4.2. 81. o. - Szerk.
Lásd: dr. Avar Pál tanulmányát: „A gyógyító közösség: gondolatok és remények a mo
dem alkohológiában". (Világosság, 1977/6.)
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mégiscsak egyik legjellemzőbb formája a dependencia. A negatív családi minta is in
kább követésre sarkaJI, mint szilárd ellenállást szül; a baráti közösségre is ez vonatko
zik, amelyikhez igazodni „illik". Ez utóbbiak már pszicho-szociális tényezők, a valóság
ban - az emberben - nem is különülnek el ezek a „szaktudományok szerint".

Ha a speciális tényezőket ilyen kurtán-furcsán „intézzük el" s jegyzetünk a
mentálhigiéniés megközelítésmód mellett teszi le a voksot, nem maradha
tunk adósok a személyre bontott mentálhigiéné megmagyarázásával, nehogy
itt is beleragadjunk valamilyen sztereotip szólamba.
A lelki egészségvédelem az egyén szempontjából egykönnyen, erőfeszí
tés nélkül meg sem oldható, de rendkívül egyszerű feladatokat takar (tekint
sük ezt a pszichológiai-pszichoszociális modell összefoglalásának is egy
ben):
-

-

-

-

Olyan önismeretre van szükségünk, hogy tisztában legyünk képességeinkkel, adottságainkkkal, fejlődési lehetőségeinkkel, alkalmazkodó készségünkkel, vágyainkkal és
korlátainkkal - hogy ne vállalkozzunk többre és másra, mint amire képesek vagyunk.
Tanuljunk meg vigyázni magunkra, kontrollálni, kordában tartani indulatainkat, le
vezetni túlzott feszültségeinket; gyakoroljuk lelki egyensúlyunk tudatos balanszírozását.
Szerezzünk reális ismereteket környezetünkről, annak természetéről, ellenállásáról hogy pontosabban meg tudjuk ítélni, mi az, amit célszerű és meg is lehet változtat
nunk, és mi az, amihez alkalmazkodnunk kell.
Gyakoroljuk a környezettel kialakítható kapcsolataink kommunikációs sémáit; visel
kedésünk hatását, szavaink megértését - és viszont, a félreértések és félreértelmezé
sek lehetőség szerinti elkerülése végett.

így - leegyszerűsítve - nincs is a személyes mentálhigiénében semmi új,
amit az emberiség sokezer éve már át nem gondolt volna. Ilyen „egyszerű",
örök dolgokon múlna a lelki egészség? (...)

1.7.8. Szociológiai-politikai modell*
A szociológia a társadalom rétegződését s annak változásait kutatja. Megkí
sérli föltárni e változások törvényszerűségeit és dinamizmusait: mindazokat
a társadalmi erőket és tényezőket, amelyek az egyes emberek akaratától,
szándékától függetlenül is érvényesülnek.
A téma iránti tájékozódásra ajánlhatjuk dr. Buda Béla tanulmányát, amely „A család sze
repe a deviáns magatartásformák kialakulásában - különös tekintettel az alkoholizmusra"
címmel, az Alkohológia 1972/3. számában jelent meg.
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Anómia
A szociológiai kutatások kezdettől fogva szembekerültek a kedvezőtlen tár
sadalmi jelenségekkel is, mint pl. a bűnözés, az öngyilkosság vagy az alko
holizmus, s természetesen megpróbáltak ezekre szociológiai magyarázatot
találni.
Durkheim anómia-elmélete még a múlt században született, az öngyilkosság társadalmi
jelenségének vizsgálata során; a társadalmi beilleszkedési zavarok (TBZ) - ahogy ma
napság nevezzük, súlyossága miatt a tbc-re emlékeztetve - okát a társadalom működési
zavaraiban vélte felfedezni. A z anómia jelenségét manapság már Merton értelmezése
szerint jellemezzük; e szerint azt az ambivalens (kétértékű) társadalmi helyzetet és köz
érzetet értjük ezen, amely a társadalmilag kívánatosnak tartott (ajánlott) és a valóságban
elérhető (legálisan megszerezhető) javak s élelvitel ellentmondásain alapszik.

Devianciák
M a Magyarországon társadalmi beilleszkedési zavarokként, TBZ-ként tart
juk számon - kutatjuk és próbáljuk befolyásolni - a deviáns viselkedés kö
rébe tartozó összes negatív jelenségeket. A mertoni tipológia ugyanis az ag
resszív (pl. bűnöző életvitel) és visszavonulásos (pl. alkoholizmus, öngyil
kosság) anómiaválaszon kívül ide sorolja az újítás lehetőségeivel élő „pozi
tív devianciát", a politikai és szakmai forradalmárok tevékenységét is.
A „deviancia" szó eredendően „eltérést", eltérő viselkedést jelent. A z egyéni viselkedés
módok szóródása természetszerűen különböző deviációkra vezet. A z azonban, hogy eze
ket az eltérő viselkedésmódokat a társadalom (vagy az adott társadalmi csoport, szub
kultúra) mikor s mennyire minősíti deviánsnak, részben a társadalmi tolerancián (türel
men), részben az eltérő viselkedés társadalmi veszélyességén múlik. A z utóbbi kettő
nem feltétlenül függ össze. Összehasonlító tanulmányok foglalkoznak pl. azzal, hogy mi
lehet az oka, hogy a skandináv országok sokkal kisebb alkoholfertőzöttsége miért vált ki
sokkal aktívabb ellenlépéseket a társadalomból, mint a súlyosabb francia helyzet.

Minősítési

elmélet

A minősítési (labelling) elmélet bizonyítottnak látja a társadalmi megítélés
változékonyságát és viszonylagosságát. A z alkoholizmus megítélésének tör
ténelmi módosulása mellett jól demonstrálja ezt a homoszexualitás társadal
mi elbírálásának a változása: régen bűnnek tekintették, később betegségnek,
ma már inkább állapotnak (Angliában pl. 1954-ben, a parlament egyik kü
lönbizottsága adott hangsúlyt ez utóbbi meghatározásnak).
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A társadalmi megítélés változásait azonban ez az elmélet csak kiindulópontként használ
ja. A leglényegesebb megállapítása és felfedezése, hogy a deviáns minősítésnek folya
mata van, amelyben a közösség (és a hatóság) minősítése, majd a deviáns önminősítése
(devianciájának vállalása) s a deviáns ellenkultúrába vagy szubkultúrába való beilleszke
dése, a deviáns társakkal való azonosulása adja a deviancia megszilárdulásának lépcső
fokait. A z elmebetegségek bizonyítják a legékesebben, hogy pl. az orvos skizofrénia
diagnózisa mennyire meghatározhatja a beteg további sorsát; nem hiába ragaszkodnak a
jóindulatú orvosok a „határeset" (borderline) vagy a „neurózis" diagnózisokhoz, amíg
csak lehet; így próbálják páciensüket megmenteni a deviáns karriertől.
A minősítés perdöntő jelentőségéből következik, hogy léteznie kell fel nem ismert,
ún. látens (lappangó) devianciának is, méghozzá feltételezhetően sokkal szélesebb terje
delemben, mint a minősített deviancia. Gondoljunk csak a bűnözésre, állításunk kap
csán.
A TBZ-k (a gyermekkori szocializációs zavarok, az alkoholizmus és a drog-abúzus,
a pszichés zavarokkal összefüggő viselkedészavar, az öngyilkosság, valamint a bűnözés)
gyakran átfedik egymást, a családokban a halmozódásuk jól megfigyelhető. (...)
A társadalmilag és anyagilag hátrányos helyzetben élő családokra jellemző különö
sen ez a TBZ-halmozódás, de nem kizárólagosan. Szétzilált kóros egyensúlyú családok
szép számmal találhatók a közép- és vezető rétegekben is. A TBZ-k családi megközelí
tése és kezelése tehát mindenképp indokolt lenne.

Deviancia-váltás
A deviancia-váltás jelensége is közismert. Ennek egyik leggyakoribb formá
ja az, amikor valaki az alkohol mértékvesztett fogyasztásáról gyógyszerabúzusra tér át, de arról is vannak adatok, hogy a kezelt (absztinenciára állított)
alkoholbetegek közt - a korábban elfedett depresszió - öngyilkossági kísér
letet indukál (vált ki).

A TBZ értelmezése

hazánkban

A társadalmi türelem és türelmetlenség szociológiai (és szociál-pszichológiai) magyarázata - számos kutató véleménye szerint - történelmi sajátsá
gainkkal hozható összefüggésbe. E szerint társadalmunkból történelmi okok
ból mindig hiányoztak a megfelelő számú, demokratikus közösségi fóru
mok, amelyek az alternatívákhoz (a megoldások sokszínűségéhez) és a
„másság" elfogadásához hozzászoktattak volna bennünket. Ezzel magyaráz
ható jórészt mentálhigiénés kultúránk alacsony szintje is.
Több szociológus hozzáteszi e történelmi magyarázathoz, hogy az utóbbi évtizedek tár
sadalmi mozgása a korábbi (pl. falusi-társadalmi) közösségek hagyományos értékrendjét
úgy borította föl, hogy újat még nem nagyon adott helyette. A z urbanizáció (városiaso
dás, városba áramlás) és a társadalmi mobilitás (tömeges helyzetváltás) deviancia-fokozó
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hatását a szakirodalom rendszeresen leírja és elemzi, bár számos ellentmondó adatról is
van tudomásunk. (...)
A jelenségek egysíkú értelmezésének elkerülése végett hadd hivatkozzunk ezúttal
ismét Simek: „Alkoholizmus és korai halál" című tanulmányára. (Kötetünkben:
1.4.
1.10. táblázata. 78. o. - Szerk.) Itt ugyanis olyan adatsorokkal találkozunk, amelyek
egyértelműen azt bizonyítják, hogy a produktív korúak halálozása tekintetében ma Ma
gyarországon a falu még mindig sokkal veszélyeztetettebb, mint a város! Adataink fino
mítása és alapos elemzése még hátravan (valószínűleg az ingázó másfél millió túlzott
igénybevétele is közrehat az arányokban, sok egyéb mellett), de arra mindenképp jó,
hogy figyelmeztessen bennünket a társadalmi jelenségek bonyolultságára.
Dr. Dobranovics Ilona szegedi és Szeged-környéki felmérése - amelyből az a-b-c)
ábrát átvettük - hasonló eredményekre vezetett, s ráterelte a figyelmet a tanyai lakosság
fokozott veszélyeztetettségére.

A munkásmozgalom a kapitalizmusban mindig a kizsákmányoló társadalmi
rendszert tette (és teszi) felelőssé az alkoholizmusért. A z Antialkoholista
Munkás Szövetség (AMSZ), amelyet a harmincas években tiltott be a
Horthy-rendszer, az illegális Kommunista Párt támogatásával működött s
egyik fedőszerve is volt annak. Nézetei abból a tényből indultak ki, hogy az
alkohol mértéktelen fogyasztása olyan pótcselekvés, amely a valóságos tár
sadalmi cselekvéstől vonja el a proletárt; a kapitalizmusnak egyik fontos
biztonsági szelepe a társadalmi feszültségek levezetésére. Nem utolsósorban,
az élcsapat szervezettségét féltették, s az illegalitás titkainak a kifecsegésétől óvták, józanságra intve tagjaikat.*
A z absztinenciára törekvő munkásmozgalmi antialkoholizmus azt hirdette, hogy az alko
holizmus és a lakosság alkoholfogyasztási szokásai összefüggnek, s gyökerében mind
kettő politikai kérdés elsősorban. E nézeteket hirdette 1978-ban bekövetkezett haláláig
az A M S Z utolsó elnöke, dr. Arató Emil is, akinek munkássága máig sok tanulsággal
szolgál. Többek közt azonban a hajdani antialkoholizmus naivitásának volt a következ
ménye, hogy a fölszabadulás után abban a hiedelemben éltünk, hogy a társadalmi válto
zások a devianciák létalapját húzták k i , s így számítani lehet azok automatikus „elhalá
sára".
A történelem azonban alaposan rácáfolt naiv elképzeléseinkre. Időbe telt, amíg ezt
megértettük és megemésztettük. 1960-ban hozott az M S Z M P Politikai Bizottsága, a föl
szabadulást követően először határozatot a részegeskedés megszüntetése érdekében. Ezt
azóta több kormányhatározat és állami intézkedés követte, a megelőzés és a gyógyítás
hatékonyságának növelése érdekében.
1962 óta van Magyarországon Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság (az egész
ségügyi miniszter vezetésével), és azóta számos jogszabály született e vonatkozásban.
Lásd: Arató Emil dr.: „Tudományos szemlélettel és forradalmi programmal az alkoholiz
mus ellen." (Alkohológia, 1977/3.)
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a) 1981-ben felvett alkoholbetegek település szerinti eloszlása (a detoxikáló forgalma nélkül)
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b) Szegedi kórház pszichiátriai osztályára 1981-ben felvett összes alkoholbeteg területi megoszlása (detoxikáló forgalma nélkül) 100 000 lakosra
átszámított értékben
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c) Szegedi kórház pszichiátriai osztályára 1981-ben delírium tremens
miatt felvettek település szerinti eloszlása, 100 OOO lakosra átszámított érték
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1983-ban az alkoholizmus elleni állami-társadalmi szervezettség tovább fokozódott: a
koordináló testületből Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság lett, a Minisztertanács
egyik elnökhelyettesének irányításával. (Ez azóta, sajnos, megszűnt. - Szerk.)

Korszerű antialkoholista politikánk a mértékletesség hirdetésén alapszik, az
alkoholfogyasztást általában kielégítendő társadalmi igényként kezeli; eze
ket az alapelveket próbálja összehangolni a megelőzés, a gyógyítás és a re
habilitáció gyakorlatával - egyelőre nem nagy sikerrel.

Politika és érdek
(...) A z amerikai alkoholtilalom (prohibíció) látványos kudarca óta világ
szerte politikai kérdésként kezelik az alkoholizmust és az ellene folytatott
küzdelmet, miután felismerték az állam és a különböző érdekcsoportok (ter
melők, forgalmazók, fogyasztók) érdekkülönbségeinek jelentőségét és szere
pét. Hazánkban még csak mostanában kezdjük az alkoholfogyasztással
összefüggő - közgazdasági és egyéni - érdekviszonyok elemzését; e tekin
tetben is meg kell küzdenünk a „szocialista egység" naiv értelmezésével,
amely nem akart - és nem akar - számolni semmiféle érdekütközéssel a mi
viszonyaink között.* (...)

1.7.9. Komplex modell
Szemlélet-történeti áttekintésünk során megkíséreltük a különféle megköze
lítésmódok, értelmezési modellek fölvázolását és ütköztetését. A z ismertetés
szempontjai feltehetően előrevetítették a társadalmi és tudományos igényt
egy korszerű, komplex alkohológiai modell megfogalmazására.
Elbizakodottságról tanúskodna, ha mi most deklarálni merészelnénk egy erre irányuló
fontos meghatározást. Legfeljebb jelezni tudjuk elképzeléseinket e korszerű, komplex
modell irányára, jellegére vonatkozóan, hogy a jövő szociális szervezőinek felhívjuk a
figyelmét az ezen (és ebben) való munkálkodásra. Egy kialakulóban és szerveződőben
levő interdiszciplináris szakma képviseletében, józanul ennél többre pillanatnyilag nem
vállalkozhatunk.

Jelentős hozzájárulás az érdekütközések feltárásához az 1980-82-ben folyt sajtóvita az
alkoholizmusról. Bővebbet Fekete János: „Vita az alkoholizmusról" című tanul
mányában (Alkohológia, 1982/1); és a J.A.K. vitájának közreadott rövidített jegyzőköny
véből, melynek címe „Miért isznak a magyar írók?" (Alkohológia, 1982/2.) (Lásd köny
vünk második kötetében! - Szerk.)
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Rendszerszemlélettel
Rendszerszemlélettel kell értelmeznünk és befolyásolnunk az alkoholfo
gyasztással összefüggő problémák egyéni és társadalmi megjelenését egya
ránt. Ebből kiindulva társadalmi méretekben és az egyének viszonylataiban
egyidejűleg kell számolnunk a jelenség társadalmi (szociológiai, szociál
pszichológiai, gazdasági, jogi és politikai stb.), valamint emberi (andragógiai: a test és a lélek sajátosságait egyaránt figyelembe vevő) tényezőivel és
összefüggéseivel. A z alkoholizmus elleni küzdelem csak akkor reális, ha
meghaladja önmagát, s az általánosabb céloknak alárendelődik: ha egyszer
smind küzdelem az embernek és az ember alkotó-védő közösségeinek a ki
teljesedéséért. Testi és lelki higiénia, közösségerősítő kultúrmisszió, ismeretgyarapodás, érzelemgazdagodás - mind beleértendő tehát a fogalom komp
lexitásába. A szükséges komplex értelmezésbe és beavatkozásba így a leg
különbözőbb szemléletmódok (és modellek) részmegfigyelései és részkövet
keztetései (pl. munkahelyi szigor és orvosi segítség) is-is alapon, dialektiku
san, mozaikszerűen beilleszthetők.

Dinamikus, önmozgó folyamatok
Dinamikus, önmozgó folyamatként kell értelmeznünk és segítenünk a társa
dalom nagy- és kisközösségeinek, valamint az egyéneknek a fennmaradásu
kért, egyensúlyukért, egészségükért vívott harcát. Külön gondot kell fordíta
nunk a fogyatékosságok kijavítására vagy kompenzálására, a sérülékenyeb
bek támogatására, de a segítés alapvető és általános módja csak az önsegély
támogatása, indítékainak fölerősítése s eredményeinek pozitív megerősítése
lehet.

A megbetegedés

és a gyógyulás

pályái

Mind az alkoholos megbetegedések, mind a regenerálódás irányába ható té
nyezők folyamatosan, bár időnként változó mértékben és együttesen hatnak
az egyénekre s a társadalom kisebb-nagyobb közösségeire. Ennek megfele
lően a fertőződés, a megbetegedés, a betegség súlyosbodása vagy enyhülése
és a gyógyulás-rehabilitáció is sok pályás: sok buktatóval és sok kiúttal ren
delkezik. Következésképpen: alkoholbetegség gyakorlatilag annyi van,
ahány alkoholbeteg; az alkoholbetegségek megelőzésére, gyógyítására és a
gyógyulok rehabilitálására általános séma nem készíthető.
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Ha igaz az, hogy nincs két egyforma ember, akkor az is igaz, hogy nincs két egyforma
beteg sem, és a különböző kórformák is másként jelentkeznek tulajdonképpen mindenki
nél. Különösen igaz ez a több okra visszavezethető, az okok láncolatából kialakuló alko
holbetegségekre. Gondoljunk csak arra, hogy értelmiségi, jómódú környezetben pl.
mennyivel tovább titkolják, leplezik valakinek az alkoholizmusát - akár a munkahelyén,
akár a családjában. A megítélés eltéréseihez aztán a következmények eltérései járulnak
(a részeg munkás hamarább kerül a kijózanító állomásra, mint a részeg igazgató, akit a
vállalati gépkocsi ehelyett inkább hazavisz...). S mindez csak egy szempont figyelembe
vétele. A valóságban azonban minden embernek más-más öröklött és társadalmilag ha
gyományozott személyiséggel, egyéni-egyedi előtörténet után és egyéni-egyedi környe
zetben, sajátos elvárások, ellenkezések és támogatások gyújtópontjában kell megküzde
nie lelki problémáival (esetleg: pszichiátriai betegségével), ezért van kudarcra ítélve
minden olyan beavatkozás, amely mechanikusan uniformizált (lásd a 12 itatásos hánytatókúra sikertelenségét az alkoholbetegeknél), amelyik mindezt nem veszi figyelembe.
A z egyéni arculattal rendelkeződ emberre, Kovács Istvánra vagy Tóth Bélára kell
egyénítenünk tehát mindazt, amit általános ismereteink alapján helyesnek tartanánk; szá
mításba véve Kovács István vagy Tóth Béla egész életét. Ez rendkívül nehéz feladat.
Gondosan mérlegelnünk kell minden rájuk vonatkozó, jellemző információt; bele kell
élnünk magunkat a helyzetükbe; és megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznünk a megvá
lasztott beavatkozásmódok kivitelezésére, esetleg gyors módosítására, a változó követel
ményeknek megfelelően.

A minimális változások

jelentősége

A z alkoholizmus komplex megközelítése nem nélkülözheti a minimális vál
tozások értékelését. Mind a megbetegedés alattomos fokozódása, mind pe
dig a gyógyulás többnyire ilyen kis lépésekben halad előre. A z egyéni ital
fogyasztás növekedését vagy csökkenését s a kezeltek akár időleges abszti
nenciáját vagy ennek eseti megszegését is jelentős momentumokként kell
kezelnünk. Ezek a „kis" változások - testi, lelki és társadalmi összefüggése
ik, következményeik révén - nagyobb változásokhoz is vezethetnek.

Beavatkozási

stratégia

A rendszerszemléletű megközelítés feltételezi az egész rendszerre, valamint
a hierarchikus (egymásra épülő) alrendszerekre egyidejűleg ható beavatko
zás megszervezését - az országtól, a megyék, városok és községek lakossá
gán, a munkahelyek dolgozóin és a családokon át, az egyénekig. A z egy
másra épülő programok közül szükség szerint kell elsőbbséget biztosítani
azoknak, amelyek az adott szakaszban a legképlékenyebbek, a változásokra
a leginkább motiválnak, s változásuk a legkedvezőbb láncreakciót válthatja
ki. Úgy tűnik, hogy pillanatnyilag (és még hosszú ideig) a család mikrokö138

zössége ez a kiemelkedő jelentőségű alrendszer - az alkoholizmus megféke
zése szempontjából is.

A komplex, többváltozós,

egyéni alkoholizmus-modell sematikus
vázlata:

FOGAMZÁS: Sérülékenyebb vagy ellenállóbb genetikai alap.
M A G Z A T I K O R S Z A K : Erósebb vagy gyengébb biológiai védelem. A z anyai táplálko
zás, életmód különbözősége. Külső ártalmak (többek közt: anyai alkoholfogyasztás).
SZÜLETÉS: Egészségesen vagy sérüléssel.
G Y E R M E K K O R : Táplálkozási, életmódbeli különbségek (többek közt: hozzáférés az al
koholhoz). A z elsődleges szocializáció körülményei, mintái (nagy családban, atomizált
családban, elvált szülővel, új házasságban, árván, állami gondozásban stb.). Iskolakörül
mények különbségei (teljesítménysikerek és kudarcok).
SERDÜLŐKOR: Baráti körök (referencia-csoportok) különbségei. Pályaorientáció lehe
tősége, sikere vagy kudarca. Első szerelmek és szexuális kapcsolatok eltérő tapasztalatai.
F I A T A L FELNŐTTKOR: A meghatározó életélmények tapasztalatai, alkoholos vonza
tuk különbségei. A továbbtanulás és a munkába állás sikerei, kudarcai. A katonaélet el
viselésének különbségei. A párválasztás sikere, kudarca. A z apai vagy anyai szerep vál
lalásának élményei. A z alkoholfogyasztási szokások rögzülése.
FELNŐTTKOR: A családdal közösen kitűzött célok megvalósulása vagy megvalósíthatatlansága. A munkahelyi ambíciók sikere és kudarca. A z alkoholfogyasztással, i l l . az
absztinencia (kényszerű?) vállalásával járó problémák, előnyök, kapcsolatok és társadal
mi minősítés átélése. A házastársi kapcsolatok szilárdsága vagy föllazulása (új társkap
csolat?). A gyerekek önállósodásával járó problémák.
IDŐSKOR: A nyugdíjba menetel átélése (új célok?). Betegségek, fájdalmak elviselése
(alkohollal vagy anélkül). Hozzátartozó halálának elviselése. Öregkori elmagányosodás
és alkalmazkodási nehézségek (unokákhoz, szociális otthonhoz stb.) és ezek kompenzá
lása.

A sematikus életút minden pontja rejt buktatókat és nyújt kapaszkodókat az egyensúly elvesztése és visszanyerése szempontjából - az alkoholizmus
vonatkozásában is.
A z egész életút azoknak a társadalmi feltételeknek, szokásoknak, érték
rendnek a hatása alatt alakul, amelybe az alkohol és az alkoholos megoldá
sok kínálata, valamint az alkoholizmus elleni küzdelem aktuális elfogadott
sága is beletartozik.
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Most pedig megkíséreljük az alkoholfogyasztással
összefüggő
problémák komplex társadalmi modelljét is fölvázolni, a hazai
körülmények, érdekeltségi viszonyok figyelembevételével
A L K O H O L O S I T A L O K A T TERMELÜNK ÉS F O R G A L M A Z U N K , mert
- széles körű társadalmi igény van e termékekre,
- érdeke a szőlő- és gyümölcstermelőknek,
- viszonylag kis ráfordítással nagy hasznot hajt a kereskedelmével foglalkozóknak,
- növeli a tanácsok bevételeit,
- jelentősen hozzájárul az állami költségvetés bevételeihez,
- mint gyorsan forgó árualap, dinamikusan szolgálja a vásárlóerő egyensúlyban tartá
sát,
- nagy a gazdasági és kulturális hagyománya.
ALKOHOLFOGYASZTÁSBÓL EREDŐ KÁROK J E L E N T K E Z N E K
- azokban a megbetegedésekben, amelyek oka vagy súlyosbítója az alkohol rendszeres
fogyasztása; s e betegségek megviselik a családokat (újabb betegségeket indukálva,
anyagi helyzetüket és kapcsolataikat rontva),
- jelentős munkakiesést okoznak és súlyosan megterhelik az egészségügyi hálózatot,
egyben terhet raknak a rendfenntartó és igazságügyi hatóságokra is,
- a családi háztartások gazdasági egyensúlyában, a családok bomlásában, a válások
ban, a gyermekek zavaros neveltetésében, állami gondozásában,
- a közlekedési balesetekben és a bűnözésben,
- a munka termelékenységében, a munkafegyelemben, a hibás döntésekben, az üzemi
balesetekben, a tehetségek tönkremenetelelében,
- a tanácsok (önkormányzatok - Szerk.) felelősségrendszerében,
- az állami költségvetésben (és a társadalmi morálban egyaránt - Szerk.).
AZ
-
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ÉRDEMI ELLENLÉPÉSEKET AKADÁLYOZZÁK
a leplezett és bagatellizált „ivós" érdekeltségek,
az alkoholfogyasztás hagyományos összeszövődése kultúránk kapcsolatrendszereivel,
az italt kedvelők tiltakozása minden beavatkozással szemben, amely potenciálisan
mindnyájukat fenyegeti,
a modellt nyújtó rétegek negatív életmintája,
az alternatív programok szegényessége,
a társadalmi-gazdasági vezetők rövidtávú érdekeltsége és gondolkodása. (...)

1.8.
További epidemiológiai következtetések
Dr. Simek Zsófia-Fekete János: Epidemiológiai*
helyzetkép - és ami ebből következik
(In: Van segítség?! Kossuth Kiadó, 1988. 60-82. o.)**
(...) Bár a jelenség ma már nem szorul sem bizonyításra, sem dramatizálásra, mégsem árt összefoglalni a hazai epidemiológiai kutatások és vizsgála
tok eredményeit. Annál inkább, mert a szakemberek között is vannak még
olyan nézetek, amelyek a magyar lakosság egészségi állapotának romlásá
ban nem tulajdonítanak kellő jelentőséget a mértéktelen alkoholfogyasztás
következményeinek.
Elsőrendű célunk azoknak a már jelenleg is megvalósítható tennivalók
nak a megfogalmazása, amelyek nem a távoli jövőbe helyezik (minden fele
lősséget elhárítva ezzel) a hazánkra jellemző mértéktelen alkoholfogyasztás
további növekedésének megállítását, sőt csökkentését. Véleményünk szerint
- és ezt bizonyítani kívánjuk - ez az egyik döntő és megfogható láncszem
abban a tevékenységsorozatban, amely a magyar lakosság egészségi állapo
tának javulását már a közeljövőben erőteljesen befolyásolhatja.

A munkaképes

korúak halálozása - és az alkohol

A z a jelenség, amire először 1975-ben hívta fel Simek az egészségügyi ve
zetés figyelmét, ma már közismert. A z „Alkoholizmus és a korai halál" cí
mű munkája*** volt az első olyan publikáció, amely a produktív korú férfi
lakosság halálozási arányának J978-ig bekövetkezett romlását feltárta.
A tanulmány - a nemzetközi kutatások eredményeit felhasználva s a haEpidemiológia = a betegségek tömeges elterjedését vizsgáló tudományos módszer.
(Táblázatkiegészítések
az „Alkoholizmus-fertőzöttség
Magyarországon,
1992" című Jó
zan Nép különkiadás statisztikai adatsora felhasználásával. - Szerk)
In: Alkoholizmus. (Szerk.: Fekete János.) Kossuth Könyvkiadó 1980. 316. o. (Fejeze
tünkben lásd 1.4.1. pont. 64. o. - Szerk)
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zai demográfiai adatokra támaszkodva - bizonyította, hogy a mértékvesztő
alkoholfogyasztásnak döntő szerepe van az először érthetetlennek tűnő - és
sokáig elbagatellizált - jelenségre. (A jelenség érthetetlennek tűnt, hiszen az
életszínvonal emelkedése, az orvostudomány és az egészségügyi ellátás fej
lődése miatt, a politikai légkör és a társadalmi közérzet (...) javulása nyo
mán éppen ellenkező tendenciát reméltünk.)
A szerző egyik fontos következtetése az volt, hogy az egészségügy nem
képes egyedül megküzdeni ezzel a - komplex problémák tüneteként meg
nyilvánuló -jelenséggel.
A z alkoholizmus elleni tevékenységgel foglalkozó elkötelezett szakem
berek következetes kritikai fellépése eredménnyel járt. A z egészségügyi mi
niszter által vezetett Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság társadalmi
munkáját 1985-ben átvette az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság (AEÁB),
miniszterelnök-helyettesi vezetéssel. Annak elismerése, hogy ez az össztár
sadalmi feladat állami koordinációt igényel, olyan szemléleti változást indí
tott el, amelynek már kezdjük észlelni némi kedvező hatását. A z állami és
politikai vezetés kezdi reálisabban megítélni a kritikus társada
lomegészségügyi állapotokat, és végre kialakulóban van az az egészségvédő
és -mentő nemzeti program, amely - ha megfelelő tömegtámogatást kap alkalmas lehet az életvezetést szabályozó szokásaink átformálására.*
Sajnos azonban a munkaképes korú lakosság halálozási aránya 1978 óta
is tovább romlott, noha ez megfelelő intézkedésekkel legalábbis megállítha
tó lett volna. A z itt közölt (s a tanulmány megjelenése után négy évvel ki
egészített! - Szerk.) követhető adatok szerint az 50-59 éves korcsoportú fér
fiak halálozási aránya (...) ma ismét a húszas évek szintjén van!

Alkoholtúlfogyasztás

mint halálozási

rizikótényező

Nem lehet elfogadni azt az érvelést, amely még szakemberek részéről is el
hangzik, hogy a lakosság életmódjából következő egészségromlásért, halálo
zástöbbletért csak az egyén felelős, és hogy e jelenség visszafordítását csak
a távoli jövőben lehet elképzelni! Éppen ezért a közreadott adatok részleteVö. dr. Ajkay Zoltán-dr. Bognár llona-dr. Kökény Mihály: A z egészségmagatartás rizi
kótényezői hazánkban. Társadalmi Szemle, 1986/7. sz.; Korunk társadalmi betegsége.
Politikai Vitakör, 1986/7. sz. A z M S Z M P K B Agitációs és Propaganda Osztályának ki
adványa. - A z AEÁB 1988. január elsejével történt beolvasztása az Országos Egész
ségvédelmi Tanácsba azonban a fejlemények és a jelenség további gondos elemzését kö
veteli.
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sebb elemzése előtt kísérletet teszünk az elhárító s elodázó szemlélet megin
gatására.
/. táblázat és ábra
A 30-60 közötti férfiak halálozásának alakulása
korcsoportonként (1920-1991), ezer azonos korúra számítva

(A

1991

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1978

1984

1989

30-34 éves

7,6

5,5

4,2

4,0

2,0

2,0

2,4

2,4

3,0

3,1

35-39 éves

8,6

6,8

5,2

4,6

2,5

2,7

3,6

4,3

4,6

4,9

40-44 éves

10,0

8,0

7,2

5,7

3,2

4,2

5,3

7,0

6,8

7,8

45-49 éves

12,7

10,2

10,0

7,9

5,4

6,2

8,5

10,7

11,1

11,7

50-54 éves

16,8

13,6

13,8

11,9

8,9

9,3

12,6

15,8

16,6

17,4

55-59 éves

23,6

19,0

20,2

17,6

15,6

15,2

18,2

23,3

23,3

24,1

Korcsoportok

vonal a tendencia-változás kezdetét jelzi.)

A 30-60 év közötti férfiak halálozásának alakulása
(1920-1991: grafikus ábrázolás)

Forrás: Demográfiai

Évkönyv, 1978, 1984, 1990 és 1991.
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A z egészségre ható sokféle biológiai, pszichológiai és szociális tényező
ből egynek a kiragadása sokak szemében nevetségesnek - tudománytalan
nak - tűnik. Mégis, ha az egészségügy történetét vizsgáljuk - gondoljunk
például Semmelweisre vagy Jennerre, igen komoly eredményeket lehetett
elérni egy-egy valóban fontos tényező megragadásával. Sem Semmelweis,
sem Jenner nem ismerték az általuk befolyásolt betegségek okait - hiszen
Pasteur csak később fektette le a mikrobiológia alapjait - , nagyon egyszerű,
de zseniális felfedezésük nyomán mégis tömegesen előforduló betegségek
váltak megelőzhetővé.
A mértéktelen alkoholfogyasztás egészségkárosító hatása természetesen
csak egy, korunk bonyolult, egészségre* ható tényezőinek tömegében. Még
is olyan tényező, ami könnyen megragadható, noha - mint minden más szo
kás - nehezen befolyásolható. A józan életvitelbe még beleérthető, szabá
lyozott és mértékletes (kulturált) alkoholfogyasztás** dominanciájának és
divatjának - előnybe helyezése a részegeskedéssel, nagyivással szemben már viszonylag rövid idő alatt komoly javulást eredményezne a magyar la
kosság egészségi állapotában.
A z alkohol okozta korai halál gazdag nemzetközi szakirodalmából hadd
emeljük ki ismét két jelentős vizsgálat eredményeit. De Lint 1975-ben kö
zölt tanulmánya*** szerint a mértéktelen fogyasztók halálozása 2-4-szer na
gyobb az azonos korú népességhez viszonyítva. Nicholls pedig azt vizsgál
ta, hogy a különböző halálokok mennyivel gyakrabban fordulnak elő a
nagyivók közt, ugyancsak az azonos körű népességhez viszonyítva.****
A közhiedelemmel ellentétben, a mértéktelen alkoholfogyasztók többsé
ge is a vezető halálokok (szív- és érrendszeri, daganatos betegségek) követ
keztében hal meg. így az alkoholos halálozás csak akkor tárható fel teljesen
a haláloki statisztikákban, ha erre külön figyelmet fordítunk. Ennek hiányá
ban, sajnos még a szakemberek egy része sem látja világosan a mértéktelen
alkoholfogyasztás kiemelkedő szerepét a munkaképes korú (elsősorban fér
fi) lakosság halálozásában, - holott a hazai halálozási adatok elemzése ezt
nyilvánvalóvá teszi.
*

A z egészség WHO-definíciója: Nemcsak a betegség hiánya, hanem a testi, szellemi és
szociális jólét állapota.

**

Ehhez természetesen mindenkinek pontosan tudnia kell, mit értsen mértékletes fogyasz
táson általában, de főleg saját magára vonatkozóan, konkrétan.

***

In: W H O Krónika, 1975/7. sz (Könyvünkben 1.4.1. tanulmány 2. tábl. 66. o. - Szerk.)

* * * * Lásd könyvünk 1.4.1. tanulmányának 4. táblázatát (68. o.) - Szerk.

144

2. táblázat
Halálozások korcsoportok és a halál oka szerint, 1984, 1990
A meghaltak kormegoszlása
Halálokok

1984

1991

1984

1991

15-59 éves halottak
száma

%*

1984

1991

60 éves és idősebb
halottak száma

Keringési rendszer
betegségei

15,9

15,3

10 924

10 083

68 757

65 735

Daganatok

36,4

36,7

7 670

8 495

21 086

23 128

Alkoholos
májzsugorodás* *

174,2

183,6

1 921

2 749

1 103

1 497

Öngyilkosság**

192,4

183,0

3 102

2 576

1 612

1 408

Motorosjármű
balesetek**

207,0

285,6

1 161

1 651

561

578

28,5

29,6

32 029

112 227

109 720

Összes halál

32 491

* A fiatalabb felnőttek halálozása az öregkorúak százalékában.
** Speciális alkoholos halálokok.

Forrás: Demográfiai

Évkönyv, 1984, 1990 és 1991.

Fel kell figyelnünk arra, hogy azokban a halálokokban, ahol közismert a
mértéktelen alkoholfogyasztás szerepe (májzsugor, öngyilkosság, balesetek),
lényegesen magasabb a 60 évnél fiatalabb korban elhunytak száma, mint a
60 éven felülieké!
Ha az alkoholfogyasztás ezekben a halálokokban ilyen mértékben növeli
a korai halál esélyeit és a vezető halálokokban is többszörös az alkoholisták
veszélyeztetettsége (lásd De Lint és Nicholls hivatkozott adatait!), s nincs
okunk azt feltételezni, hogy e betegségben szenvedők kevesebb alkoholt fo
gyasztanának az átlagnál, akkor ebből egyenesen következik, hogy a szesz
fogyasztás mérséklésével jelentősen csökkenteni tudnánk a produktív korú
aknái a daganatos és a szív- és érrendszeri halálozás előfordulási gyakori
ságát is.
Többek közt ezt bizonyítja az az írországi utóvizsgálat is, amely a húsz
esztendővel korábban kórházban kezelt alkoholbetegekre irányult. A megta
lált személyek 57%-a a vizsgálat időpontjára már meghalt. A z elhalálozott
53 alkoholbeteg közül 18 szívbetegségben (15 infarktusban), 5 érrendszeri
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betegségben, 11 pedig rákos megbetegedésben vesztette életét. Ez az összes
alkoholbeteg halott 64%-a.
Itt kell megemlíteni azt a téves és egyben veszélyes nézetet, mely szerint az alkoholfo
gyasztásnak nincs olyan szerepe a vezető halálokok kialakulásában, mint például a do
hányzásnak. Sőt, abból kiindulva, hogy a kismértékű alkoholfogyasztás pozitív irányban
befolyásolja az érszűkületet és ezzel például megelőzheti az infarktus keletkezését, „el
felejtik" levonni azt a tudományosan bizonyított következtetést, hogy a mértéktelen al
koholfogyasztás meg a dohányzásnál is súlyosabb rizikótényező. (Általában együtt je
lentkeznek és hatnak.) (...)

A mértéktelen alkoholfogyasztás központi szerepére utal a korai halálozás
jelenségében a két nem halálozásának alakulása. Amíg a produktív korú
férfiaknál a halálozási görbe 1960-ban fordul meg és egyre meredekebben
emelkedik, addig a nők hasonló korosztályaiban ez a fordulat csak 1970-ben
következik be, és az emelkedés is lényegesen lassúbb ütemű. (Lásd a 3. táb
lázatot és ábrát.)
Nem hisszük, hogy az alkoholfogyasztási szokások nemi eltérésén kívül
találnánk más, ennyire jellemző tényezőt, ami a két trend különbségét ma
gyarázná. Mindazok az okok, a korai halálozáshoz feltételesen vezető té
nyezők, amelyeket a tudományos kutatók feltártak (urbanizáció, migráció,
stressz, helytelen táplálkozás, mozgáshiány, de még a dohányzás is) hason
lóan hatnak mindkét nem körében. (És akkor a részeges férjükkel kínlódó,
gyermekeiket egyedül nevelő nők fokozott terhelését még nem is vettük
számításba!) Bár a halálozási görbe már jelzi, hogy a nők soraiban is emel
kedik az alkoholfogyasztás (emancipáció?), de még mindig nem olyan mér
tékben és pusztítóan, mint a férfiaknál.
A z elmúlt 10 évben tett megfigyeléseinket és javaslatainkat az alkoholiz
mus és a korai halál összefüggéseiről kezdetben nem sok megértéssel fogad
ták. A makacs tények hatására a jelenség az utóbbi időben az érdeklődés
középpontjába került. Reméljük, hogy végre javaslataink is meghallgatásra
találnak.
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3. táblázat és ábra
A 30-60 év közötti nők halálozásának alakulása Magyarországon
1920 és 1991 között, ezer azonos korúra számítva
1 Korcsoportok

1920

1930

1940

1950

8,2

5,6

4,1

3,0

30-34 éves

1960

1970

1978

1,3

1,0

1,0

1984

1,2

1989

1991

1,2

1,2

35-39 éves

8,4

6,3

4,5

3,3

1,8

1,4

1.6

1,9

1.9

2,1

40-44 éves

9,0

6.8

5,3

4,0

2,7

2,3

2,6

2,8

2,9

2,9

45^49 éves

10.8

8.4

7,0

5,6

3,9

3,6

4,1

4,5

4,4

4,6

50-54 éves

13,9

11,7

10,1

7,8

5,9

5,8

6,1

6,4

6,5

6,5

55-59 éves

20.0

16,4

14.0

11,6

9.4

8,4

9.2

10,0

9,9

9,6

(A _ _ vonal a tendencia-változás kezdetét jelzi.)
20

18

-h

55-59

50-54
45-49
40-44
35-39
30-34

1920 1930 1940 1950 1980 1970 1978 1984 1989 1991

Forrás: KSH Demográfiai

Évkönyv, 1978, 1984, 1990 és 1991.
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Az alkoholizmus elterjedtsége

(morbiditása)

hazánkban

A T B Z (Társadalmi Beilleszkedési Zavarok) tárcaközi kutatási főirány alko
hológiai témái 1980-1985 között Simek vezetésével folytak. Ezekben a ku
tatásokban egyaránt nagy teret szenteltünk az alkoholbetegség gyakoriságára
és a mértéktelen szeszfogyasztás következtében (vagy hozzájárulásával) ki
alakuló többdiagnózisú morbiditásra*
Megkülönböztetett figyelmet fordí
tottunk a morbiditáshoz vezető folyamatok, alkoholfogyasztási szokások
vizsgálatára.
4. ábra
A felnőtt lakosság megoszlása az alkoholfogyasztás előfordulása,
rendszeressége és mértékvesztése szerint (%)
LEÁLLNI!
CSÖKKENTENI!
VIGYÁZNI!

12%
18%
50%
20%

-

alkoholbeteg, kóros mennyiséget vagy kórosan ivó
alkalmanként, ritkán vagy sűrűn lerészegedő
mértékletes, alkalomszerű vagy rendszeres ivó
absztinens, alkoholt nem fogyasztó

JÓZAN TÖBBSÉG

18%

50%

Forrás: a TBZ Tárcaközi Kutatási Főirány
alkohológiai vizsgálata (1984) alapján.
A. O'Connor-J. Daly: Alcoholics. British Journal of Psychiatry, 1985. 146. 645-647. o.
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Több ezer vizsgált személy adatai alapján kialakult egy megközelítően
pontos kép az alkoholfogyasztás előfordulásáról, rendszerességéről és mérté
kéről. Ettől az országos átlagot tükröző megoszlástól jelentős helyi eltérések
lehetségesek aszerint, hogy az adott területen milyenek az italozasi szoká
sok, milyen mértékű a lakosság alkoholfogyasztása.
Bács-Kiskun megyében például dr. Péter Árpád körzeti orvos az általa gondozott lakos
ság körében a következőket tárta fel: „Alkoholdependens és/vagy (alkoholtól) psziché sen-szomatikusan károsodott a férfiak 16,2%-a, a nők 2,8%-a, a lakosság 9,2%-a; alkoholabúzusban szenvedő és/vagy nagyivó a férfiak 12,0%-a, a nők 4,9%-a, a lakosság
8,3%-a." Tehát az általa ellátott körzetben: alkoholbeteg a férfiak 28,2%-a, a nők 7,7%a, a felnőtt lakosság 17,5%-a.*
A férfiak ¥s a nők még jelenleg is különböző italfogyasztási szokásait egy vidéki
középüzem 446 dolgozójának jól előkészített, megbízható vizsgálata adja meg. (Köny
vünkben lásd: 1.6.1. - Szerk.)

4. táblázat
Üzemi dolgozók italozasi szokásai, 1984

Absztinens
A csak évente néhányszor ivó
A z alkohol
fogyasztókat
100%-nak
véve,
megoszlásuk

Az összes férfi
%-a (N = 369)

Az összes nő
%-a (N = 77)

16,5

22,0

27,6

33,4

15,6

25,6

A hetente többször ivó

17,2

15,4

A naponta ivó

39,6

25,6

Sohasem fogyaszt részegségig

49,0

66,7

36,1

25,6

14,9

7,7

A havonta többször ivó

Előfordul, hogy részegségig
fogyaszt
Mindig régszegségig fogyaszt

100 %

100%

Forrás: Simek és Sz. Rézmán vizsgálata a Társadalmi
Beilleszkedési Zavarok Tárcaközi Kutatási Főirány
keretében, 1984.
In: A Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Tárcaközi Kutatási Főirány kutatóinak munka
értekezlete, Pilisszentkereszt, 1984. Sokszorosított kézirat, 16. o.
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Ha a számsorokban szereplő személyek adatait vetítjük egymásra, a nemi
szerepekhez igazodó fogyasztás egyik jellemző vonására találunk. Amíg az
alkoholos italt fogyasztó férfiak között a mindig részegségig ivók egyhar
mada (az alkoholfogyasztó férfiak 4,95%-a) naponta vagy hetente többször
iszik, addig a vizsgálatba került nők között ilyen nem akadt. Valamennyi,
mindig részegségig ivó nő (az alkoholfogyasztó nők 7,7%-a) a ritkábban havonta többször - fogyasztók csoportjába tartozott.
Sem az alkoholbetegség, sem az alkoholfogyasztás következtében kialakult betegségek
nem alakulnak ki egyik napról a másikra. A z évek során mértékvesztőn elfogyasztott,
egészségre ártalmas alkoholmennyiség fokozatosan és alattomosan fejti ki hatását. Ezt a
folyamatot kell(ene) visszájára fordítani - még a betegség megjelenése előtt.
Sajnos ma még az orvosok is többnyire csak akkor tartják szükségesnek a beavatko
zást páciensüknél, amikor már észlelik az elhatalmasodott betegség virulens tüneteit.
Természetes, hogy a veszélyeztetett személy és környezete (családja, barátja, munkatár
sa) még kevésbé tartja fontosnak a beavatkozást akkor, amikor az alkohol fogyasztása
még sem az egészségben, sem a viselkedésben, alkalmazkodásban, teljesítményben, sem
a szociális szerepek betöltésében nem okoz észrevehető változást, romlást, kiesést. Pedig
a védőoltást sem a betegnek, hanem a veszélyben lévőknek adjuk! Ezt a magától értető
dő igazságot sajnos még nem sikerült az alkohológiába átültetni.

A károsító, betegítő folyamat - noha évekig tart - mégsem zajlik valójá
ban észrevétlenül. Oda kell figyelnünk a károsodó szervezet első vészjelzé
seire! Ilyen például bizonyos májenzimek szintjének emelkedése (ezek az
alkohol méregtelenítéséhez szükségesek); így ma már laboratóriumi vizsgá
lattal lehet jelezni, ha valakinek ajánlatos sürgősen csökkenteni a szeszfo
gyasztását.
A már kialakult májbetegségek gyakoriságát vizsgálta dr. Kopp Mária és
Skrabski Árpád, a 20 év fölötti lakosságból vett reprezentatív mintán, s en
nek alapján tette a következő megállapításokat: „A krónikus májbetegség és
az alkoholizmus szoros összefüggése alapján vizsgáltuk a májbetegek ará
nyát, gyakoriságát különböző rétegekben. A teljes mintában 2,91% a májbe
tegek aránya... magas a májbetegek aránya a nyolc általánosnál kevesebbet
végzettek csoportjában (4,9%)... A vezetők közül, a száznál több munkatárs
sal dolgozók között 8% a krónikus májbeteg."*
Ha tehát az adekvát egészségügyi ellátásban csak a májbetegekre a
szükséges figyelmet fordítanánk - és a beavatkozást nem korlátoznánk a
In: Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Tárcaközi Kutatási Főirány kutatóinak munkaérte
kezlete. Pilisszentkereszt, 1984. Sokszorosított kézirat, 172. o.
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gyógyszeres kezelésekre - máris sokat tehetnénk az alkoholbetegségek ko
rai befolyásolására. Erre máris van követhető modell: a Szolnok Megyei
Kórház-Rendelőintézet alkoholbetegeket ellátó osztályának együttműködése
a hepato-toxikológiával és a város üzemegészségügyi szolgálataival.*
Ugyanígy megragadható figyelmeztetőjel a táppénzes napok (különösen az ünnepeket és
a fizetést követő táppénzigények) alakulása.
Erre vonatkozólag ismét dr. Péter Árpádot idézzük: „Elméleti megfontolások (közte
alkohológiai szakemberek megállapításai) alapján a keresőképtelenséggel járó megbete
gedéseknek nagyobb százaléka írandó az alkoholfogyasztás rovására, mint az hazai sta
tisztikáinkból kiderül. A szerző táppénzes naplójának 1984. évi adatai alapján a kiutalt
táppénzes napok 7,1%-ában jól bizonyítható volt a megbetegedések alkoholos eredete.
A z úgynevezett rejtett alkohologén táppénzes morbiditás feltárásával azonban már a táp
pénzkiutalások alapját szolgáló napok 19,5%-a lett az alkohol(izmus) számlájára írha
tó"**

Visszatérve a korai, idő előtti halálozás problémájára, még egyszer szeret
nénk - most már a vizsgálatok fényében - rávilágítani az alkoholizmusnak
a többi tényezőhöz viszonyított döntő szerepére.
Dr. Harsányi László és dr. Jegesi Andrea, a Baranya megyei öngyilko
sok vizsgálatánál (1983-1984) megállapították: „Az esetek kétharmadában
végeztünk véralkohol-vizsgálatot... A z elkövetők 47,7%-a halála időpontjá
ban ittas volt... Talán a bortermelő táj és a közismerten gyakori alkoholiz
mus magyarázza a májelzsírosodás gyakori előfordulását (a halottak 52,9%ában)."***
1984-ben, 1960-hoz képest - ahelyett, hogy a korábbi időszaknak meg
felelően tovább csökkent volna a 30-60 év közötti korcsoportok halottainak
száma - 7500-zal több férfi és 750-nel több nő halt meg!**** Ez a nemek
közötti arány félelmetesen azonos a férfi és a női alkoholizmus ismert gya
korisági arányával, és ismét csak az alkoholizmus és a mértéktelen alkohol
fogyasztás döntő szerepet bizonyítja a korai halálban.

*

Dr. Csépányi Attila - dr. Fügi Sarolta - dr. Bényei Magda: Hepatológiai és toxikológiai
gondozó a Szolnok m. Hetényi Géza Kórház területén. Alkohológia, 1983/1. 14. o.

**

Dr. Péter Árpád: Alkohollal kapcsolatos táppénzes morbiditás egy bácskai falusi körzet
ben. Medicus Universalis, 1986/5. 277. o.

***

T B Z munkaértekezlet. Pilisszentkereszt, 222-223. o.

* * * * És ez a mortalitási mutató a legutóbbi évek adatai szerint még tovább romlott! (Szerk.)
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Általános beavatkozási

koncepció

Nem téveszthetjük szem elől az alkoholizmus és a mértéktelen alkoholfo
gyasztás okainak komplex voltát és ezek kutatásának szükségességét. Ez
azonban nem jelentheti azt, hogy a beavatkozási koncepciónak ne lehetne
egy végtelenül egyszerű minimuma, melynek mindenekelőtt az alkoholfo
gyasztás általános csökkentésére kellene irányulnia, különösen a nagyfo
gyasztók esetében. Ehhez azonban ismerni kell a mértéket.

A „mérték"
M i az a szeszmennyiség, amit az ember ártalmatlanul elfogyaszthat, és mi
az egészséget veszélyeztető határérték? A nemzetközi vizsgálatok ezt a ha
tárt egyöntetűen, a férfiak esetében napi 60 vagy heti 400 g tiszta alkohol
rendszeres fogyasztásánál húzzák meg. Ez volna tehát az egészségre általá
ban már ártalmas mennyiség statisztikai határértéke. Eltekintve tehát - a
testsúllyal, táplálkozással, hangulattal stb. - egyénileg változó alkoholturési
határoktól (amelyeknek a kitolódása esetleg már éppen a veszélyes hozzá
szokást jelzi!), érdemes megszívlelni ezt az átlagos mértéket. Itt inkább arra
kell ügyelnünk, hogy van, akinek megárthat ennél kisebb mennyiség rend
szeres fogyasztása is, vagy akiben a ritkább lerészegedések is betegséghez
vezethetnek.
60 g alkohol található 1.5 dl pálinkában vagy 7 dl borban vagy 1,5 1 sörben. Nők eseté
ben - sajátos enzimháztartásukkal összefüggésben - már veszélyes lehet ennek fele vagy
harmada is!
A z okozott baj elsősorban az ital alkoholtartalmától
függ. Jóllehet a tömény italok
fogyasztására specializált skandináv alkoholista viselkedése különbözik a nap minden
szakában bort ivó franciáétól, az alkohol egészségkárosító hatása itt is, ott is az elfo
gyasztott alkoholmennyiséggel arányos. Franciaországban például - a közhiedelemmel
ellentétben - botrányos részegeskedések nélkül is „nemzeti katasztrófa" az alkoholiz
mus. A másik tévhit - ami sokakban él - , hogy a sör nem is igazi szeszes ital. Akik így
vélekednek, azok figyelmébe ajánlható többek közt a német söralkoholizmussal foglal
kozó gazdag szakirodalom.

Szemléletváltás

az

egészségügyben

Mivel a szerzők az egészségügyi ellátásban dolgoznak, a beavatkozási kon
cepció részleteit is e területre dolgozták ki.
A z elmúlt évek nagy egészségpolitikai vívmánya, hogy az alkoholizmust
össztársadalmi feladattá deklarálták. Ez azonban az egészségügyet nem
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menti fel a maga sajátos alkohológiai-egészségügyi
ellátása alól.

feladatai kimunkálása és

A z alkoholbetegek, illetve a veszélyeztetettek száma több százezres nagyságrendű, gyó
gyításukkal azonban csak néhány száz orvos, pszichológus, szociális szervező s egyéb
egészségügyi szakdolgozó foglalkozik. Ilyen tömeges jelenségnél nincs más lehetőség:
az egészségügyi szolgálat egészét be kell vonni a probléma megoldásába.
A biológiai orvosképzés természetéből fakad a szociális eredetű kórképektől való
idegenkedés, illetve azok nem egyértelmű megítélése. Tehát alapvető
szemléletváltozta
tásra van szükség, ha az alkoholizmussal kapcsolatos egészségügyi feladatok ellátására
az egész orvos-egészségügyi szaktársadalmat mozgósítani akarjuk.
Mindenekelőtt le kell küzdeni az orvosok jelentós részében ma még uralkodó ellen
állási az alkoholizmus betegségként való megítélésével szemben. Meg kell haladni azt a
diagnosztikai hiedelmet, amely csak a már kialakult (a mértéktelen alkoholfogyasztás
szövődményének is tekinthető) alkoholfüggőségi állapotot tekinti „orvosi esetnek". Fel
kell ismerni, hogy a mértékvesztő alkoholfogyasztás milyen kiemelkedő szerepet játszik
a legkülönbözőbb testi és lelki kórképekben; s látni az alkoholbetegség és a különféle
(gyakran antiszociális) viselkedési zavarok közötti összefüggéseket. A z egészségügyi el
látásban tehát teret kell nyernie a szociális beavatkozásnak és a gyógyító
pedagógiának
is.
Mindez sok tennivalót, számos változtatást igényel. A z orvosi egyetemeken az okta
tást az alkohológia vonatkozásában jelentősen ki kell szélesíteni: a pszichiátriában főleg
szociálpszichológiai aspektussal; de az alkohol betegségek biokémiájának, kórtanának,
klinikumának, kórbonctanának is hangsúlyt kell kapnia a megfelelő szaktárgyak oktatá
sában. A z alkoholbetegségek következményeinek, sőt fatális kimenetelének lehetőségére
minden tantárgyban fel kell hívni a figyelmet. Célszerűnek látszik bevezetni, hogy az
ország valamennyi kórházában beszéljék meg s elemezzék az alkoholbetegségben vagy
annak szövődményében meghaltak s minden produktív korú halott kórtörténetét - az
alapellátást és a szakrendelést végző orvosok részvételével. Ennek - szemléletalakító ha
tásán kívül - a tudományos adatgyűjtésben, végső soron a kedvezőtlen halandósági mu
tatóink megváltoztatásában is jelentősége lehet.
Nélkülözhetetlen az alkohológiai ismeretek beépítése a pszichológusok
szociális
munkatársak és szakdolgozók
képzésébe, továbbképzésébe, hiszen az alkoholizmus
adekvát gyógykezelése korántsem szorítkozhat az orvosi beavatkozásra. A szociális szer
vező-képzés kiterjesztése - főiskolai képzettségű szocioterapeuták - nélkül a társaslélek
tani zavarok egyike sem, így az alkoholizmus sem küzdhető le.

A feladatokat az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenció szem
pontjából kívánjuk megvilágítani.

Az elsődleges megelőzés szolgálata és

inspirálása

Az elsődleges megelőzés az alkoholbetegségekhez vezető okok kiküszöbölé
sére irányul.
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Feltétlenül szükség van népszerűen megfogalmazott, a legfontosabb tudnivalókat tartal
mazó szórólapokra, öntesztelésre alkalmas kérdőívekre stb. Ezeknek minden egész
ségügyi intézményben (a 150 millió, egészségügy-lakosság találkozás kapcsán) könnyen
hozzáférhetőeknek kell lenniök. A z alapellátásban, a rendelőintézetekben, a kórházakban
stb. minden betegnek és orvoshoz forduló személynek - bármilyen betegségben szenved,
akármilyen tünetekkel, panaszokkal jelentkezik - elsődleges prevencióban kell részesül
nie az alkoholizmus veszélyeit illetően. Mindez természetesen nemcsak a betegpopuláci
óra vonatkozik, hanem az egészségesekre is (például üzemi rendelők, tanácsadások, szű
rőállomások, iskolaorvosok stb.). A felvilágosító és nevelő munka azonban csak akkor
hozhat eredményt, ha az egészségügy minden dolgozója korszerű ismeretekkel rendelke
zik az alkohológia és az alkoholizmus elleni küzdelem terén.

Az egészségügyi felvilágosításnak
nia:

többek közt a következőkre kell irányul

-

Váljon közismertté az átlagosan veszélyes napi alkoholmennyiség!
A mértékvesztő fogyasztás és a hozzászokás korai ismertetőjelei (veszélyjelei) kerül
jenek a köztudatba, ugyanakkor a figyelmeztetés ne legyen bántó!
- Váljanak ismertté a segítségnyújtás különböző formái és lehetőségei!
- Olyan közhangulat alakuljon ki, amelyben a józanság, a mértékletesség és a gyógyu
lási szándék értékké válik!
- Legyen tisztában a család és a munkahely a feladataival mind a megelőzés, mind a
gyógyítás, mind pedig a rehabilitáció vonatkozásában!
- Minél szélesebb körben ismerjék és gyakorolják az alkohol helyettesítését pozitív
kezdeményezésekkel és módszerekkel - akár a szorongás és feszültség oldásában,
akár a kapcsolatteremtésben stb.!
- Olyan szemléletváltoztatás következzék be, hogy ne a kezelés, hanem a részegeske
dés legyen a szégyen!
Mindehhez természetesen megfelelő reklámpszichológiai ötletekre is szükség van.
A z elsődleges megelőzés egyéb tényezői kívül esnek az egészségügy kompetenciá
ján (pl. az alkoholhoz való hozzájutás, a társadalmi stresszek korlátozása, a lelki teherbí
rást erősítő nevelés stb.). Ezekkel kapcsolatban az egészségügynek az elvárások megfo
galmazására kell szorítkoznia.

A másodlagos megelőzés

szervezése

A másodlagos megelőzés a korai bajfelismerést szolgálja. Elsősorban az
alapellátásban dolgozókra épülhet (körzeti gyermekorvosok, védőnők, kör
zeti és üzemorvosok), de magában foglalja szinte valamennyi egészségügyi
szakma specifikus alkohológiai
közreműködését.
E sokszakmás megközelítésmód alapvetően különbözik a korábbi elképzelésektől, ami
kor az alkohológus szakemberek csupán a speciális ellátás (pszichiátriai-alkoholelvonó
kórházi osztály és gondozó) jelzésszerű támogatását igényelték. A korszerű szemlélet
csak a nehezebb, szövődményes esetek ellátását várja a speciális alkohológiai
intézmé-
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nyéktől. A z Országos Alkohológiai Intézet éppen ezért felveszi a kapcsolatot az összes
egészségügyi szakma országos intézeteinek szakmai kollégiumával és szervezési osztá
lyával, az alkoholizmus elleni küzdelemben közös feladatok megtervezése érdekében.
A korai felismerésre épülő beavatkozáshoz nélkülözhetetlen, hogy az egészségügy
határterületeiről és a társadalom egyéb intézményeiből idejekorán, lehetőleg minél kora
ibb stádiumban érkezzenek jelzések az alkohol által veszélyeztetett személyekről (lakó
közösségek, munkahelyek, iskolák, bíróság, rendőrség, társadalmi szervek stb). Ehhez a
munkához a Szovjetunióban „laikus bírák"-at*, az Egyesült Államokban „sorompóőrök"-et** vesznek igénybe; hazánkban a „szociális bekerítés" elvét fogalmazta meg Fe
kete.***
A tanácsok átszervezése során családsegítő csoportokat hoztak létre; ezeknek az al
koholizmus elleni küzdelemben is szorosan együtt kell működniük az egészségügyi intéz
ményekkel.

Harmadlagos megelőzés a rehabilitáció

érdekében

A harmadlagos megelőzésen a szövődmények és a visszaesések megelőzé
sét, valamint a rehabilitációs törekvéseket értjük.
Nem lehetünk maximalisták: már az is eredmény, ha az alkoholizmus el
leni (AE-) klub baráti segítségével a visszaeső alkoholbeteg haladéktalanul
orvosi kezelésben részesül s nem kell az aszociális elértéktelenedés kény
szerpályáját előbb újra végigjárnia.
Ugyanígy elégedettek lehetünk sok esetben már a részleges rehabilitáció
sikereivel is, noha az a tapasztalat, hogy megfelelő társadalmi hozzáállás
esetén az összes mentális zavar közül az alkoholbetegségek rehabilitációja a
legígéretesebb.
Ezt oly módon lehet elősegíteni, ha minden alkohológiai osztály vagy részleg - illetve a
tanácsok megfelelő szervei - kétirányú, j ó kapcsolatot teremtenek a területükhöz tartozó
üzemekkel, munkásszállásokkal stb. Egyrészt, szükség szerint egészségvédő és egész
ségmentő tanácsokkal látják el ezen intézmények hozzájuk tartozó vezetőit és rend
szeresen fogadják a munkahelyeken még dolgozó, de már alkoholbetegségben szenvedő
vagy veszélyeztetett személyeket. Másrészt elérik, hogy a munkahelyeken munkát (és a
munkásszállókon szállást) biztosítsanak a gyógyuló, talpra állt alkoholbetegeknek, és
megfelelően segítsék őket.

Szoboljeva L.: Egy szociálpszichológiai módszer az alkoholizmus korai felismerésére, az
üzemi kollektíva segítségével. Alkohológia, 1979/2. 69. o.
In: Alcohol and Health Monograph. 3. (Cohen).
Fekete J.: A z alkoholbctegség szociális vetülete a rehabilitáció szemszögéből. Alkohológia, 1981/1. 28. o. Könyvünkben: 2.5.2. 240. o. - Szerk.
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A társadalmi kontroll szerepe
A megelőzés mindhárom szakaszában fontos, hogy létrejöjjön az italozás és
az alkoholizmus elleni tevékenységben részt vevő intézmények, hatóságok,
fórumok munkájának társadalmi kontrollja. Csak ez vezethet valódi szokás
váltáshoz, és csak ez biztosíthatja, hogy az intézkedni hivatottak elegendő
tömegtámogatást és megfelelő késztetést kapjanak.
Ilyen jellegű kezdeményezésnek értékelhetők a józan élet védelmére alakult egyesületek
és baráti körök, amelyek a mértékletesség divatba hozása mellett vállalkozhatnak
a) az italozások csökkentésére és abbahagyására irányuló intézkedések hatékonyságúnak
értékelésére;
b) a különböző társadalmi rétegek véleményének és elvárásainak megfogalmazására, az
alkalmazott jogi, adminisztratív vagy társadalmi, s nem utolsósorban: egészségügyi in
tézkedések népszerűségéről, perspektivikusságáról, elterjedtségéről.

Koncepció a speciális ellátás

fejlesztésére

A detoxikálás (kijózanítás) a gyógyító beavatkozás első lépése, alapfeltétele.
A kijózanítással kapcsolatos szisztéma feltétlenül korszerűsítésre szorul.
Mivel a részegség-részegeskedés már tömegméretű jelenség, a detoxikálás
bázisát is arányosan szélesíteni kell. Ez azt jelenti, hogy minden kórházban
(ott is, ahol nincs pszichiátriai osztály!) alkohológiai krízis-részleget, detoxikálót kell létesíteni. A z alkoholmérgezett betegek (részegek) orvosi ellátása
kórházi körülmények között elvileg megoldható. Ha az orvosi feladatokat
ügyeleti rendszerben látja el a kórház, egy-egy orvos nem lesz túlterhelve.
Tulajdonképpen minden orvosnak értenie kellene a detoxikáláshoz; az ilyen gyakorlat
egyúttal „továbbképzés" is lehet az alkohológiai ismeretek bővítésére. A detoxikálót
azonban - véleményünk szerint - nem kell orvosnak vezetnie. Felsőfokon (főiskolán)
képzett egészségügyi dolgozó vagy szociális szervező is betöltheti ezt a munkakört,
egyúttal ellátja az adott terület alkohológiai gondozójának fontos feladatait is.
A detoxikálókba ne csak közterületről, de (ahogyan ezt más országokban is teszik)
a lakásról is szállítsák be az önmagát vagy más személyeket veszélyeztető részegeket az elmebeteg-ellátáshoz hasonlóan, a nemrég módosított jogszabály alapján.
A z egészségügyi (és nem rendészeti) jellegű detoxikálás szűrő funkciót is betölt. A l 
koholbeteg esetében - a jól működő rendszer - néhány hónapon belül többször is detoxikálja a beteget. Ez pedig feleslegessé teszi az eddigi nehézkes bürokratikus eljárást,
amit jelenleg az egészségügyi kötelezéseknél alkalmaznak.

Szűrés
A szűrésbe feltétlenül be kell kapcsolni az alapellátás orvosait. Bizonyos
jelek esetében felmerül a gyanú, hogy nincs-e a háttérben nagymértékű ita156

lozás (gyakori hétfői, illetve fizetésnap utáni hiányzások, az alkohol károsí
tó szerepére utaló megbetegedések stb.). Az így kiszűrt személyeket, a be
tegség stádiumának súlyosságától, a beteg együttműködési készségétől és al
koholos állapotában tanúsított magatartásától függően különböző szintű in
tézményekben kell ellátni.
a) A prcalkoholos stádiumban levő, meggyőzhető beteget általában az alapellátásban le
het - sőt ott a legcélszerűbb - gyógykezelni, szükség esetén konzultálva az alkohológiai
gondozó szakemberével.
b) A súlyosabb beteget a gondozóba kell irányítani, ahol ugyancsak meghatározón
szempontok alapján kell eldönteni, hogy járó betegként vagy kórházi osztályon (önkén
tesként vagy kötelezettként) kell-e a továbbiakban - vagy betegsége, gyógyulása adott
szakaszában - gyógykezelni-gondozni.
c) Ha ezek a gyógyítási-gondozási erőfeszítések nem vezetnek eredményhez, csak akkor
• következik a Nagyfai Munkaterápiás Intézct-i, illetve bűncselekmény esetében: a bünte
tésvégrehajtási intézetben történő zártabb rendszerű gyógykezelés. (Nagyfa fölszámolá
sával ez a lehetőség megszűnt. - Szerk.)

A garázda alkoholbeteg (aki esetleg józanul is agresszív és durva) jelenti az
egészségügy részére a legtöbb problémát. A társadalomban, a társadalom
különböző intézményeiben, de még a gyógyító személyzet körében is emiatt
olyan erős és nehezen leküzdhető az alkoholbetegek stigmatizálása. A prob
léma szakmaközi (interdiszciplináris) rendezése rendkívül fontos feladat.
Vannak olyan országok, ahol a jogszabály előírja, hogy a szabálysértésért, bűncselekmé
nyért először büntetni kell - és csak ezután kezdődhet a gyógyítás. A sorrend vitatható,
de a betegséget nem szabad „büntetni". A garázdaságot pedig egész más eszközökkel,
más intézménytípusokban, átneveléssel kell „gyógyítani". A szempontok és intézmények
összekeverése kifejezetten káros. Ideje lenne átgondolni, hogy az alkohollal visszaélők
nek - ebből a szempontból - legalábbis három fő csoportja van. A ) A k i részegen sem
garázda. B) A k i csak részegen garázda, antiszociális. C) A k i józan állapotában is garáz
dálkodik s antiszociális életmódot folytat. Mind a három csoport más-más kezelésre szo
rul.

Intézményfejlesztés
A z intézményfejlesztés
ség.

tekintetében rövid és hosszú távú tervekre van szük

Rövid távon (a következő 3 évben): Minden pszichiátriai osztályon ki kell alakítani az
alkohológiai részleget - vagy ahol ez lehetséges, az önálló alkohológiai osztályt - detoxikálóval. munkaterápiás részleggel, gondozóval és klubbal. Ez alatt a 3 év alatt be kell
indítani az orvosoknak és a team többi dolgozójának képzését, továbbképzését. A lakos
ság számához és a helyi körülményekhez igazodva, a következő tárgyi és személyi felté-
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telekre van szükség: 100 000 lakosra 30 ágy (rövid és hosszú ápolású betegek részére).
Személyzet: 4 orvos - akik egyúttal az adott terület gondozási feladatait is ellátják - , és
megfelelő számú paramedikális személyzet: pszichológusok, szociális szervezők, védő
nők, gondozók, ápolók és gyógyfoglalkoztató munkaterapeuták (szak- és segédasszisz
tensek). A munka koordinálását a nemrégen megbízott megyei alkohológus szakfőorvo
sok végzik.
Hosszú távon (a következő 10 évben): A speciális személyzet ennyi idő alatt foko
zatosan kiképezhető. A speciális alkohológiai ellátás fokozatosan átmeneti intézmények
kel (éjszakai, nappali szanatórium, védett munkahely, védett szállás) bővítendő, és így
anyagilag is mindinkább önellátóvá válhat.
A speciális hálózathoz tartoznak még a munkaképtelen és nehezen gyógyuló, szo
ciális támasz nélkül maradt alkoholbetegek szakosított szociális otthonai. El kell érni,
hogy ezek most már minden megyében és a fővárosban is létrejöjjenek és működjenek.

Főbb tételek,

következtetések

A korai halálozás - s mindenekelőtt a munkaképes korú férfi lakosság halá
lozási aránya - jelentősen, s viszonylag gyorsan csökkenthető az egy főre
jutó szeszfogyasztás mérséklésével. Noha a legtöbben nem alkohol függőség
következtében halnak meg, „csupán" mértékvesztő italozásuk közrehat szív
es érrendszeri, daganatos eredetű, májzsugorból következő, öngyilkossággal
vagy járműbalesettel beálló halálukban. Ebből következik, hogy az alkoho
lizmus megelőzését célzó komplex társadalmi programban kiemelkedő sze
rep hárul az egészségügyi ágazatra.
Közre kell működni abban, hogy a társadalmi megelőzés intézkedései elősegítsék a la
kosság önismeretének, feszültségtűrő és konfliktusmegoldó képességének erősödését.
Ugyanígy tanító szerep hárul az egészségügyre abban, hogy mielőbb közismertté váljon
a veszélyes szeszfogyasztás átlagos és egyéni mértekhatára, valamint az alkoholhoz való
hozzászokást és az alkoholos betegségfolyamat előrehaladását bizonyító minden vészjel
csakúgy, mint a gyógyulás, talpra állás lehetősége. Ezen ismeretek terjesztésében és a
követendő életvezetési minta kialakítása és népszerűsítése tekintetében az egészségügy
munkatársainak felelőssége túlbecsülhetetlen.
A z egészségügyi ágazatnak - a társadalom „egészségvédő lelkiismereteként" - segí
tenie kell abban, hogy a ,józan többség" képessé váljon valós érdekei érvényesítésére
egészsége védelmében.
Szemléleti változást igényel, hogy az egészségügyi beavatkozás súlypontja mielőbb
áttolódjék az alkoholfüggőségről a koraibb, úgynevezett p re alkoholos fázisra. A z alko
holproblémákra való felfigyelés és kezelésük nem tekinthető speciális alkohológiai
(pszichiátriai) feladatnak. Éppen ezért - a speciális alkohológiai ellátást szolgáló intéz
ménytípusok arányos továbbfejlesztésével egy időben - ki kell munkálni valahány
egészségügyi szakma, minden kórház-rendelőintézet s mindenekelőtt az alapellátás in
tegráns alkohológiai tennivalóit.
Különös gondot kell fordítani a munkaképes korú lakosság alkoholfogyasztására s
ezzel kapcsolatos kóros tüneteire, az alkoholos krízisállapotok sürgősségi ellátására, va-
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Iamint a produktív korban bekövetkezett halálesetek konkrét elemzésére, monitorozásá
ra.
Az alkohológiai képzés és továbbképzés elmélyítése és kiterjesztése az egészségügy
minden szektorába és munkakörébe - különös tekintettel a szakspecifikumokra és a szo
ciálpszichológiai ismeretekre - jelentős emelője lehet annak, hogy az egészségügyi ága
zat a ráháruló sokrétű feladatnak meg tudjon felelni.
Az Országos Alkohológai Intézet - az Egészségügyi Minisztérium speciális intézmé
nye - arra a célra szerveződött, hogy koordinálja az egészségügyi ágazat alkohológiai
tennivalóit s támogasson minden alkoholizmusellenes kezdeményezést.

Feladataink megoldását halaszthatatlanná teszi a mind erőteljesebben meg
nyilvánuló társadalmi igény - ami egészségvédő aktivitássá fejleszthető. És
lehetővé teszi az a társadalompolitikai felismerés és vezetői szándék, amely
az egészségvédő és -mentő nemzeti programban fogalmazódik meg a legé
lesebben, s ami a gazdasági és társadalmi előrehaladás egyik kulcskérdésé
nek minősíti az alkoholveszély csökkentését.
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1.9.
Néhány recenzió és reflexió (1973-1993)
1.9.1. A. K. Kacsajcv: A krónikus alkoholizmus
epidemiológiai aspektusa, az egészségügyi
intézmények forgalmi adatai alapján*
(In: Alkohológia,

1973/1. 53-54. o.)

A krónikus alkoholizmus statisztikai adatai nem tárják tel minden esetben
(...) a teljes morbiditást. A z alkoholista betegek száma mindig magasabb,
mint a gyógyintézetekben kezelt betegeké. Ezt a tényt az magyarázza, hogy
a legritkább esetben fordul elő, hogy a krónikus alkoholista a betegség kez
deti szakában keresné fel a gyógyintézetet. így az önként jelentkező alkoho
lista betegek rendszerint csak a betegség késői stádiumában fordulnak segít
ségért és a statisztikai adatok nem tükrözik az összes megbetegedések szá
mát.
A z utóbbi években abból a célból, hogy jobban megközelítsük a valódi
értékeket, országunkban tömegesen végeztünk a krónikus alkoholizmusra
vonatkozó szűrővizsgálatot. Ezek a szűrővizsgálatok kiegészítik az egész
ségügyi intézményektől kapott adatokat. így jutunk el a betegség-incidencia
és -prevalencia mutatóinak valós értékeihez. (...)
Arra törekedtünk vizsgálataink során, hogy meghatározzuk a betegség
kezdetét, és így képet kapjunk az első jelentkezés és a betegség kezdete kö
zötti időről. Az általunk vizsgált férfiaknál a betegség kezdete 40,4%-uknál
23 és 26 év közé esik, 31,4%-nál 20 és 22 év közé - viszont az első jelent
kezés ugyanezeknél a csoportoknál 35 és 39 év, illetve 30 és 34 év között
történik.
A női lakosságnál 31 és 38 év közé esik a megbetegedés kezdete 49,3%nál, 37 és 40 év közé 10,3%-nál - viszont az első jelentkezés ugyanezeknél
a csoportoknál 40 és 44 év, illetve 45 és 49 év közé esik.
Ennek a jelenségnek a megerősítésére szolgálnak a következő adatok: az
1971. oki. 20-22-én tartott egészségügyi elmeorvosi konferencián elhangzott előadás
(Moszkva).
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alkoholgondozókban először jelentkező betegek klinikai vizsgálatánál kide
rült, hogy a férfiak 1,5%-ánál, a nők 149r-űnál diagnosztizálták a krónikus
alkoholizmus még viszonylag kezdeti, kompenzált állapotát, a férfiak
68,7%-ánal, a nők 39,8%-dnál közepesen súlyos szubkompenzált stádiumot,
a férfiak 29,8%-ánál, a nők 46,2%-ánal súlyos dekompenzált stádiumot álla
pítottak meg (Sztrelcsuk klasszifikációja alapján). A férfiak 38%-a, a nők
47%-a az első jelentkezés alkalmával már 5-10 év óta, a férfiak 44%-a, a
nők 29%-a pedig már 11 és 20 év óta beteg.
Más oldalról: azok a férfiak, akik 20 éves koruk előtt betegedtek meg,
csak 3%-ban fordultak idejében orvosi segítségért, és azok a nők, akik 30
éves koruk előtt betegedtek meg, csak 8%-ban jelentkeztek viszonylag ko
rán az orvosnál. A szomatikus állapot vizsgálata is a betegek késői jelentke
zéséről tanúskodik. A z először jelentkező férfiak 27,2%-ánál, a nők 37%ánál hypertoniát; a férfiak 11,3, a nők 24,6%-ánál gastritist találtak.
. Ezeket a betegeket belgyógyászatilag már ellátták, de a belgyógyászok
nem irányították kellő időben az alkoholgondozóba a betegeket.
Ez a szakadék a betegség kezdete és az alkoholgondozóban való megje
lenés között azzal is összefügg, hogy a társadalmi intézmények elhárítják
maguktól azt a feladatot, hogy az alkoholista betegeket kiemeljék. A statisz
tikai adatok mutatják, hogy az alkoholgondozóba csak a betegek 7%-a kerül
a társadalmi szervek ajánlása alapján. A betegek 85%-át a család beszéli rá,
további 8%-uk saját elhatározásából jelentkezik. A szociológiai vizsgálatok
is azt bizonyítják, hogy a társadalmi szervek húzódoznak az alkoholizmus
és főleg az alkoholista betegek problémáinak megoldásától. Az először je
lentkezett betegeknek csak 59%-a dolgozik eredeti foglalkozásában, 27%-uk
már diszkvalifikálódott és 4%-uk dekvalifikálódott. (...)
Ref.: dr. Simek Zsófia

1.9.2. Az „alkoholizmus elleni harc" politikája és
a közegészségügy. Közös tervezet. (Helsinki, 1973)
(In: Alkohológia

1975/1. 34-36. o.)

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája 1974. évi, koppenhágai ki
adványában tette közzé a Finn Alkohológiai Alappal közösen készített TERVEZET-ét a
korlátozó alkoholpolitika elvi kérdéseiről. A T E R V E Z E T alapját az a Helsinkiben,
1973-ban tartott szűk körű tanácskozás képezte, melyet sajátos kutatási eredményei álta
lánosítása érdekében éppen a Finn Alkohológiai Alap kezdeményezett, s melynek meg-
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szervezésében már részt vállalt az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iro
dája is.

A

kiindulópont

Mind a T E R V E Z E T , mind pedig az előzetes tanácskozásokon folytatott vi
ták kiindulópontjául az a nemzetközi tapasztalat szolgált, mely szerint világ
szerte rohamosan terjednek mindazok a betegségek, amelyek az alkohollal
folytatott visszaélés következményei. A z alkoholizmus terjedése olyan tény,
amelyet nem képes meggátolni a mind több országban kiépülő, sokféle ke
zelési módszerrel kísérletező egészségügyi szakszolgálat sem, annál kevés
bé, mert a gyógyítás eredményességében csak bizonyos százalékig lehet
megbízni.
A z alkoholizmus e viharos terjedése és pusztítása közepette különös je
lentőséget nyer a prevenció. (...)

A fogyasztással

való korreláció

feltételezése

A T E R V E Z E T (és az előzetes tanácskozás) szerint az az irányzat mutatko
zik a leghasználhatóbbnak, mely szerint az alkoholizmus előfordulási gya
korisága a lakosság egy főre eső szeszesital-fogyasztásának függvénye. Fel
téve, hogy ez a hipotézis igaz, akkor minden olyan intézkedés, amely az át
lagos (és általános) fogyasztás mérséklése irányában hat, csökkenti egyszer
smind az alkoholisták számát is. (...)
A Narkománia Tanulmányozásával Foglalkozó Alapítvány közreműködésével Kanadá
ban folytatott vizsgálatok szerint pl. a lakosság alkoholfogyasztásának alakulása és e
változások kiterjedése jellemzően meghatározza a megbetegedési-halálozási arányszá
mot, és korrelációban áll vele. A jelen levő O-J. Skog Norvégiában tanulmányozta
ugyanezt a jelenséget. Vizsgálódásaiban Ledermann ma már klasszikusnak számító teó
riájára támaszkodott, mely arra irányul, hogy megvilágítsa a lakosságon belül megoszló
alkoholfogyasztás problematikáját. Skog - kutatásaiból leszűrt - fő konklúziója éppen
az, hogy az alkoholfogyasztás modellje a lakosság minden ismert rétegében - nagy vo
násokban - szinte egy és ugyanaz: a fogyasztás rendszerességének foka pedig arra utal,
hogy e modell magyarázatát az adott szociális szisztéma alapvető sajátosságaiban kell
keresni. Bár az alkoholizmus-betegség prevalenciájára e megfigyelésekben általában
csak a májzsugorodás okozta halálesetek gyakoriságából következtettek, a leszűrt tapasz
talatok mégis annak a szélesebb jelenségnek a tükröződéseként értékelhetők, amelyek
nek teoretikus magyarázatát a fogyasztás szerkezetében kell keresni. (...)

A tanácskozás fő célja is ebbe a perspektívába ágyazódott. Arra törekedtek
a résztvevők, hogy lehetőleg objektíven értékeljék a korlátozó alkoholpoliti162

ka alapját képező tárgyi, statisztikai ismeretek, kutatási eredmények jelenle
gi szintjét, és abból kiindulva dolgozzák ki a TERVEZET-ben rögzíthető
„ajánlásaik"-at. (...)
A TERVEZET-bcn mindenesetre leszögeztek, hogy az „alkoholizmus elleni harc" kate
góriáit azon jogi, gazdasági és fizikai faktorok összességének tartják fenn, amelyek az
egyén számára befolyásolják az alkohol hozzáférhetőségét. Ez a megfogalmazás önké
nyesen kirekeszti az önellenőrzés pszichológiai és a nem hivatalos társadalmi ellenőrzés
szociális faktorait, valamint azokat a személyes vonatkozásokat, amelyek megszabják az
ember individuális fogékonyságát a szociális kontroll iránt. Ez nem azt jelenti, mintha a
tanácskozás résztvevői nem tulajdonítottak volna jelentőséget az ellenőrzés ilyen társa
dalmi-pszichológiai aspektusának, de arra a meggyőződésre jutottak, hogy a konkrét cél
érdekében definíciójuk mindenekelőtt azokat a tényezőket kell, hogy magába foglalja,
amelyek potenciálisan módosíthatók. Akár törvényhozási reformokkal (pl. engedély-kor
látozásokkal), akár a pénzügyi szabályozók változtatásával (pl. adóemeléssel), akár a ter
melés limitálására és a forgalmazás ellenőrzésére vonatkozó intézkedésekkel (pl. árak
emelésével, terítés csökkentésével). A z „alkoholizmus elleni harc" politikája tehát gya
korlati kérdés, mely mindenekelőtt a kormányok hatáskörét, felelősségét érinti. A z
Egészségügyi Világszervezet közreműködését kérték a tanácskozás résztvevői, a kormá
nyok pozitív hozzáállásának biztosítása érdekében.

Tendenciák a szeszes italok termelésében

és

fogyasztásában

Az előbbiekből következően a tanácskozás középpontjába a termelésre és
fogyasztásra vonatkozó nemzetközi adatok megszerzése (és megbízhatósá
ga!) került. Megállapodtak abban, hogy a Finn Alkohológiai Alap által
megkezdett információgyűjtést kell az Egészségügyi Világszervezet égisze
alatt kiszélesíteni, általánossá tenni, hogy a fogyasztás szintjéről és tenden
ciáiról világos és egyértelmű kép alakulhasson ki. Mindenki, aki a vitában
részt vett, tisztában volt vele, hogy az abszolút megbízható adatok gyűjtése
milyen nehézségekbe ütközik, éppen ezért keltett általános elismerést a Finn
Alkohológiai Alap jelenlevő képviselőjének, P. Sulkunennek a beszámolója.
(...)
Sulkunen beterjesztette azt az I960-68-ig terjedő időszakra vonatkozó nemzetek szerinti
alkoholfogyasztási szint-táblázatot, melyet érdekessége (és jelentősége) miatt a T E R V E ZET-hez is csatoltak utóbb, mellékletként. A táblázat adataiból kiderül, hogy a tárgyidő
szakban a fogyasztás világviszonylatban emelkedett, de különösen azokban az országok
ban, melyeket korábban az alkoholfogyasztás alacsony szintje jellemzett. Úgy tűnik,
hogy napjaink tendenciája - az általános növekedés mellett - az, hogy az alkoholfo
gyasztás nemzeti modelljei mind egyneműebbekké válnak - és nemcsak a fogyasztott
italok mennyiségének emelkedése révén, de a szeszes italok választéka szempontjából
is! A változásokban nagy szerepet játszó italféleségek termelési növekedése ugyanis
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mindinkább függetlenné válik a nemzeti forrásoktól és hagyományoktól (mindenekelőtt
a gazdasági integráció hatására).
Elfogadta a tanácskozás Sulkunennek azt a nézetét is, amely éppen az előbbiekből
következik. Ahogy a termelést és fogyasztást befolyásoló gazdasági erők integrálódnak,
úgy szükségszerű az „alkoholizmus elleni harc" szemléletének és módszereinek nemzet
közi összehangolása is! És ha valóban beigazolódik, hogy az alkoholfogyasztás szintje a
közegészségügy számára az alkoholizmus központi kérdése, a probléma tanulmányozása
során már nem helyes többé csakis az alkohollal folytatott szabad kereskedelem szem
pontjaira koncentrálni, bár ezt sokan nehezményezni fogják. Máris bebizonyosodott,
hogy míg az alkoholfogyasztás szintjére vonatkozóan még csak léteznek megbízható
adatok, a termelés és a kereskedelem szféráiban ezek megszerzése sokkalta nehezebb
feladat.
Érdeklődést keltett Sulkunennek az a bejelentése is, hogy az alkoholfogyasztásban
hirtelen, ugrásszerűen változás ment végbe. A vitában még legalább tíz olyan érdekes
eset vetődött fel, amelyikre az alapvető tartós tendencia gyors megváltozása volt a jel
lemző. A tanácskozás arra a véleményre jutott, hogy feltétlenül tanulmányozni kell eze
ket a radikális változásokat, mert az ilyen „természetes kísérlet"-ek figyelmes értelmezé
se csak segítheti a tudományt abban, hogy a kutatott általános jelenségekre is magyará
zatot kapjon. De szükséges volna ezeknek a változásoknak a tanulmányozása egyéb
szempontból is. Mindkét csoportpéldánál érdekes lenne megfigyelni, hogy a tendencia
módosulást vajon követik-e az „alkoholizmus elleni harc" formáinak radikális változá
sai? Ugyancsak fontos lenne annak megállapítása, hogy az alkoholfogyasztásban beálló
változások kiegészülnek-e a közegészségügy hozzáállásának párhuzamos módosulásával,
vagy sem. A kérdés bonyolultságát jellemzi, hogy nem szabad szem elől téveszteni
ugyanakkor a változások lehetőségét a pszichére ható egyéb anyagok körében, már csak
a kölcsönhatás és a keresztdependenciák miatt sem.

A tudományos kutatások egyéb

irányzatai

A tanácskozáson - a már kifejtett alapvető szemlélet nézőpontjából - meg
vitatták az alkoholfogyasztás szociális-gazdasági, szociológiai-antropológiai
és történeti aspektusát, valamint az e területen kezdeményezett kutatásokat.
Közös véleményre jutottak számos kérdésben. így abban a vonatkozásban,
hogy célszerűnek látszik a fontosabb szociális változások, így pl. az urbani
záció hatásának a tanulmányozása az alkoholfogyasztásra vonatkozóan. Úgy
látták, hogy a szeszes itallal való ellátás kereskedelempolitikájának és gaz
dasági hatásmechanizmusának vizsgálati módszereit át lehet vinni az alko
holizmus kialakulására ható szociális faktorokra is. Sajnálattal állapították
meg, hogy ennek ellenére kevés az ilyen jellegű publikáció. (...)
A tanácskozás résztvevői nem győzték hangsúlyozni, hogy ha az a cél, hogy az alkoho
lizmust világviszonylatban tanulmányozzák, nem támaszkodhatnak kizárólag a fejlettebb
országok adatszolgáltatására. (...)
Megegyezés született abban is, hogy noha az „alkoholizmus elleni harc" minden or-
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szagra kiterjedő áttekintése ma még nehéz feladat volna, de kívánatos lenne egy-két ne
vezetesebb történeti példát vizsgálat tárgyává tenni. így pl. az alkoholforgalom első vi
lágháború utáni tilalmának történetét, vagy pl. az „alkoholizmus elleni harc" nagy-bri
tanniai történetét, természetesen tapasztalt szakemberek bevonásával. A z ilyen vizsgála
tok aztán prototípusai lehetnének a többi országokban folytatandó hasonló tanul
mányoknak és számos tapasztalattal gazdagíthatnák a gyakorlati tevékenységet.

Összefoglalás,

tervek, ajánlások

A tanácskozás résztvevői egyhangúlag arra a következtetésre jutottak, hogy
az elhangzott viták rendkívül gyümölcsözőek voltak. Kifejezést adtak azon
meggyőződésüknek, hogy az „alkoholizmus elleni harc" és az alkoholizmus
problematikája közötti összefüggés tanulmányozása fontos tudományos ala
pot teremt a közegészségügy számára - az alkoholizmus megoldására irá
nyuló preventív politikájához. (...) A közvetlen kutatási feladatokat hat
„Terv"-ben rögzítették, melyek mindegyikét az Egészségügyi Világszervezet
égisze alatt kívánnak megvalósítani. A bizottság - a maga részéről - 1975
májusáig terjeszti áttekintő jelentését az Egészségügyi Világszervezet elé.
Ref.: Fekete János

1.9.3. F. F. Gorgyejenya: A női alkoholizmus
kialakulásának és lefolyásának sajátosságai*
(In.: Alkohológia,

1976/1. 24-28. o.)

A szerző az alkoholizmus még sok szempontból megoldatlan általános
problematikájából azért ragadja ki a nők alkoholizmusának speciális kérdé
sét, mert - véleménye szerint - ezzel a témával idáig méltánytalanul keve
set foglalkoztak, és általában csak elmeosztályokon. Feltételezi, hogy a nők
re jellemző szociális-pszichológiai tényezők és a női szervezet biológiai sa
játosságai kimutathatók a női alkoholizmus-morbiditás vizsgálatakor. Éppen
a hitelesebb eredmények érdekében tartja célszerűnek a vizsgálatot azoknak
az alkoholista nőknek a körében, akik természetes környezetükben élnek, te
hát betegségükkel nem kerülnek elmeosztályra. (...)

Klinyicscszkije problemi alkoholizme. Szerkesztette: G V. Zenyevics. Medicina, Lenin
grád. 1974. I. fej.
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A női alkoholizmusról közölt munkák felhívják a figyelmet a nők alkati sajátosságaira, a
személyiség kóros fejlődésére, a pszichogén hatások nagyobb jelentőségére - különösen
a rossz házasságokban stb. A megállapításokban azonban sok az ellentmondás. A hozzá
járulás a vitatott kérdések tisztázásához - ez volt a Bechtyerev Intézet vezetésével foly
tatott vizsgálat célja.
A minszki idegbeteg-gondozó intézet birtokában levő kortörténetekből 350 krónikus
alkoholista nő adatait vették fel. A betegekről rendkívül részletes, egységes séma alap
ján készült a vizsgálati anyag. A z adatokat elsősorban maguktól a betegektől és hozzá
tartozóiktól szerezték be, de a munkahelyek információit is feldolgozták Kontrollcso
portként 138 férfi beteg szolgált (hasonló korösszetételben). A vizsgálat tehát: klinikai,
klinikai-statisztikai és katamnesztikus részekből tevődött össze.

A vizsgálat lényegesebb eredményeit öt pontba lehet sűríteni
1. Az alkoholista nők nehezen szánják el magukat a kezelésre. Rendszerint
csak a környezetük erős nyomására jelentkeznek az orvosnál. Ez általános
tapasztalat. (...)
A foglalkozás szerinti csoportosítás megerősítette azt a feltevést, hogy bizonyos foglal
kozási kategóriákban magasabb az alkoholista nők aránya (pincérnők, italt árusítók stb.)
A vizsgált betegek 43%-a alacsonyabban kvalifikált munkakörben dolgozik, mint erede
tileg. A z anyagi helyzet (ugyanúgy, mint a férfiaknál) nem befolyásolja a betegség elő
fordulási gyakoriságát.

2. A betegség előzményeit, kialakulásának körülményeit és feltételeit körül
tekintően elemezték.
Ezek szerint: A z öröklés szerepét (vagy annak elvetését) a vizsgálat nem
tudta egyértelműen bizonyítani.
A kóros személyiségfejlődés (és a nevelés hibái) együttes megjelenés
esetén fokozzák a megbetegedés esélyeit.
A pszichoanalitikus tételt, miszerint a döntő ok a gyermekkori rideg
vagy hiányzó anyai kapcsolat lenne - a vizsgálat nem erősítette meg.
A szokások, normatívák hatása azonban feltűnő: a vizsgált személyek
családja többségében gyakran fordult elő a szeszes italok rendszeres napi
fogyasztása, mértéktelen élvezete.
Deviancia-halmozódásra utal, hogy a vizsgált személyek 26%-a neuroti
kus, 40%-uk pedig pszichopata volt.
Bizonyos pszichotraumatizáló tényezők döntő szerepe bizonyosodott be az esetek
69,7%-ában. (A férfiaknál ez lényegesen kisebb százaléknál szerepelt csak kiváltó ok
ként!) Pszichotraumatizáló események főleg az alkoholista nők családjában következtek
be: ez megerősíti azt az irodalomból már ismert jelenséget, hogy az alkoholista nők
többségénél a családi problémák szerepcinek betegségkiváltó okként.
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Családi köteléken kívül él a vizsgált nők 53,1%-a. A szerző szellemes következteté
se: amíg a férfiak válása rendszerint az alkoholizmus miatt következik be, a nőknél a
válás az egyik lényeges kiváltó tényezője az alkoholizmusnak. (Az, hogy a férjjel együtt
élő nők 62,7%-ának alkoholista a házastársa is, szintén csak az előbbi megállapítást bi
zonyítja: az alkoholista feleség szemében nem bűn, ha a férj is alkoholista.)
A frigiditással kapcsolatban - amellyel P. E. Kipianyi foglalkozott részletesen, alko
holista nők esetében - a vizsgálat nem erősítette meg és nem bizonyította, hogy az alko
holista nőknél a szexuális kilengések, majd az ezt követő kimerülés bizonyos hormoná
lis zavar eredetére utalna. Kiemelendő viszont, hogy a vizsgált nők mintegy fele szexuá
lis kielégületlenségre panaszkodott.
A második leggyakoribb ok: a rossz családi ivási szokások, az alkoholszempontból
káros mikromiliő. Ezzel kapcsolatban a szerző több meggyőző esetet ismertet (...) A
vizsgálat tehát alátámasztotta a pszichogén tényezők domináns jelentőségét a női alko
holizmus kialakulásában. A tradíciók, a szokások, a környezeti hatások, amelyek a férfi
alkoholistáknál döntő hatásúak - a nőknél is szerepelnek, de csak másodsorban. A nők
nél a pszichogén okok leggyakrabban a családi életben és a személyes kapcsolatokban
jelentkeznek, míg a férfiaknál a munkahelyi konfliktusok a gyakoribbak. A női alkoho
lizmusban nagy szerepet játszik a magány, a válás, az özvegység.

3. A női alkoholizmus kialakulási üteme (trendje). Mind a szovjet (Sztrelcsuk, Litmanovics), mind a külföldi szerzők (Lengrand) megfigyelték, hogy
a nőknél az alkoholizmus kialakulása gyorsabb, hamarabb jelennek meg a
krónikus alkoholizmus legfőbb tünetei (a személyiségváltozás és az elvonási
tünetegyüttes). A szerző vizsgálati eredményeit összeveti az irodalmi ada
tokkal és alátámasztja azokat.
Hivatkozik Averbuchra (1966). aki tanulmányozta az 5. sz. leningrádi elmekórház nagy
számú betegét, és kimutatta, hogy a nők egyharmadánál a kórházi felvétel előtt kb. 5
éve kezdődött az alkoholizálás - a férfiaknál a kórházban kezeiteknek csak 5%-a ivott 5
év óta, a többiek régebben. Oganova (1966) megfigyelése szerint nőknél a köznapi ivás
átalakulása krónikus alkoholizmussá a betegek 2%-ánál már 6 hónap után bekövetkezik.
Egy év alkoholizálás után 12%-uk, 2 év után 22%-uk, 4 év után 32%-uk krónikus alko
holista. Megállapítása szerint 4 év után a narkománok aránya már 78%. (...) Idézi és
számszerűen alátámasztja Sztrelcsukot. aki szerint a kontroli-vesztés ugyancsak hama
rabb következik be a nőknél. Portnovval egyetértésben a szerzőnek az a véleménye,
hogy míg a férfiaknál a kezdeti stádium 1 és 10 év között van, a nőknél ugyanez az ál
lapot jóval hamarabb következik be, 40%-uknál 3 év és 70%-uknál 5 év alatt. (...)
A viszonylag rövidebb második stádium után. a nők természetesen hamarabb jutot
tak el a harmadik stádiumba, mint a férfiak. A szerző által vizsgált esetekben a második
stádium az esetek 60%-ánál 3 év alatt volt, 30%-ánál 3 és 4 év között és csak 10%-uknál 5 év felett. (Portnov adatai szerint a férfiaknál a második stádium 4 és 9 év között
van az esetek 57%-ában, a többieknél pedig 10 és 15 év között.)
A női alkoholizmus harmadik stádiumának tünetei - tapasztalatai szerint - lényegé
ben azonosak a férfiakéval. Ezek: a tolerancia olyan irányú változása, hogy már az alko
hol kis adagjaitól is gyors lerészcgedés következik be; az elvonási tünetegyüttes fokozó-
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dik; az intellektuális képességek hanyatlanak; kifejlődnek a neurológiai tünetek, fokozó
dik a reflexek ingerlékenysége, az izomgyengeség és gyakran kisagyi tünetek jelennek
meg. Legsúlyosabb a zavar a vegetatív idegrendszer működésében és állandósulnak a
szomatikus elváltozások is. A szinte befolyásolhatatlan vegetatív zavarok a nőknél sú
lyosabban jelentkeznek.
A befejező stádiumban a női alkoholizmust - a szerző szerint - a következő jellem
zi: a személyiségváltozás, a visceralis szervek nagymértékű károsodása, epilepsziás ro
hamok, különösen az időleges absztinencia idején. Rendkívül pregnánsan jelenik meg az
erkölcsi züllés, az egocentrizmus, a közömbösség még saját gyermekkel szemben is. A
könnyen befolyásolható egocentrikus, hazudozó, kényeskedő és groteszkül követelőző
személyiségváltozás hisztériás jelleg kialakulására vezet.
Mivel lehet magyarázni, hogy a nőknél gyorsabban alakul ki az alkoholizmus? - te
szi fel a kérdést a szerző.
a) Lehet, hogy inkább azok a nők kezdenek inni, akik egyébként is pszichopátiás
személyiségűek.
b) Szerepet játszhat az is, hogy a nőknél hamarabb sérülnek a belső szervek és az
endokrin rendszer.
c) A pszichoszociális tényezőket minősíti - végül is - döntőnek az, hogy a női al
koholistákat sújtó társadalmi elítélés a szociális helyzet gyors romlására vezet, ez pedig
fokozza a morális eldurvulást és a pszichés folyamat komplex progrediálását.

4. A női alkoholizmus „rosszindulatú" voltának bizonyítékáról. A szerző
egy betege példájával illusztrálja az alkoholizmus rosszindulatú lefolyását.
A példa szerint az első évi alkoholizálás után már megváltozott a tolerancia,
eltűnt a hányási reflex, jelentkeztek a vegetatív zavarok. Két év után jelent
meg az anorexia, az agripnia, a kontrollvesztés és az elvonási tünetegyüttes.
Három év után pedig kiteljesedett a személyiségváltozás, a morális és szo
ciális degradáció.
A szerző ismerteti azok véleményét, akik a női alkoholos pszichózisok kisebb száma
alapján vitatják ezt a „rosszindulatú" jelleget. Többek közt Kraepelinre hivatkoznak, aki
már annak idején leírta, hogy milyen ritka nőknél a delírium tremensz. (Ugyanakkor
azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a nőknél gyakoribb a Korsakoff-pszichózis!)
A mai szerzők, többek közt Bochnik, Burchard és Dieck (1959) viszont már arról írnak,
hogy 1945 óta növekszik a delírium tremensz a női alkoholisták körében.
A szovjet szerzők többségének az a megfigyelése, hogy a női betegek alkoholos
pszichózisa ritkább (Averbuch, Vikker, Larín, Koszov, Litmanovics, Mengyelevics, A v donyina, Molohov, Rahalszki). Molohov és Rahalszki (1959): a kisinyovi elmekórház
ban 3 év során a női alkoholistáknak csak 3%-ában észleltek alkoholos pszichózist. Vik
ker és Larin (1964): az omszki elmekórházban - míg az idült alkoholistáknak 13,3%-a,
az alkoholos pszichózisban szenvedőknek csak 7,5%-a volt nő. Avarbuch az 5. sz. le
ningrádi elmekórház adatait elemezve ugyancsak 15, illetve 9.6%-ot talált. (Ugyanakkor
a kiváló szovjet narkológus, Sztrelcsuk vizsgálata a nők magas alkoholos pszichózis-ará
nyára utal.) Érdekes, hogy a szovjet szerzők nem észlelték a Korsakoff-pszichózis gya
koribb előfordulását az alkoholista nőknél. Ezt az ellentmondást a külföldi és szovjet
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szerzők között jelenleg még nem sikerült megfejteni. Mindezek alapján tehát Vikker és
Larin azt a következtetést vonják le, hogy mivel az alkoholos pszichózisok jelzik az al
koholizmus súlyosságát, a női alkoholizmus nem lehet rosszabb indulatú. (...)

5. A női alkoholizmus kezelése. Keveset foglalkozik az irodalom az alkoho
lista nőbetegek speciális kezelésével. A többség majdnem teljesen reményte
lennek tartja a kezelést.
Wyss, Feldman, Litmanovics adatai szerint a nőknél a remisszió rövidebb, a recidiva
gyakoribb, mint a férfiaknál. Egyesek szerint a női alkoholisták gyógyulás utáni vágya
kisebb, mint a férfiaké. A Bjelomsz Köztársaságban szokásos másfél-kéthónapos kötele
ző kezelés eredménye rendkívül kicsi. A betegek 43%-ánál a kórházból való távozáskor
azonnal bekövetkezett a visszaesés. További 30%-uknál a kezelés utáni 1-3. hónapban.
Csak a betegek 10%-a marad absztinens féléven keresztül. A szerző felhívja a figyelmet
arra, hogy ebben a vonatkozásban is találhatók ellentmondó adatok. Dudkó és Kacsajev
apomorfin és hipnoterápia együttes alkalmazásával 36%-os gyógyulást ért el nők között.
Sztolpovszkij és Terevoj 70%-os (!) gyógyulásról ír. (Feltehetően hozzájárul ezekhez a
homlokegyenest ellentmondó vizsgálati eredményekhez a „gyógyult" kategóriának eltérő
értelmezése is.)

A szerző saját elemzését egy, 288 nőbeteggel folytatott katamnesztikus vizs
gálatra alapozza. A vizsgált személyek közül 150-et kórházban, a többit a
gondozóban kezelték. Nyolcvanan kötelező kezelés kapcsán kerültek a kór
házba. A vizsgált személyek nem alkottak tehát homogén populációt. A
többségükre ugyan az alkoholizmus első és második stádiuma volt jellemző,
de a kötelezettek nagy része már kifejezetten sérült személyiség volt és anti
szociális viselkedést tanúsított. - Kontroli-csoportként megfelelő korösszeté
telű férfiakat vizsgáltak. (...)
A kezelés során különösen nagy figyelmet fordítottak az individuális és csoport-pszicho
terápiára, mert a női alkoholisták között nagy számmal fordultak elő labilis, neurotikus
és pszichopátiás (vagy a betegség során azzá vált) személyiségek. A pszichoterápiát dif
ferenciáltan és fokozatosan végezték, a Zenyevics és Libih által kidolgozott metodika
szerint. A z első lépésben a kontaktus-kialakítás volt a lényeg, a gyógyuláshoz szükséges
pozitív beállítódás elérése, mindez a rendkívül részletes „pszichoterápiás" anamnézis
alapján. A második fázisban az alkohol utáni vágy legyőzése és a magatartás új sztereo
típiáinak kialakítása volt a feladat. A gondozási szakasz pedig abból állt, hogy fenntartó
pszichoterápiás kezelést alkalmaztak, megerősítve egy-egy antaethyl vagy apomorfin ke
zeléssel.
A kezelés elengedhetetlen komponenseinek minősíti a szerző azokat az intézkedése
ket, amelyek a beteg családi környezetének és társadalmi helyzetének olyan befolyásolá
sára irányulnak, hogy azok segítsék, ne pedig hátráltassák a számára oly nehéz abszti
nencia fenntartásában. A Libih által ajánlott „hármas kontroll" (család, társadalom, gon
dozóintézet) a férfiaknál jobban bevált, mint a nőknél. (Az el magányosodon nők többsé-
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ge körül alig lehetett együttműködésre kapható, türelmes családot, társat, vagy akár
ilyen „családtöredéket" is találni.) A társadalommal kapcsolatos tennivalók ugyancsak
sajátosaknak bizonyultak a nőkkel kapcsolatban. A férfi alkoholistánál bevált módszere
ket: a társadalmi megszégyenítést, a munkahelyi nyilvános gyűléseken történő elítélést
nem tartja célszerűnek nőknél a szerző - éppen a már érintett „betcgség-titkolási" moti
váció miatt. Tapasztalata szerint eredményesebb, ha a diszkrét társadalmi gondozást a
különböző szervek részéről nők, illetve női kollektíva végzi.

A kezelés eredményességére vonatkozóan a szerző a következő adatokat
közli:
a) A z önkéntes betegek 6 hónapnál tovább tartó remissziója háromszor
magasabb, mint a kötelezetteké, az 1 év feletti pedig a négyszerese.
b) Ambuláns kezelést alkalmazva, 6 hónap és 1 év közötti remissziót
csak a betegek 30%-ánál, 1 év fölöttit pedig csak 12%-uknál sikerült elérni.
c) A legkisebb eredményt a legfiatalabb korosztálynál érték el.
d) A kezelés eredményessége szempontjából legnagyobb támasznak a
megfelelő családi környezet bizonyult. Ezt támasztja alá, hogy az 1 hónap
alatti recidivák száma a férjezetteknél 11%, az elváltaknál 24%, és a telje
sen egyedülállóaknál 39% volt.
e) A visszaesések okainak vizsgálata azt mutatta, hogy a leggyakoribb
ok a kezelés ellenére is fennmaradó alkoholfüggőség volt (az esetek 64,8%ában). A z alkalmazott és általában használt kezelési módszereket a szerző
nem tartja elég hatékonynak, mivel nem befolyásolják lényegesen a beteg
ség patofiziológiai alapjait.
f) A recidivára való hajlam nőknél-férfiaknál egyaránt hosszú évekig
fennáll. A recidiváknak legtöbbször van valamilyen - pszichológiai vagy
életkörülményekben megnyilvánuló - kimutatható okuk. (A legtöbbször: a
károsan ható mikrokörnyezet.)
g) A megfelelő munkakörülmények a gyógyulást nagymértékben előse
gítik. Különösen jó eredményt lehetett elérni akkor, ha a munkahelyen a be
teget munkatársai „utógondozták", valamelyik élenjáró brigád „befogadta".
h) Nagyon fontosnak bizonyult a fenntartó kezelés is, amit - a szerző
szerint - nem lehet sémákba foglalni, hanem mindig a beteg személyiségé
nek megfelelően kell kialakítani.
i) Vizsgálta a szerző a kezelés eredményessége és az anyagi helyzet
összefüggéseit is. Úgy találta, hogy rendezett anyagi körülmények segítik a
gyógyulást. Nem talált viszont összefüggést az iskolázottság és a kezelési
eredmény között.
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Összegezve: Megállapítja tehát, hogy a női alkoholisták kezelése egyelőre még kevésbé
hatékony, mint a férfi alkoholistáké. Nem ért egyet azonban azokkal, akik szerint a nők
kezelése teljesen hatástalan. Úgy véli, hogy a női alkoholizmus pszichoszociális összete
vőinek sokoldalú komplex vizsgálatai kell, hogy fényt derítsenek a betegségért dominán
san felelősnek tűnő, „pszichogén okok" mibenlétére és hatásmechanizmusára; egyide
jűleg - a kutatásokra alapozva - folytatni kell a kísérletezést a gyógyítási módszerek tö
kéletesítésére.

Ref.: dr. Simek Zsófia

1.9.4. Kérdőjel felkiáltójellel
(In: Népművelés,

1987/4. 43. o.)

Nemrég jelent meg az Akadémia Kiadó gondozásában az első alkohológiai monográfia
Magyarországon. Levendel lÁszló, a társadalomorvoslás kiváló művelője írta harminc év
klinikai tapasztalata alapján, széles körű szakirodalmi áttekintéssel. A z Alkoholbetegek
gyógykezelése és gondozása című könyv igazi kézikönyv, valóságos szakmai katekizmus.
Azzal a szándékkal készült, hogy az alkohológiai képzéshez közvetítsen sokrétű orvosi
ismeretanyagot, s a gazdag bibliográfiával azt is elősegítse, hogy aki akar, bármelyik
részproblémában elmélyülhessen.
A mű monográfiajellege késztetett arra, hogy annak a tankönyvírónak kérjem róla a
véleményét, aki hazánkban, ugyanebben a tárgykörben az első főskolai jegyzetet kimun
kálta. Beszélgetőtársam Fekete J á n o s , a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanúrképző
Főiskola szociális szervezőinek alkohológia tanára.

- Oktatóként miben látja Levendel László könyvének legfőbb jelentősé
gét?
- Nemcsak abban, hogy főiskolánk hallgatói végre hozzáférhetnek egy
összegző igényű és a gyógyítószakmák együttműködésének szemléletét su
gárzó gazdag forrásmunkához, bár ez is fontos. Levendel László ennél sok
kal többre vállalkozik. Amikor hitelt érdemlően taglalja az alkoholizmus
járványtanát, kóroktanát és kórtanát, ugyanolyan rendszerben írja le mind
ezt, mint az az orvostudományban általában szokásos. Akár a kockázati té
nyezőket, akár az alkoholos betegségfolyamat különböző típusait, szakaszait
és szövődményeit, akár az alkoholbetegek kivizsgálásának, gyógykezelésé
nek és gondozásának módozatait fejtegeti, ezzel is, azzal is érvényesíti az
alkoholizmus betegség voltát s honfoglalását a medicinában. Sőt, szűkebb
szakmám s hallgatóim számára Levendel könyve lesz minden bizonnyal az
a „trójai faló", amelyben a társadalomorvosi szemlélet lopakodik majd be az
orvostudomány hagyományos bástyái közé, hogy kaput tárjon végre a gyó
gyítás és a rehabilitáció szociális szakemberei és sajátos módszerei számára.
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Egyelőre ugyanis a magyar orvosok többsége ugyanúgy nem tekinti az alko
holizmust betegségnek, mint ahogy ódzkodik a Nyugaton és Keleten már
tömegesen foglalkoztatott szociális szakemberek (social workerek) egyen
rangú elismerésétől.
- Mennyire törekszik a könyv az alapfogalmak tisztázására?
- A mű egyharmada szándékosan koncentrál az alkohológia alapismere
teire. A szerző törekszik a világos és egyértelmű meghatározásokra. Itt kell
azonban az olvasókat arra a kritikus feldolgozásra figyelmeztetni, amelyet
tanítványaimnak is ajánlani szoktam, mintegy „használati utasításként" alko
hológiai jegyzetemhez. Mindig, minden évfolyamnak lelkére kötöm, hogy a
jegyzet, a tankönyv bizony nem szépirodalom, amely a maga kristályos for
májában alkalmas az élvezetre. Különösen nem tekinthetők szentírásnak
vagy kinyilatkozásnak egy manapság még csak kialakulóban lévő, meganynyi ellentmondással küzdő, sokgyökerű, bábeli szaktudomány tézisei! Kö
vetkezésképpen úgy tanuljanak, hogy vastag színes ceruzával húzzák alá
azokat az állításokat, amelyek összecsengenek tapasztalataikkal és határo
zottan kérdőjelezzék meg azokat, amelyek netán ellentmondanak élményeik
nek. Csakis ilyen aktív, kreatív, kritikus feldolgozás mellett töltheti be sze
repét akár a jegyzet, akár a tankönyv - akár Le vendéi alkohológiai monog
ráfiája.
- Mondhatna példát?
- Itt van mindjárt az imént említett „kompetencia-határ" kérdése, ezzel
Levendel több helyütt foglalkozik. Hangsúlyozza ugyan a korai beavatkozás
életmentő jelentőségét, a veszélytünetekre való figyelés fontosságát, az al
koholbetegség folyamatjellegét, s a Betegségek Nemzetközi Osztályozásá
nak nómenklatúráját híven követve alkoholbetegnek minősíti nemcsak az al
koholfüggőségben szenvedőt, de a szeszfogyasztásával önmagának, környe
zetének függőség nélkül is kárt okozó visszaélőt is. A fogalmi meghatározá
sokat ajánló bevezető fejezetben mégis úgy vonja meg az egészségügy
gyógykezelési kompetencia-határát, hogy „az alkoholfüggőség
kialakulása
kor, illetve az alkoholbetegség, az organikus károsodások (pszichoorganikus
szindróma) jelentkezésekor" kezdődik. Nincs itt némi ellentmondás? Aztán
a terápiás megfontolások sorában hadd tulajdonítsak én még nagyobb jelen
tőséget a krízisben lévő alkoholbeteg sürgősségi ellátásának, haladéktalan
kórházi felvételének, akárhányadik visszaesése alkalmából is. Ismereteink
korlátainak tudatában alig hiszem, hogy szabad lenne rangsorolni az ellátandókat, meglehetősen labilis prognózisaink alapján...
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Vagy hadd tegyem le a voksomat - akár Levendel budakeszi klubtapasz
talataira hivatkozva - az öngyógyítás mindenekfeletti fontosságára. Én a
gyógyítóktól „mindössze" azt várom, hogy a hagyományos orvosi segítség
mellett ennek indítékait segítsenek föltárni és mozgósítani... És bevallom,
másként vélekedem, mint Levendel, akár az alkoholkínálatot korlátozó ész
szerű intézkedések, akár a végső esetben alkalmazandó gyógyíttatási kötele
zettség hatósági kikényszerítése tekintetében is - s példaként felsorolt kéte
lyeimmel talán az alkohológiai szakirodalom nemzetközi porondján sem
maradnék egyedül. Mindez azonban aligha több „margóra írt" megjegyzé
seknél, amelyek mit sem vonnak le a kitűnő könyv értékéből. Kérdőjeleim,
jóllehet semmi egyebet nem tükröznek, csupán szakmai kiindulópontunk kü
lönbségeit.
- És nem kerülnek ellentmondások ütközőpontjába hallgatói, ha ezt az
alkohológiai monográfiát most már ajánlott irodalomként a kezükbe veszik?
- Sem a szociális szervezőket, sem az alkohológiát egyéb szakképzett
séggel művelőket nem kell félteni az ellentmondások fölfedezésétől és üt
köztetésétől. Ez az egyetlen útja-módja annak, hogy az alkohológia mint
• szakma valóban alkalmassá váljon az új „morbus hungaricus" megelőzésére,
gyógyítására és a gyógyulok rehabilitálására. Manapság, amikor az alkohol
fogyasztással összefüggő gondok a megélhetési problémákkal összeszövőd
ve szinte válsággóccá gubancolódtak, s amikor már beigazolódott, hogy az
utolsó negyedszázadban megduplázódott fejenkénti szeszfogyasztásunk a fő
oka annak, hogy a munkaképes korú férfiak halálozási aránya az 1920-as
évek szintjére romlott, nem lehetünk többé szemérmesek.
Lejegyezte: dr. Simek Zsófia
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1.9.5. Dr. Simek Zsófia: Nyílt levél a Soros
Alapítványhoz
(In: Józan Nép, 1991/1. 2. o.)
„Értesüléseink szerint a Soros Alapítvány öt-tíz millió dolláros kardiológiai program be
indítását tervezi Magyarországon.
Amint a Soros Alapítvány magyarországi titkárságán megtudtuk, az alapítvány a
magyar egészségügy valamelyik ágában olyan programot kíván beindítani, amely a terü
leten jelentős változást idéz elő. Mivel a szív- és érrendszeri megbetegedések az első
számú halálozási okot jelentik, valószínű, hogy ez a program a kardiológia
területén
kezdődik. Jelenleg intenzív konzultáció folyik az orvostársadalom valamennyi rétegének
képviselőivel arról, hogy a megelőzéstől kezdve a műtéti beavatkozásig hol lehetne elő
relépni a kardiológia
területén.
A program előkészítői szerint a végleges döntés január második felére
várható.
Annyi azonban bizonyos, hogy a Soros Alapítvány nem az egészségügy fenntartási költ
ségeinek hiányát kívánja pótolni, hanem csakis azonnali eredménnyel járó konkrét be
fektetésekre
vállalkozik."

Mr. Á*

*
Magyarország csak hálás lehet Soros Györgynek, hogy alapítványával új
forrásokat nyitott a demokratizálódás és a struktúraváltás, állami támogatás
ban alig-alig részesülő tudományos és közösségi törekvései számára. Pályá
zataival a konkrét anyagi segítségen túl, elismerést és ösztönzést éppen
azoknak a kezdeményezéseknek ad, amelyek társadalmunk önerejének és al
kotókészségének mobilizálására irányulnak, s így a kibontakozás-felzárkó
zás garanciái lehetnek. A meghirdetett Kardiológiai Program pontosan azért
késztet aggályaim megfogalmazására, mert a Soros Alapítvány célprogram
jainak orientáló szerepét nagyra értékelem.
A munkaképes korú lakosság halálozási arányainak összetevőivel s a
kockázati tényezők összefüggéseivel hosszabb idő óta foglalkozom. A z or
szág szélső értékeit produkáló Bács-Kiskun és Vas megye megbetegedési és
halálozási adatait összevetve, arra a következtetésre kellett jutnom, hogy a
Bács-Kiskun megyei egészségtelenebb életmód (és a delíriumok számával
egzaktan igazolt nagyobb alkoholfogyasztás) olyan korai halálozási többletet
eredményez, amely országos kivetítésben akár évi 6000 produktív korú férfi
A Magyar Hírlap 1990. december 8-i számából.
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halott többlettel is járhat, ha a hazai ivásszokások a Vas megyeivel szemben
a Bács-Kiskun megyei módit követik. Nemzetközi adatok szólnak amellett,
hogy az ivós emberek szív- és érrendszeri veszélyeztetettsége több mint két
szeres, az italozó és dohányzó populációé pedig hatványozottabb. A mérték
vesztő alkoholfogyasztás az alapvető oka a kardiális miopátia, a szív
izomelégtelenség kialakulásának; s a kardiológusok gyógykezelési eredmé
nyeit is gyakran semmivé teszik a gyógyszerhatásokat megzavaró kisebbnagyobb „kilengések".
A vázolt tények ellenére a magyarországi Szíves-Programok még mindig
kevés figyelmet fordítanak az alkoholfogyasztás generális szerepére a hat
van év alatti halálozásban általában, de az idő előtti szív- és érrendszeri ha
lálozásban is. Számos belgyógyász még ma is konyakot ajánl szívszorulásra,
az anginás jellegű érgörcsökre, s a kardiológusok - ha netán felismerik is
betegük alkoholfogyasztásának kórnemző vagy súlyosbító voltát - bágyatag
absztinenciás intelmeiken túl, egyáltalán nem foglalkoznak a betegek ere
dendő vagy párhuzamos szenvedélybetegségének gyógyításával, életvitelük
gyökeres áthangolásával. A z efféle tüneti beavatkozás eleve kudarcra van
ítérve.
Ha a Soros Alapítvány valóban érdemi segítséget kíván nyújtani a pro
duktívkori halálozás fő formáinak visszaszorításához s ebbe az irányba kí
vánja orientálni a kardiológiai gyógyító-megelőző ellátásban érdekelt szak
embereket, szervezeteket és intézményeket, fel kell szólítani pályázatuk be
nyújtására azokat a társadalmi egyesületeket és szövetségeket is, amelyek az
Egészségügyi Világszervezet által is kulcsprogramnak minősített Közösségi
Válaszra az Alkoholizmus Ellen (Comunity Response of Alcoholism) már
tapasztalatokkal, kimunkált metodikákkal rendelkeznek.

1.9.6. Dr. Simek Zsófia: Hogyan juhászodott meg
„tizenkét dühös ember"?
(In: Józan Nép, 1993/14. 2. o.)
A z ittasságon fogott vagy italos állapotban balesetet okozott gépjárművezetők nem kis
költséggel járó pszichológiai utánképzését már a parlamentben is támadták, „dupla bün
tetésnek" minősítve azt. Alkohológus pszichiáterként több ízben volt alkalmam - egyegy pszichológus kollégával közösen - efféle utánképző csoportot vezetni. Nem állítha
tom, hogy mindenütt ugyanúgy megtalálták a közös hangot a szondán fönnakadt „piló
tákkal", mint a mi csoportjainkban, de azok a beszélgetések és kitárulkozások, amelyek
ben nekünk részünk volt, biztosan emlékezetesek maradnak mindnyájunk számára.
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A nagyobb részben férfiakból álló morcos csoportjaink (érdekes: többnyire
elváltak vagy második házasságukban élők!) rendszerint fellélegeztek már
az első találkozáskor, amikor a bemutatkozást a kiképzők azzal kezdték,
hogy bizony ők is követtek el életük során súlyos szabálytalanságot, és
hogy az egyhetes „tortúrának" az lesz a végeredménye - ha minden jól
megy - , hogy mindnyájan visszakapják a jogosítványukat. Több kurzus zá
róegyenlege igazolta ezt az optimista jóslatot. Nekünk eddig - lehet, hogy
szerencsénk volt -(...) csoportonként legfeljebb egy-egy olyan résztvevőnk
akadt, aki (de ezt maga is felismerte!) további orvosi-pszichológiai - segít
ségre szorul, hogy agresszivitásán, felelőtlenségre való hajlamán, alkoholfo
gyasztási rossz szokásain vagy egyéb lelki-családi problémáin tartósan úrrá
tudjon lenni.
A „tizenkét dühös ember" mindig azzal kezdte bemutatkozását, hogy kiki elmesélte vagy eldünnyögte - vérmérsékletének megfelelően - , hogy min
bukott meg, s ezért kire haragszik. Eleinte a legtöbben persze a följelentő
„fakabátra" voltak „pipásak", és nem szívesen beszéltek korábbi hasonló
„kihágásaikról". A karambolokban is rendszerint mások voltak a hibásak.
Később azonban, ahogy fölengedett a hangulat - hiszen mindnyájan csak
keresztnéven szólítottuk egymást - , s a névtelenül kitöltött tesztjeinket is
úgy véleményeztük, hogy senki sem tudta, kiről fejti ki éppen a véleményét,
egyre őszintébbek lettünk, s mind tisztábban bontakoztak ki a tények, sze
mélyes tulajdonságaink a közösség, a csoport tükrében.
Minden kényszer és hatósági mellékíz nélkül sikerült tehát jól elbeszél
getnünk egymással, s fokozatosan érvényesült a csoporthatás pozitív lénye
ge: ki-ki új felismerésekre juthatott. „Hol, mit hibáztam el én? Mit kellett
volna másképp tennem - nekem? Mire kell vigyáznom ezután?" Nemegy
szer elhangzott az is, hogy „hálás lehetek a sorsnak, hogy még időben fönn
akadtam a szűrőn, s nem keveredtem véresebb
kalamajkába".
A csoporttagok a tanfolyam során rendszerint összebarátkoztak (mint
akik együtt szolgáltak valamilyen alakulatnál a „seregben"), s mindegyikük
vihetett haza jó néhány kedves, tanulságos „sztorit" a jogosítványa mellé.
Számomra a legemlékezetesebbek azok a közös nevetések maradnak,
amikor saját ostobaságainkat voltunk képesek kifigurázni. Sohasem felejtem
el például azt a „vigasztalhatatlan" fiatalembert, aki csalfa menyasszonya
miatt itta „föl" magát autóstul egy-egy kidöntött fa koronájára, ahonnan alig
tudott lekászálódni, a leányzó a bálban annyira „megátkozta"... De azt sem
felejtem el, abból is tanulni szeretnék, amit mi, kiképzők csináltunk rosszul.
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Egyik férfitársunk például a záróértékelésen - vitathatatlan fejlődése ellené
re is - olyan kemény bírálatban részesült, hogy külön meg kellett vigasztal
nunk.
A legjellemzőbb azonban az egészre az a virágcsokor, amivel a legutób
bi tanfolyamzárón megleptek kedves utánképzett barátaim, akikkel egy hé
ten át nyúztuk egymást, az ő kemény forintjaik terhére; pedig nem rajtam,
csakis rajtuk fog múlni, hogy ezek után miként alakul a sorsuk.
A közlekedésben is, az alkoholizmussal kapcsolatban is annyit fecseg
tünk már a baj megelőzésről. Most érzem először úgy, hogy tettünk is vala
mit.
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2.

Az alkoholbeteg-ellátás
korszerűsítéséért és a közösségi
öngyógyítás elismertetéséért
Vitatott kérdések:
- Hol kell gyógykezelni az alkoholbetegeket? Ez mennyiben pszichi
átriai vagy általános egészségügyi feladat? Az alkohológiai ellátás
speciális hálózatára (alkohológiai osztályokra, részlegekre, gondo
zókra stb.) milyen szerep hárul? A körzeti alapellátás
kompetenciá
ja mennyiben haladhatja meg a jelző és diszpécser szolgálatot? A
családorvoslás nyújt-e e tekintetben is új lehetőségeket?
- Nélkülözhetetlen-e az absztinenciára való beállítás, és elegendő-e?
Elvonókezelésre
vagy pozitív életmód-átállításra
van-e szükség?
Milyen lehetőségek nyílnak az áthangolódás belső indíttatásának és
külső kapaszkodóinak mobilizálására? Milyen szerepe lehet ebben
a hitnek, vallási meggyőződésnek vagy más pozitív
szenvedélynek,
tevékenységnek?
- Hogyan lehet összeegyeztetni az alkoholbetegek
multimorbiditását
és az orvosegészségügyi felelősséget azzal a tapasztalattal, hogy a
szenvedélybetegségekből
való megszabadulásban
a domináns sze
rep az öngyógyításé? Mi a közösségi öngyógyító metodikák hatás
mechanizmusa?
A téma megközelítésének történeti körülményei:
- Az alkoholizmus betegség-koncepciójának
lassú térhódítása és a je
lenség medikalizációjának
hátrányai.
- A keze lés-gondozás jogi szabályozottsága és formalizmusa.
- A válsághelyzetben szükségképp növekvő beavatkozási igény kielégítetlensége.
- A társadalombiztosítási
és tisztiorvosi rendszerre való áttérés új
problematikája.
- A megszaporodott közösségi öntevékenység és segítő
szolgálatok
gyarapodó tapasztalatai és ezek anarchisztikus jellege.
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2.1.
Minimális akcióprogram (1976)
2.1.1. Dr. Simek Zsófia: Minimális akcióprogram
mint vitaanyag, az alkoholizmus elleni küzdelem
egészségügyi vonatkozású adatainak elemzése
alapján*
(In: Alkohológia,

1976/2. 64-68. o.)

I. BEVEZETŐ
Az előterjesztés tárgya
- A z alkoholizmus-morbiditás
néhány egészségügyi mutatójának;
- a terápia ambuláns és kórházi variánsai
hatékonyságának;
- a detoxikáló állomások szűrő szerepének elemzése
alapján, bizonyos következtetések levonása az egészségügyi szervezés as
pektusából.
Az előterjesztés aktualitása
Szükségszerű, mert
- a betegség terjedése;
- a veszélyeztetettséget mindinkább felismerő közvélemény növekvő
elvárásai, kritikája;
- az élénkülő felvilágosító, betegfelkutató és kínálat-korlátozó társa
dalmi tevékenység
szempontjából objektív követelmény az egészségügyi hálózat (...) alacsony
hatásfokának, formalizmusának kritikai felülvizsgálata.
Lehetséges, mert
- a Politikai Bizottság és a Kormány 1960-61. évi ide vonatkozó ha
tározatai nyomán létrejött - jogi feltételekkel is alátámasztott A z Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet közleménye. (Igazgató-főorvos: Prof. Tariska Isnán.)
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gyógyító-megelőző hálózat az évek során elegendő értékelhető tapaszlalatot szerzett;
- az elmeügy kiemelt fejlesztésének a megkezdésével, az Elmeirány
elvekben meghirdetett mentálhigiénés integráció irányába tett kez
deti lépésekkel, továbbá a társadalmi segítőkészség potenciális le
hetőségeinek a hátterével megvannak az objektív feltételei egy
megfontolt Minimális Egészségügyi Akcióprogram kidolgozásának.
Mindenféle maximaiizmus elkerülése végett már itt elöljáróban leszögez
zük, hogy az egészségügy egymaga nem oldhatja meg az alkoholizmus
visszaszorítását annak multifaktoriális jellege, társadalmi, gazdasági, kultu
rális stb. vonatkozásai miatt - még optimális szervezettséggel sem, de a rá
háruló, nélkülözhetetlenül fontos feladatrész hatékonyabb megoldásával (...)
előbbre viheti az egész ügyet.

Az alkoholisták
, -

-

-

egészségügyi ellátásának rövid
áttekintése

történeti

A z első önálló alkohol-osztály 1950-ben alakult az OIE keretéberí.
Jelenleg négy nagyobb ilyen osztály működik az országban. (...)
A z ötvenes években kezdődött az ideggondozó hálózat országos k i 
építése, amely már többek közt - alkoholistákkal is foglalkozott.
A z első alkoholgondozó
1958-ban alakult Budapesten, majd (...) a
kerületekben és a megyékben is megszerveződött az alkoholelvonó
rendelések hálózata. Jelenleg 76 szakrendelés funkcionál - a 90 or
vos közül 41 rendelkezik pszichiátriai, 19 pedig idegorvosi szak
vizsgával. Működésükről 1965 óta szolgáltatnak adatokat.
A Detoxikáló Állomások - ugyancsak a jelzett határozatok alapján
- 1962-től kezdve létesültek - előbb Budapesten, majd nyolc vidé
ki nagyvárosban. Központi jelentés-kötelezettségük nincs, kapcso
lataik esetlegesek, kihasználtságuk időszakos. Ahol a megszerve
zésre nem voltak adottak a feltételek, az elmeosztályokon Cm 11. a
belosztályokon) folyik a kijózanítás.
Alkoholisták kötelező elvonására 1962-ben hozták az első jogsza
bályt (ambuláns kezelésre) - ezt az 1966. évi rendelet már kórházi
és munkaterápiás intézeti kezeléssel bővítette. A z 1972. évi Egész
ségügyi Törvény az elvonó kezelésre kötelezést kötelező gondozás
bavételre módosította (a kórházi kezelést 6 hónapra maximálva, a
gondozás idejét viszont a szükséges időig rendelve el).
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Ugyancsak 1962-ben hoztak rendelkezést az alkoholista bűnelköve
tők elme-megfigyelői (OIM), kórházi-zárt intézeti, i l l . ambuláns
kényszerelvonó kezelésére.
1966-ban az Egészségügyi Minisztérium irányelvben szólította fel
az üzemorvosokat, hogy kapcsolódjanak be az alkoholisták utógon
dozásába. A z utasítás a gyakorlatban nem lett végrehajtva. (...)
A z 1974. évi 10. tvr. létrehozta a visszaeső, garázda alkoholisták
kétéves Kötelező Munkaterápiás Elvonó Intézetét Nagyfán.*

A morbiditásra

vonatkozó becslések és mutatók

A z alkoholisták kiszűrésére - amely a morbiditás tényszámaival
szolgálhatna - még nem értek meg a feltételek. A z alapellátás, a
körzeti és üzemi orvosok nincsenek felkészülve erre a feladatra
(jelző és visszajelző kapcsolataik a szakrendelésekkel hiányosak,
esetlegesek). A Detoxikáló Állomások (és a detoxikációt ellátó osz
tályok) Szeged, Debrecen és Salgótarján kivételével meg sem kí
sérlik a gondozóba irányítani a veszélyeztetetteket, és az egynapos
kijózanítással csak formálisan tesznek eleget a vonatkozó jogszabá
lyoknak.
Reprezentatív felmérésre több kísérlet történt - jelenleg is előké
születek folynak az egészségügyben egy általános morbiditási vizs
gálatra - , de az alkoholista fogalom-meghatározások eltérése miatt
ezek (...) csak bizonyos fenntartással kezelhetők. (...)
A nemzetközileg elismert becslési eljárások arra utalnak, hogy az
alkoholizmus hazánkban - az ellenintézkedések dacára - változat
lanul terjed. A májcirrózis-halálozásból kiinduló
Jellinek-képlet
szerint 1974-ben mintegy 150 000 az alkoholista betegek száma; az
általános alkohol fogyasztási szintből kiinduló Ledermann-modell
alapján ugyanebben az évben a napi másfél dl abszolút alkoholnál
többet fogyasztó, iszákos, súlyosan veszélyeztetett populációt több,
mint 400 000-re becsülhetjük. (...)

Megszüntették
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1989-ben. - Szerk.

1. táblázat
Idősoros adatok az elmeosztályokon kezelt alkoholbetegekről
Elmeosztályokon kezelt idült alkoholisták
száma

Elmeosztályon alkoholos elmezavarral
kezelt esetek száma

1959

5329

1959

1969

6761

1969

801

1974

8899

1974

2394

450

Tizenöt év alatt (1959-1974) ezek szerint, míg az elme- (és a speciális alkohol-) osztá
lyokon kezelt idült alkoholisták száma 67%-kal, az alkoholos eredetű pszichotikusok
száma több mint 400%-kal nőtt. A z eltérés onnan adódik, hogy amíg az idült alkoholis
ták kórházi felvételét az elhelyezési lehetőségek (az elmeágyak korlátozott száma pl.) és
az elvonó szakrendelések ambuláns hálózatának fejlődése észrevehetően minimálja - al
koholos pszichózissal (pl. deliráló, vagy predelirózus állapotban) az elmeosztály azon
nal, akár pótágyra is felveszi a közvetlen életveszélyben levő beteget. A morbiditás
tényleges alakulására tehát ez utóbbi kórformák növekvő gyakoriságából lehet reálisab
ban következtetni.

II. TERÁPIA
A szakorvosok - becslések, gondozói kartonok és néhány katamnesztikus
felmérés alapján - 10-16%-ig terjedő gyógyulási arányról számolnak be.
A z eltéréseken belül egybehangzóan jobb prognózisának minősítik a kezelést-gondozást önként vállalókat, mint a kötelezetteket - éppen a betegség
belátás különbsége miatt - és a fiatalabbakat, a betegségfolyamat koraibb
stádiumában levőket, mint az idősebb
szenvedélybetegeket.
A hatékonyság-eltérések főleg az alsó határ közelében mozognak. A kórházi és ambu
láns kezelés speciális adatainak az elemzése előtt általános okként megjelölhető a több
oldalú, dinamikus terápia hiánya, ami
- az averziós és intolarenciát biztosító kezelést privilegizálja, s a gyógyítást néhány
ún. hánytató-kezelésre egyszerűsíti,
- az egyéni és csoportos pszichoterápia különböző modern módszereit csak esetlegesen
alkalmazza,
- az alkoholizmus-problémát az ivás-nem ivás kérdésévé szimplifikálja,
- a szocioterápiát (családgondozást, munkahelyi védettség kialakítását) elhanyagolja,
- átmeneti intézményeket - melyek a tényleges rehabilitációt, reszocializációt szolgál
nák - (védett szállásokat, védett műhelyeket stb.) nem szervez.
A z egyetlen ilyen jellegű kísérletet az AEOB alkoholmentes klubjai jelentik. (...)
A hatékonyság összehasonlításának
objektív szemléleti akadálya, hogy a gyógyulás
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kritériumai tisztázatlanok és különbözőképp értelmezhetők (absztinencia egy évig, egész
életen át; ún. szociális ivásmód kialakítása; rendezett életvitel stb).
A hatékonyságban közrejátszanak a kezeléssel-gondozással kapcsolatos különféle
jogszabályok, amelyek sokszor ellentmondóak, körülményesek, a szakorvos gyógyító te
vékenységét bürokratikus feladatokkal terhelik: egységesítésükkel, egyszerűsítésükkel az
A E O B Jogi Szakértő Bizottsága foglalkozik - az Egészségügyi és Tudományos Albi
zottság meghívott képviselőinek a közreműködésével.

Kórházi

kezelés

Az alkoholos kórképekkel kezelt betegek számaránya az elmeosztályokon
évről évre nő - amint azt már korábban, a morbiditásra vonatkoztatva jelez
tük. Ez az - amúgy is zsúfolt - elmeosztályokra nehezedő alkoholizmus
nyomás, melyre egyes pszichiáterek elhárító szemléletüket alapozzák, szám
szerűen a következőképp jelentkezik:
A z elmeágyak száma tizenöt év alatt (1959-1974) 6749-ről 10 260-ra
emelkedett. Ennek ellenére (és ezzel egyidejűleg) az elme- és alkoholosztá
lyokról kiírt alkoholos kórképű férfi betegek aránya évről évre nőtt, és
1974-ben elérte a 40%-ot.
2. táblázat
Elmeosztályokról az 1973. évben elbocsátott (kiírt) alkoholista
férfi betegek megoszlása ápolási időszakok szerint
Össze
sen

0-3 nap

4-15
nap

16-30
nap

31-90
nap

91-365
nap

365
felett

Alkoholos elmezavar

1362

67

565

359

297

58

16

Idült alkoholizmus

5857

1108

1548

1938

945

269

49

A z 2. táblázat az idült alkoholizmussal és alkoholos pszichózissal 1973ban elmeosztályon ápolt betegek ápolási napjait csoportosítja. A (még a delíriumoknál is!) rendkívül alacsony átlagos ápolási időből következően, a
jelzett 40%-ot a férfi elmeágyak mindössze 10%-án (az összágyak 5%-án)
gyógykezelik! Néhány averziós kezelés, minimális pszichoterápia (néhol), a
delírium farmakoterápiás kivédése - és az alkoholbeteget sietve kiírják. A z
alkoholizmus-nyomás nyomor-terápiája ez, még igazi absztinencia beállítá
sának sem minősíthető általában. Ha a terápiás effektust javítani kívánjuk,
ezen kell változtatni elsősorban.
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- M i az oka az alkoholisták rövid úton történő kiírásának az elmeosztályokról?
Kevés az elmeágy, az elmebeteget feltétlenül le kell fektetni, ha másként nem
megy, helyet kell csinálni neki - akár az amúgy is kifelé kívánkozó, kellemetlen alkoho
lista rovására. A speciális alkoholosztályok és -részlegek rövid ápolási idejét pedig az
előjegyzések és a várakozó kötelezettek sorban állása magyarázza.
Kétségtelenül szemléleti okai is vannak a rövid ápolási időnek. M i egyéb magyará
zata lehetne pl. annak, hogy a delíriumosokat néhány hét (vagy néhány nap) után, min
den elvonókezelés nélkül kibocsátják a legtöbb osztályról? Számos pszichiáter
egyszerű
en nem hisz az alkoholisták kezelésében (ami az alkohológiai ismeretek olykor alacsony
színvonalára utal).
A krónikus alkoholista férfiakat 1975-ben 469 alkohol-ágyon és 228 egyéb elmeá
gyon ápolták, amint ez a 3. táblázat adataiból megyei bontásban kiderül.
A terápiás lehetőségek szempontjából minimális igény volna 1034, vagyis 10 000
lakosonként egy alkohol-ágy, ami már különböző kórházi kezelési variációkat tenne le
hetővé. Ez a minimális ágyszám azt jelentené, hogy 150 alkoholistára (150 000/1034),
50 gondozásban levő alkoholistára (50 000/1034), 10 új betegre (10 000/1034), vagy 3
kezelésre kötelezettre (3000/1034) jutna egy-egy alkohol-ágy.

Meg kellene vitatni és koncepciózusán meg kellene határozni, hogy elsősor
ban melyik beteg-típus gyógyítására intézményesítjük ezeket a kórházi
ágyakat?
Megfontolandó javaslat, hogy a jelenlegi 8000 formális kezelés helyett a
kötelezettek áthangolását és beállítását kezdjük mindig kórházi kezeléssel,
mivel náluk az ambuláns kezelések rendszerint teljes kudarccal végződnek.
Ha háromhónapos átlagkezelést tervezünk náluk, az ágyak egynegyede még
mindig rendelkezésünkre áll a visszaeső önkéntes betegek megtámogatására.
Ez a koncepció - egy a lehetségesek közül - azt jelentené, hogy az önként
jelentkező betegek általában ambuláns kezelésben részesülnének, és azt,
hogy az elvonó szakrendelések - a kötelezettektől megszabadulván - min
den erejüket a tanácsadásra, a gondozásra, utógondozásra fordíthatnák.
- Megvalósítható-e a közeljövőben ez a minimális alkohol-ágy program
az elmeügy egyéb kötelezettségeinek a károsítása nélkül?
A 3. táblázat adatai szerint: igen.
1. Budapest és az első megye-csoport jelenlegi (összesen 331) speciális alkohol
ágya négy nagyobb alkoholosztályhoz (OIE, Róbert Károly krt.-i Kórház, Pomázi Mun
katerápiás Intézet, Szekszárdi Kórház), és néhány (10-20 ágyas) kisebb alkoholosztály
hoz vagy -részleghez tartozik. A 93 (jelenleg is alkoholisták ápolására szolgáló) elme
ágy belső hozzászenézésével,
a szekszárdi új alkoholosztály felvevő területének Bara
nyára történő kiterjesztésével, Pomáz területkívüliségének megszüntetésével és Budapest,
valamint Pest megye odautalási lehetőségeinek a biztosításával könnyen megoldható, i l 
letve megoldottnak tekinthető a minimális alkohol-ágy program: Budapesten, Baranyá
ban, Hevesben, Nógrádban, Tolnában, Vasban és Pest megyében.
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2. A z alkoholosztályok szervezésénél - a jelenlegi alkohol-ágyak mellett - igénybe
kellene venni az újonnan épült, i l l . a közeljövőben belépő új elme osztályok 155 ágyát.
Ez a megoldás kínálkozik Bács, Csongrád, Fejér, Győr, Komárom, Szabolcs, Veszprém
és Zala megyék 1/10 000-es alkohol-ágy szükségletének a kielégítésére.
3. Vizsgálat tárgyát kell képezze a megoldás Békés, Borsod, Hajdú, Somogy és
Szolnok megyékben. A szükséges (összesen 162) ágyszervezést akár szociális otthoni
férőhely terhére (pl. Hajdúban), akár nagyüzemi kezdeményezésből (pl. Borsodban, Óz
don), a helyi lehetőségek figyelembevételével
lehet majd kivitelezni.
•

3. táblázat
Idült alkoholisták kezelésére felhasznált ágyak száma kórházi
elmeosztályainkon, megyénként, 1975-ben

Megyék

Budapest és Pest m.

Elmeosztályokon
Alkoholosztályon
További ágyszükség
idült alkoholisták ápo
v. -részlegen levő
let, ha 10 000 lakosra
lására felhasznált to
egy ágyat számolunk
ágyak száma
vábbi ágyak száma
237

43
-

0

Baranya és Tolna

64

Heves

15

Nógrád

.

20

0

Vas

15

15

0
24

= 331

0
= 93

15

0

Bács

36

-

Csongrád

16

20

9

Fejér

16

-

24

Győr

.

= 110

= 75

30

Komárom

10

Szabolcs

20

-

40

Veszprém

-

25

15

Zala

12

-

13

Békés

16

-

24

Borsod

-

Hajdú

-

Somogy

12

-

Szolnok

-

8

Összesen
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= 155

10
20

37
= 28

469

43
= 60

15

= 162

35
23
37

228

317

-

-

-

A vázolt alkohol-ágy program minimális terv, - az elmeágyak további gyarapodásá
val (az V . ötéves tervben ez 2000 ágyat jelent) kiemelten tovább kellene bővíteni.
A minimális ágy-program is tágítható az alkoholosztályok (részlegek) átmeneti intézmeViy-jellegű kapacitásnövelésével: az ilyen osztályokhoz kapcsolódó foglalkoztatók
és védett műhelyek bejáró betegekre történő kiterjesztésével.
A z előbbivel összefügg, hogy egyébként is kiemelkedő jelentőséggel bír az alkoho
listák munkaterápiás gyógykezelése. (A kórházi ágy ne henyélést biztosítson!) Ked
vező kiindulópontnak számít, hogy a megyék többségében van már (némi) munkate
rápiás foglalkoztatási lehetőség. A z alkoholosztályokat (részlegeket) ezekre kellene épí
teni, és a munkaterápia munka és terápia jellegét a szükséghez képest ott fejleszteni.
A munkaterápiás szemlélet szerencsésen találkozik az általános munkaerő-hiánnyal:
szükséges volna egyes nagyüzemi munkásszállásokon - külön egészségügyi beruhá
zást nem igényelő - üzemi szanatóriumok, egyes üzemegységeken belül pedig védett
üzemrészek, brigádok kialakítása is.

Ambuláns kezelés -

gondozás

A 4. táblázat az alkoholelvonó szakrendelések tízéves (1965-75) forgal
mi és ellátási adatait csoportosítja.

A számszerű fejlődés kétségtelen, noha a morbiditás alakulásával nem
tart lépést. Az 50 000-et megközelítő (alkoholista-iszákos) gondozott popu
láció a szükségesnek harmada sincs még.
A z évenkénti új gondozónak viszonylag jelentős száma ellenére az összgondozott lét
szám lassúbb emelkedése a gondozásból évről évre töröltek kérdését is fölveti. A z ala
csony gyógyulási arány ismeretében, ezeknek az embereknek a többsége csupán felhagy
a kezeltetésével s eltűnik a gondozó hatóköréből.
A csak lassan növekvő összgondozott létszám a szűrő- és veszélyeztetett jelző-sze
repet betölteni hivatott alapellátáshoz fűződő kapcsolatok hiányára, a gyógyítás-gondo
zás társadalmi hitelének és elismerésének a hiányára vezethető vissza.
Ez is, az is - a gondozásból elmaradók nagy száma is - végső soron a gondozás
rossz effektusával függ össze. A z elvonó szakrendelések valóságos
gondozó-intézetekké
fejlesztése az egyik legfontosabb soron levő feladat.

E
-

fejlesztésnek megvannak a számszerű feltételei:
a kerületenként működő budapesti elvonó szakrendelések,
a megyénként funkcionáló átlag 3 szakrendelés,
az egy rendelésre jutó évi 600 beteg,
az egy orvosi és három középkáderi órára jutó 3 gondozott,
a gondozónői látogatások viszonylag alacsony száma (egy betegre
- évi 0,8 látogatás)

a gondozás intenzív fejlesztési

lehetőségeit bizonyítják. (Ezeket a lehetősé

geket tágítaná, ha a kötelezettek kezelése - a korábbi javaslat szerint - kór
házban kezdődne.)
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4. táblázat
Az alkoholelvonó szakrendelések főbb működési adatai
1965-1975 között

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

Napi orvosi
óra

118,5

139,0

145,5

157,0

158,0

146,0

153,5

179,0

197,0

168,0 205,0

Napi aszszisztensi
óra

218,0 234,5

266,0 297,5

1975

306,0 239,0 257,0 278,5 311,0 296,0 345,0

Napi gondo
155,5 224,0 347,5 302,5 264,5 225,5
zási óra

257,0 300,0 284,5 260,0 264,5

Újonnan
gondozásba
vett bete
gek közül
önkéntes
gondozott

4778

5442

5987

5238

4780

4309

4121

5359

5746

5619

6431

Újonnan
gondozásba
vett bete
gek közül
kényszergondozott

3268

3285

3437

3686

3234

2270

2497

2642

2457

2558

3091

Nyilvántar
tott gondo
zottak szá
ma az év
végén
Szakrende
lések száma
* Nincs adat.
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31 811 29 524

62

62

•

66

28 687 28 308 33 705 35 058 37185 39 830 45 365 46 860

69

70

71

73

72

72

75

76

III. KÉPZÉS-IRÁNYÍTÁS-ELLENŐRZÉS MINT
ALAPKÉRDÉSEK
A vázolt szervezési koncepció még minimális programként is csak úgy való
sítható meg, csak akkor telik meg tartalommal, ha a szakellátás irányítását,
ellenőrzését és megfelelő színvonalát végre biztosítani tudjuk.
-

-

-

Vitákra, speciális (szakorvosi és középkáder szintű) tanfolyamokra, Módszertani Le
velekre, a nagyobb alkoholosztályokon egy-egy gyógyító iskola, poliklinikai modell
kialakítására volna szükség a gyógyítás és a gondozás dinamikus, (...) hatékony
módszereinek elterjesztésére (...), az alkohológiai orvoslás tudományos elismertetésé
re.
A z általános orvosok, az alapellátásban dolgozók alkohológiai ismereteinek a bővíté
sére kellene törekedni - kiadványokkal, cikkekkel és konzultációk szervezésével. (...)
A z egészségügyi felvilágosításnak
módszeresen foglalkoznia kellene az alkoholfo
gyasztás veszélyeinek, a gyógyulás lehetőségeinek az ismertetésével, a szenvedélybe
tegségek megelőzését hatékonyabban biztosító egészséges életmód propagálásával.
A z alkoholgondozókká fejlesztendő elvonó-szakrendelések, az alkoholosztályok és a
Detoxikáló Állomások központi szakmai irányítását és ellenőrzését - a speciális A l 
kohológiai Intézet létrehozásáig - az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetnek
kell vállalnia, s megteremtenie e fontos munka intézményes feltételeit.

2.1.2. Az Alkoholizmus Elleni Országos
Klubparlament határozata, 1976
Előterjesztők: Gál Zoltán, Örsi Ferenc,
Ötvös J. Attila és Fekete János
(In: Módszertani

Útmutató, 1980. AEOB kiadás, 27-29. o.)

M i , az Alkoholizmus Elleni Országos Klubparlament választott küldöttei, a
Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége Székházában 1976. december 3án rendezett tanácskozásunkon - az alkoholizmusnak, korunk pusztító nép
betegségének minden átkát saját sorsunkon tapasztalva és az ellene folyta
tott évszázados küzdelem elkötelezettjeiként - a termékeny vita során az
alábbi közös következtetésekre jutottunk:
1. Lehetőségeinkről
A hazai alkoholmentes klubmozgalom 20 esztendős kísérletezéseinek egész korszaka és
a nemzetközi tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a Klub jelentős támasz lehet a
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kezelt (gyógyuló vagy gyógyult) alkoholisták társadalmi rehabilitációjában, és visszaesé
sük megakadályozásának fontos tényezőjévé válhat. Jelentős mértékben rajtunk múlik,
hogy a közvélemény miként minősíti az elvonókúrán jelentkezőket, és hogy mennyire
bízik majd az alkoholbetegség gyógyításában. Tudatában vagyunk annak, hogy öngyó
gyító közösségünkben
a szerencsétlen, kilátástalanságtól szenvedő sorstársaink és az
agyongyötört családok tízezreinek a reménysége ölt testet. Nevelő és felvilágosító mun
kánk hozzájárulhat az alkoholizmus megelőzéséhez, az alkoholbetegség kezdeti szaka
szában levők befolyásolásához, orvoshoz irányításához is. (...)
2. Az alkoholmentes Klubok sokféleségéről
A z egészségügyi intézményekben, művelődési házakban, munkásszállókon, a Magyar
Vöröskereszt szervezeti helyiségeiben és egyebütt működő alkoholmentes Klubok sajá
tos tevékenysége - az alapvető célok azonossága mellett - a helyi adottságoknak megfe
lelően más és más. (...)
3. Tevékenységünk
módozatairól
Klubjaink gyógyító és nevelő hatásának a fokozása, kiterjesztése érdekében gazdagítani
kell ismeretterjesztő, szórakoztató, látókört tágító, közösségi igényeket kielégítő és egy
mást segítő programjainkat. Két tevékenységi kört - éppen a jelentőségük miatt - vala
mennyiünk legfontosabb két munkaterületének minősítjük.
A z egyik: a gyors és folyamatos segítség. Ez magában foglalja a betegtársak minél
koraibb szakban történő felkutatását, szükség esetén orvoshoz irányításukat, a Klubba
történő elhívásukat, befogadásukat, foglalkoztatásukat, és ha elmaradnak - meglátogatá
sukat; a meghitt beszélgetéseket, a lelki támaszt, valamint a családi, munkahelyi és szál
láskörülményeik rendezésére teendő gyakorlati lépéseket, jogi érdekvédelmüket egya
ránt.
A másik: a teljesértékűség öntudatát és általános elismerését egyaránt szolgáló, kife
lé irányuló klubaktivitás. Ezen a különböző közhasznú társadalmi munkákat, előadásokat
és rendezvényeket értjük.
4. A Klubok
demokratizmusáról
A környezetünkre gyakorolt kedvező hatásnak és az alkoholbetegek gyógyulásának is
alapfeltétele, hogy minden egyes tagunk kibontakoztathassa a képességeit közösségünk
ben. Ez csak az alkotó demokrácia légkörében valósulhat meg. Klubjainkban minden tag
egyenlő jogokkal rendelkezik. A gyógyuló alkoholistát azért tiszteljük, mert szenvedély
betegségén lesz úrrá, s ezzel másoknak is példát mutat. A megzuhanót bíráljuk, de segít
jük, mert talpon maradni ivós társadalmunkban nem könnyű feladat. Nem alkoholista
tagjainkban pedig az értelmet és a szolidaritást becsüljük. A z egyenlőség alapján a szó
lás és beleszólás teljes szabadságát igyekszünk éppen ezért megteremteni minden alko
holmentes Klubban. (...)
A valóságos demokratizmus, a tagkönyv és az alapszabály biztosította jogok azon
ban nemcsak szavazásra, jóváhagyásra vagy elutasításra és javaslattételre, hanem minde
nekelőtt cselekvésre kell hogy késztessenek mindnyájunkat. Ez annyit jelent, hogy min
den egyes klubtagnak vállalnia kell valamilyen feladatot, amelyért a közösség előtt fele
lős. (...)
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5. A szervezésről és a támogatásról
Az alkoholmentes Klubok az azokban tömörülő gyógyuló (és gyógyulni akaró) alkohol
betegek, valamint az alkoholmentes, kulturált és egészséges életmódot kedvelő társak
szervezetei. Tevékenységük anyagi alapjait elsősorban saját munkájukkal és tagdíjukból
biztosítják. Közhasznú tevékenységükre való tekintettel azonban számítanak az egész
ségügyi és művelődési intézmények, a tanácsok, az üzemek és a társadalmi szervezetek
anyagi és erkölcsi támogatásra. Meggyőződésünk, hogy előbb-utóbb minden alkoholgon
dozóban, művelődési házban, munkásszállón és a nagyobb üzemekben is létrejönnek
majd az alkoholmentes Klubok - a kocsmák
ellenpólusai.
A z Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság és a Magyar Vöröskereszt eddigi és j ö 
vőbeni támogatását nagyra értékeljük - különösen az új Klubok felszerelésénél
de
úgy gondoljuk, hogy jobban kellene jutalmazzák a nagyobb öntevékenységet is. A z alko
holmentes klubmozgalom széles körű kibontakoztatásához azonban mindez kevés: a kü
lönböző minisztériumok, szakszervezetek összehangolt segítségére volna szükség. Ebben
is az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság kezdeményezésére számítunk.
Jelentős segítséget adtak a múltban és adhatnak a jövőben is klubjainknak a pártfo
gó szakemberek, az orvosok, a pszichológusok, a pedagógusok, a gyógypedagógusok, a
népművelők és a gondozónők, ö k képezik azt a tanácsadó testületet, amelyre az alko
holmentes Klubok öngyógyító és önnevelő tevékenységük során mindig is bizalommal
számíthatnak. Képviselőik jelenlétét a Klubparlamenten megtiszteltetésnek vesszük. A z
A E O B Klubbizottságának azt a tervét, hogy az alkoholmentes Klubok pártfogó szakem
berei részére hasonló tanácskozást szervezzen, a legmelegebben támogatjuk, és a szak
szerű segítség erősödését várjuk tőle.
A magunk részéről - amellett, hogy köszönetet mondunk államunk, társadalmunk, a
szakemberek nyújtotta minden támogatásért, és tisztelettel adózunk a magyar alkohol
mentes klubmozgalom neves és névtelen alapítótagjainak - Klubjaink megerősítésével
kívánunk hozzájárulni mozgalmunk kiszélesítéséhez. Ezen klubéletünk színesítését, új
klubtagok és új alkoholmentes Klubok szervezését, patronálását értjük.
Jelentős fóruma, szervezője lehet a közös mozgalmi öntudat kialakításának a Klub
híradó is. Megindításáért, első számáért köszönet illeti mindazokat, akik fáradoztak ve
le. Minden klubtag felelősséget kell, hogy érezzen szerkesztéséért, terjesztéséért egya
ránt.

Összefoglalás
Következtetéseinkkel (...) további munkánkat kívántuk meghatározni. Úgy
véljük, hogy évekre kijelöltük a követendő irányt. A z alkoholizmus elleni
társadalmi küzdelem erősödése hazánkban kedvező feltételeket teremt moz
galmunk számára. Ebben - és ügyünk igazában - bízva ünnepélyesen meg
fogadjuk, hogy erőnket nem kíméljük a nemes, közös cél érdekében.
Esztendő múltán, amikor újabb tanácskozásra gyűlünk össze, számszerű
gyarapodásunkkal, hatósugarunk növekedésével, az eddiginél is több társunk
és több család megvédésévei-megmentésévei, tettekkel akarunk bizonyítani.
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2. 2.
Társadalomegészségügyi és
szociálszervezési szempontok (1977)
Dr. Simek Zsófia, Fekete János: Alkoholisták
gondozása Magyarországon.
Társadalomegészségügyi és szociálszervezési
szempontok*
(In: Az alkoholisták gyógykezelésének és rehabilitációjának
időszerű kérdései. AEOB kiadás, 43-52. o.)
Mottó:
„Az elemző szándék, a világos kérdésfelvetés és az önkritikus ismertetés jellemezte az
Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság és a visegrádi kórház közös szervezésében csü
törtökön megtartott tudományos tanácskozást. A szentendrei művelődési központ szín
háztermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők. A z ország csaknem minden megyéjé
ből érkeztek orvosok, pszichológusok, gondozónők, de a résztvevők közt nagyszámban
voltak pedagógusok, jogászok és tömegszervezeti aktivisták is. Azok a szakemberek vi
tatták meg a program gazdag előadássorozatát, akik maguk is tevékenyen közreműköd
nek a gondozás, a talpraállítás bonyolult folyamatában."**

Előadásunkban bevezetésképpen le kívánjuk szögezni, hogy az alkoholiz
mus elleni küzdelemben legfőbb feladatnak a megelőzést tartjuk. Mindaddig
azonban, amíg hazánkban az egy főre eső alkoholfogyasztás és a vele kap
csolatos egészségkárosodás úgy alakul, mint ahogy ezt az /. táblázat mutat
ja, hatékony megelőzésről nem beszélhetünk.
A hazai adatok alátámasztják a W H O Európai Irodájának 1975. évi je
lentését, mely egyértelműen bizonyítja, hogy az átlagfogyasztás növekedése
az alkoholizmussal kapcsolatos problémák halmozódásához, különösen pe
dig az alkoholisták és nagyivók korai halálozásának emelkedéséhez vezet.
A következő táblázatok segítségével értékeljük a rendelkezésünkre álló
adatokat, és megpróbáljuk feltárni azokat a tartalékokat, amelyek jobb szer
vezéssel ma már lehetővé tennék az alkoholisták hatékonyabb ellátását.
Előadás a szentendrei tudományos ülésen, 1977. IX. 1-én.
Idézet a Népszabadság 1977. IX. 2-i számából.
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1. táblázat
Időszakos alkoholfogyasztási és morbiditásra utaló adatok

Év

Egy főre jutó
alkoholfogy.
(absz. alk. li
terben)

1938

5,3

Májzsugor

657

Elmeosztály
ról kiírt bete
gek száma

kb. 5 000

Alkoholos
eredetű
pszichózis

Krónikus
alkoholizmus

(Szirtes szerint együttesen kb.
1500)

1949

-

366

5 989

1958

5,2

785

28 166

528

-

3 942

1968

7,8

1227

34 519

737

6 328

1975

10,1

1921

58 385

3314

10 012

741

2. táblázat
Újonnan gondozásba vett betegek és visszaesett betegek
számának évenkénti alakulása
Újonnan gondozásba vett betegek közül
Év

önkéntes
gondozott

kényszergondozott

1965

4778

3268

1966

5442

3285

Visszaesett betegek közül
önkéntes
gondozott

kényszer
gondozott

-

1967

5987

3437

-

-

1968

5238

3686

1995

1368

1969

4780

3234

1698

1416

1970

4399

3270

7238

4911

1971

4121

2497

2788

1545

1972

5359

2642

1476

1149

1973

5746

2457

2836

1815

1974

5619

2558

5141

1789
1769
1821

1975

6431

2091

2932

1976

5641

3497

2931
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A 2. táblázatból kiderül, hogy 1965 óta (ekkortól kezdve vannak adata
ink) kb. 130 000 személy vette igénybe önként vagy kötelezés alapján a
gondozói hálózatot. Ez a szám azért lényeges, mert a Jellinek-képlet szerint
kb. 160 000-re becsüljük ma hazánkban az alkoholista betegek számát.
Sajnos, sok beteg sorsáról nem tudunk, mert ahogy azt a 3. táblázatból
láthatjuk, 1976 végén csak 44 747 beteget gondoztunk.
Minden évben eltűnik a gondozásból kb. 10-12 ezer beteg. 1976-ban
megpróbáltunk választ kapni erre a jelenségre. Rákérdeztünk a gondozásból
való törlés okára. A 3. táblázaton láthatjuk, hogy a 16 003 törlésből 5353
gyógyult-javult, 1779 elköltözött, 394 meghalt, és 8477 beteget egyéb okból
töröltek. Ez az egyéb azt jelenti, hogy bár a további gondozás szükséges lett
volna, ezt valamiért nem tudták megvalósítani. Az ilyen nagy mértékű törlés
gondozási munkánk egyik lényeges hiányosságára utal.
A 3. táblázaton néhány olyan adatra hívjuk fel a figyelmet, ami arra mu
tat, hogy jelen hálózatunkban van még tartalék. A napi orvosi órák és a
gondozóintézeti betegforgalom aránya azt mutatja, hogy egy orvosi órán 2,9
beteg jelent meg. Egy védőnő naponta 1,3 látogatást végzett. Természetesen
átlagértékekről van szó, ami azt jelenti, hogy a 80 gondozóban ennél sokkal
jobb, de gyengébb értékekkel is találkozunk.
Néhány szót a tartalék feltárásáról kórházi vonatkozásban. 1975-ben az
elmeosztályokról kiírt betegek 42,5%-át valamilyen alkoholos diagnózissal
ápolták, általában lényegesen rövidebb ideig, mint a többi beteget.
Ez a magyarázata annak, hogy a nagyszámú, valamilyen alkoholos diag
nózissal ápolt beteg 1976. december 1-én, egy keresztmetszeti vizsgálatunk
szerint, a 3000 forgó férfiágy 26,7%-án feküdt, s a 12 000 elmeágyból ezen
a napon összesen 1034-et használtak fel alkoholisták kezelésére. Ugyanezen
a napon az ország összes elmeosztályán 850 ágy volt üresen, és azóta kb.
újabb 500 ágy kezdte meg működését. Véleményünk szerint legalább 900
ágyat ebből is az önálló alkoholosztályok szervezésére kellene fordítani - a
tényleges alkoholágyak megfelelő csoportosítása mellett. így a legtöbb me
gyében és a fővárosban is lehetővé válna a betegek adekvát ideig tartó ke
zelése, ugyanúgy, mint a szekszárdi kórházban, az első - és modellnek is
alkalmas - megfelelő méretű és munka-, valamint szocioterápiára egyaránt
felkészült megyei alkoholosztályon. (...)
Felmerül a kérdés, hogy tartalmilag milyen kiküszöbölendő
gok korlátozzák hálózatunk hatékonyságát. (...)
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hiányossá

3. táblázat
Jelentés az alkoholisták gondozásáról
(80 gondozóintézet adatai alapján, az 1976. évben)
I. For
galmi
adatok

II. A
gondo
zás ada
tai

1. A z összes megjelenések száma

184 628

1. Nyilvántartott gondozottak száma az előző év végén

46 860

2. A z év folyamán gondozásba vett betegek száma

13 890

3. A z év folyamán gondozásból törölt betegek száma
gyógyult-javult
elköltözött
meghalt
egyéb
együtt

5 353
1 779
394
8 477
16 003
44 747

4. Nyilvántartón gondozottak száma az év végén (1+2-3)
Ebből: önkéntes
kötelező
kényszerkezelt

27 412
11 196
6 139

5. A 4. pont alattiakból hány gondozottnál tekinthető a kezelés
eredményesnek (legalább egy év óta nem alkoholizál)
Ebből: önkéntes
kötelező
kényszerkezelt
A z év végén rendszeresített
napi munkaórák száma
III. A
szakren
delés
műkö
dési
adatai

A munkát ellátó személyek
száma

orvosi

asszisz
tensi

gondozó
női

orvosi

asszisz
tensi

gondozó
női

214,8

305

334

69

64

%

A z év folyamán gondozásba vett (új)
betegek közül
önkéntes

kötelező

kényszer

együtt

2159

1338

Gondozónői
(asszisztensi) láto
gatások száma

35 868

A z év folyamán gondozásba vett (régi)
betegek közül
önkéntes

kötelező

kényszer

együtt

gondozott

gondozott
5641

8 748
6 685
1 478
585

9138

2931

1182

639

4752
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4. táblázat
A gondozott betegek neme és kora, 1976

önkéntes

Kötelező

Kényszer

összesen

%

60 év fe
lett

20 év
alatt

20-39
éves

40-59
éves

férfi

312

11 418

11 637

nő

24

1 005

1 255

együtt

336

12 423

12 892

1 761

férfi

78

3 757

5 177

880

nő

17

435

768

84

304

együtt

95

4 192

5 945

964

11 196

férfi

23

2 853

2 559

271

5 706

nő

1

196

214

22

433

együtt

24

3 049

2 773

293

6 139

13,7

férfi

413

18 028

19 373

2 766

40 580

90,7
9,3

1 615
146

Együtt
24 982
2 430
27 412

nő

42

252

4 167

455

19 664

21 610

3 018

44 747

1,0

43,9

48,3

6,8

2 237

61,3

9 892

együtt

1 636

%

25,0

100

A gyógyítás alacsony hatásfoka, a kezelések háromnegyedét kísérő ku
darcok, a visszaesések gyakorisága - a tények - koncepcióink felülvizsgála
tára késztetnek.
Lássuk csak, miben is áll a jelenleg alkalmazott kezelések többsége. A
kezelésbe kerülő alkoholistát rendszerint meghányatják - jobbik esetben
szomatikus szövődményeit is enyhítik (átmenetileg) - , majd visszabocsátják
az alkoholizmusa okaként vagy okozataként sérült személyiségével az őt meg
bélyegző, alkoholista státuszába rögzítő, a legjobb esetben is csak közömbös
környezetébe, krónikusan zavaros munkahelyi és családi szituációja ezernyi
égető gondja közé. Egyedül az alkoholmentes klubok baráti közössége nyújt
ma Magyarországon szervezett védelmet, s biztosít valamiféle átmenetet a
rehabilitációhoz - igaz, alig több, mint ezer embernek. Mind a kudarcok so
ra, mind pedig a klubterápia nemzetközileg is publikált nagyobb gyógyulási
esélye arra utal, hogy a hagyományos orvosi szemléletet (a medicinális
szemléletet) a gyakorlatban is meg kell haladni. Merre? Hogyan? (...)
Mind a több eredménnyel biztató koraibb kezelésbevétel jogos igénye,
mind pedig a gyógykezelési gyakorlatot elemző elmélet arra késztet (...),
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hogy az orvosi beavatkozást a pszichoterápia és a szocioterápia felé tágít
suk. Ehhez viszont az orvosok az egyetemen megfelelő képzést nem kaptak;
ilyen irányú önképzésük elengedhetetlen, de nem elégséges: speciális felké
szültségű, egyenrangú segítőkre van szükség.
A szocioterápia meghatározását a rehabilitációs tevékenység hármas
egységéből a legcélszerűbb levezetni.
Amíg a személyiség környezeti egyensúlyát, társadalmi beilleszkedését és produktivitá
sát a hagyományos orvoslás a testi egészség biokémiai karbantartásával szolgálja, s a
pszichoterápia a sérült vagy gátolt személyiség érlelő korrekciójára, gyógyító nevelésére
vállalkozik - a szocioterápia a társas kapcsolatok környezeti hatások, minősítések, cso
portdinamikák kedvező befolyásolása révén törekszik ugyanerre a célra. (...)

1. A gátló tényezőkről
A legfontosabbnak ezek közül azt a szemléletet tartjuk, amely mereven
elhatárolja az orvosi tevékenységre méltó csoport-pszichoterápiát, társadalmi
szereptanulást szolgáló munkaterápiát, klubterápiát az aktuális szociális ügy
intézéstől. Ez utóbbit sokan csak afféle szociális gondoskodásnak tartják,
amihez elég némi szokvány élettapasztalat. A z ilyen sznobizmust az teszi
végképp nevetségessé, hogy a Nyugaton elterjedt social worker fogalmat
mint vágyálmot idézgetik, miközben a körülöttünk dolgozó gondozónők,
gyermekvédelmi felügyelők, szociálpolitikai és gyámhatósági ügyintézők
stb. - a hazai social worker-ek! - fáradságos munkáját alábecsülik, mentálhigiéniés képzésüket s a többoldalú tevékenység összehangolását elhanyagolják.
A z efféle előkelősködő szocioterápia hibás szemlélete talán azért alakult ki nálunk, mert
a hazai, speciális viszonyok szociálpszichológiai
tanulmányozásával
elmaradtunk, s csak
a kapitalista modell szakirodalma áll egyelőre - úgy-ahogy - rendelkezésünkre.
Míg
Nyugaton érthető, hogy a megfigyelések többnyire a szűk, mesterséges gyógyító közös
ségek szociometriájára és terápiás effektusaira korlátozódnak, nálunk semmi sem indo
kolja, hogy a tüneti beavatkozásokon túl valódi környezetalakító stratégiát és taktikát ne
dolgozzunk ki. Ehhez természetesen sokkal szorosabb együttműködésre
volna szükség
mindazokkal, akik a természetes közösségek mozgástörvényeinek megfigyelésére és be
folyásolására képesek.
A szűken értelmezett orvosi és az alábecsült nem-orvosi szociális tevékenység szét
választása az alkoholisták rehabilitációját ellentmondásaival gátolja. Bizonyításképp egy
példa: abban még nagyjából mindenki egyetért, hogy a családi és munkahelyi körülmé
nyeket olyan sajátos védő környezetté kellene áthangolnunk, amely bátorítást és elisme
rést nyújt a talpraállónak, segítőnek egyaránt, de már a megértés és szigor alkalmazása
tekintetében korántsincs nézetazonosság. A visszaminősítés, órabércsökkentés, kedvez
ménymegvonás, netán megszégyenítés módszerét az orvosok j ó része méltatlannak tartja
a szocioterápiához, sőt sokan egyenesen károsnak minősítik...
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2. A másik fő kérdés, amelyet vitára ajánlunk, voltaképpen egy létreho
zandó szekció összmunkáját igényli: Mi a szociális szervező dolga?
Hosszmetszetben így vázolnánk föl teendőit:
- a szociális körülmények felderítése, különös tekintettel a megbete
gítő tényezőkre, illetőleg a kedvező lehetőségekre;
-

az információk gondos mérlegelése, értékelése, ennek alapján ki
kell választania a lehetőségek közül a legcélravezetőbbeket;

-

alternatív tervet kell készítenie a beteg szociális visszailleszkedésé
re, olyant, amely a beteg és környezete kölcsönös aktív közreműkö
désére épül;
gyakorlati segítséget kell nyújtania a betegnek aktuális konfliktusai
rendezéséhez;
végül ki kell alakítania a rehabilitációs folyamatra vonatkozó viszszajelzések és módosítások rendszerét: mindezt az orvossal és a
gyógypedagógus-pszichológussal, a team többi tagjával megfelelő
en összehangolva.

-

Solms és Schmidtobreick ezt a tevékenységet olyan egyénre irányuló segítségként jel
lemzik, amely révén a beteg végső soron már önsegélyre képes, olyannyira, hogy a to
vábbi szociális munka körülötte mintegy feleslegessé válik. Ha ez az idézet némileg tú
loz is, nemrég elhunyt neves szociális szervezőnk. Csuhán Béla másfél évtizedes ózdi
munkássága - tény. Csuhánék folyamatos gondoskodása az alkoholistákról és családjuk
ról nemcsak egy mammutüzem dolgozóiban, de többé-kevésbé egy egész járás lakossá
gában elhintette az alkoholizmus gyógyíthatóságának, a beavatkozás lehetőségeinek az
ismeretét, már-már a hitét is. (...)

Összefoglalva:
A társadalomegészségügyi és szociálszervezői megközelítés közös kö
vetkeztetése, hogy az alkoholisták eredményes gyógykezelésének a keretei
voltaképpen már kialakultak hazánkban, csak célszerűbben kell intézménye
inket összehangolnunk és a hagyományos orvoslást meghaladó tartalommal
megtöltenünk. Képzés és szervezés - ezek a közeljövő legfőbb feladatai. Ta
pasztalati tény, hogy az alkoholizmus olyan devianciákra épülő, sokoldalú
társadalmi epidémia, mely csakis a lelki egészségvédelem összehangolt cso
portmunkájával (mentálhigiéniés team-munkával) befolyásolható. A problé
ma bonyolultsága miatt meg kell becsülnünk tehát a legcsekélyebb részered
ményeket is, de főleg egymást: mindazokat az orvosokat és nem-orvosokat,
akik e sérült emberek rehabilitációját tekintik hivatásuknak.
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2. 3.
A jogszabálymódosítás értelmezése
(1978)
Dr. Simek Zsófia: Az alkoholisták hatékonyabb
kezelését-gondozását célzó jogszabálymódosítás
értelmezése és végrehajtásának egészségügyi
feltételei
(In: Alkohológia

1978/3. 129-133. o.)

A z alkoholizmus elleni küzdelem fokozása érdekében a kormány - mint ez köztudott 1977 őszén határozatot hozott. A határozat a társadalom valamennyi szektorának felada
tává tette ennek a társadalomegészség-védelmi tevékenységnek a részletes megtervezé
sét, gyakorlati kivitelezését és beépítését a mindennapi munkába. A z egészségügyi mi
niszter 3/1978. (VI. 3.) Eü. M . számú módosító rendelete már a kormányhatározat je
gyében született és jelentős változtatásokat irányoz elő az alkohológiai ellátásban. Dol
gozatom célja kettős: Egyrészt megkísérlem felvázolni, hogy miért volt szükség a jog
szabály korszerűsítésére. Másrészt az új lehetőségek áttekintése után - kiemelten szeret
nék foglalkozni a leglényegesebb problémával. A szervező elmegyógyász érveivel, a
számok tükrében kívánom bizonyítani, hogy vannak a kórházi ellátásban olyan tarta
lékaink, amelyek felhasználásával előbbre léphetünk a feladatok megvalósításában.

/.

A z alkoholisták és részegeskedők kezelésére 1962 óta egész sor jogszabályt
alkottunk. Ezek - a tapasztalatok eredményeképpen - az elvonókúrára köte
lezést később gondozási kötelezettségre módosították. (...)
-

-

Az alkoholelvonó szakrendelés orvosai számára a kötelezés ambuláns formája értel
metlen tehertételt jelentett. Néhány kivételtől eltekintve, ezek semmi gyógyeredménnyel nem jártak. A rendőri kényszer hatására időnként mégiscsak megjelenő,
de a kezelésnek többnyire agresszívan ellenálló alkoholistáktól nem csoda, hogy ők
maguk is igyekeztek minél előbb megszabadulni. Bevált forma erre a tizenkét itatás
ból álló, egyszer s mindenkorra letudható elvonókúra, amelynek elvégzése a kötele
zéstől megszabadítja a beteget, de főleg - az orvost...
Az alkoholbeteg és a sérült család számára a kötelezés megkerülésének lehetősége,
sőt az elvonókezelés formális megvalósulása is többnyire csak felkorbácsolta az in
dulatokat. (...)

199

A jogszabály korszerűsítése tehát elodázhatatlan volt, de lehetségessé az
tette, hogy az érdekelt szakemberek jelentős tapasztalata halmozódott fel
minden szinten. (...)
A módosított jogszabály a bürokratizmus csökkentését és az eredménye
sebb kezelést kívánja biztosítani. Ez nyilvánul meg már a kezdeményezők
körének kiszélesítésében, a hivatalból történő kezdeményezés elvének beve
zetésében is.
De ez az indítéka az eljárás lerövidítésére való törekvésnek is (ami ve
szélyhelyzetben akár a fellebbezésre való tekintet nélküli határozat-végre
hajtást is magába foglalja). Végül ezt szolgálja a kezelés-gondozás több fo
kozatú egymásra épülő intézményrendszerének a megkövetelése is, amely a
kórházi alkohológiai osztályokon elkezdett kezelést ambuláns gondozási for
mával tartja szükségesnek folytatni mindaddig, amíg a gyógyulás (szociális
rendeződés) ennek megszüntetését lehetővé nem teszi - ill. megkönnyíti az
együttműködést megtagadó (vagy arra képtelen) alkoholista beutalását a
nagyfai Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetbe. (...)
Ezúttal azt az alapvető kérdést szeretném tisztázni, amely az elmeegész
ségügy szakemberei körében a legnagyobb vitát válthatja ki: a kötelező ke
zelések kórházi megkezdésének, az önálló alkohológiai osztályok létesítésé
nek megvannak-e az objektív feltételei? Abban úgyszólván mindenki egyet
ért, hogy az alkoholisták eredményesebb kezelése csak így képzelhető el, s
az egészségügy üresjárati tevékenysége csak így csökkenthető, de sokakban
él az aggodalom, hogy vajon a magyar pszichiátria, az elmebetegek ellátása
nem sínyli-e meg majd ezt az intézkedést?
A vita tárgyilagos eldöntéséhez, a helyenként némiképp eltérő megoldás
megválasztásához néhány táblázat elemzésével szeretnék hozzájárulni.
//.

Mindenekelőtt azt vizsgáljuk meg, hogy a magyar elmeegészségügy elmara
dottságát korábban annyira jellemző krónikus ágyhiány változatlanul helyes
megfogalmazás-e ma is? Sokan ebben látják ugyanis az önálló alkohológiai
osztályok kialakításának a legfőbb akadályát.
Mielőtt az 1. táblázat részletes elemzéséhez hozzákezdenénk, vegyük figyelembe az el
múlt tíz esztendő globális fejlődését - a vizsgált témában. Míg 1968-ban (az Egész
ségügyi Minisztérium elmeirányelvei megfogalmazása előtti évben) 7549 szervezett el
meággyal rendelkeztünk, 1977-re ez a szám 12 182-re emelkedett. A növekedési tenden
cia pedig változatlanul jellemző. 1978-ban Komárom megyében újabb 90 elmeágy léte-
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sült, Somogy és Szolnok megyében pedig idén 100, i l l . 85 új elmeágy kapcsolódik be a
kórházi ellátásba. És - miként a 2. táblázat utolsó rovata ezt részletezi is, számos me
gyében és pl. a fővárosban is, már most épülnek azok az újabb elmeosztályok, amelyek
két éven belül már működni is fognak, tovább emelve az elmeágyak számát (...)
Miután az elmúlt évtizedben a szociális otthoni - különösképp pedig az elmeszociá
lis otthoni - ágyak száma is jelentősen gyarapodott Magyarországon, az összehasonlítás
nál ezeket is számításba kell venni. Eszerint azonban nemcsak a 12 000 kórházi elme
ággyal kell számolnunk, hanem a mintegy 8000 elmeszociális otthoni férőhellyel csak
úgy, mint az általános szociális otthonokban gondozott (az Egészségügyi Minisztérium
felmérése szerint további 10 000-re tehető, főleg dementálódott öregekből álló) elmebe
teg-populáció intézeti ágyaival is. Sőt, ha a nyugati csoportosítást vesszük alapul, a
4000 egészségügyi gyermekotthoni ágyat is ide kell számítanunk. Mindezeket összevet
ve: a jelenlegi elmeágy-ellátottságunk
34 - tízezer lakosra!

Tíz évvel ezelőtt, a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva, az elmeirá
nyelvekben úgy fogalmaztunk, hogy a szükséges elmeágyak mintegy 30%-a
elegendő lesz az akut betegek ellátására, 70%-uk pedig a krónikus elmebe
tegek ápolásához szükséges. Nos, jelenleg ez az arány már kezd kialakulni,
s mint valós ellátási igény, beigazolódni. 1977-ben 8000, akut betegek ellá
tására szolgáló forgó elmeággyal rendelkeztünk. A krónikus betegek részére
az elmeosztályokon 4000, az elme- és általános szociális otthonokban
18 000 - tehát összesen 22 000 ágy állt rendelkezésre. Ez pedig megfelel az
eltervezett arányoknak.
Csakis így érthető, hogy a megyénként különböző kórházi elmeágyszám
mellett, egymás segítésével, mindenütt el tudták helyezni a beutalt elmebe
tegeket és hogy a kórházi elmeágyak kihasználtsági foka az elmúlt években
végre 100% alá esett.
Míg 1968-ban a 102,1%-os ágy kihasználás azt a súlyos helyzetet jelle
mezte, hogy gyakran kellett két beteget összefektetni, az 1977. évi 95,3%
már jelentős tartalékokra utal (1. táblázat).
Bár az ismertetett összefüggések eltérő viszonyszámai miatt a megyék közötti eltérés ma
még elég nagy, néhány éven belül fokozatosan csökkenni fog. Azokban a megyékben,
ahol tízezer lakosra 10-nél több kórházi elmeágy jut, már sehol sem kerül sor 100% fö
lölti ágykihasználásra. De ott is 100% alatt maradt ez az arány, ahol ugyan kevesebb a
kórházi elmeágy, de más megyék látják el lakosságuk jó részét (Bács, Pest, Szolnok me
gye).

Különböző felmérések és jelentések egyaránt azt bizonyítják, hogy a pszi
chiátriai osztályokon ápolt idült alkoholisták és alkoholos elmebetegek szá
ma (a női osztályokon is) állandóan növekszik; az utóbbi években a férfi el
meosztályok betegfelvételének már a 40%-át is meghaladták; az elmeosztá201
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táblázat

Kórházi elme- és elmeszociális otthoni ágyak száma
1977. XII. 31-én

Elmeszo*:. otthoni

Elmeágy
Terület
össz.

szünetel

10 000 lakosra

éves kihaszn.
%-ban

össz.

10 000 la
kosra

Baranya

136

3,1

103

320

7,4

Bács-Kiskun

326

5,7

94

420

7,4

Békés

483

11.1

83

380

8,8
4,7

28

Borsod-A.-Z.

950

12,0

91

375

Csongrád

543

11,8

95

242

5,3

Fejér

253

6,2

105

307

7,3

Győr-Sopron

871

20,5

100

175

3,8

Hajdú-Bihar

298

5,5

101

653

11,8

Heves

859

24,9

91

375

10,8

Komárom

173

5,5

107

194

6,1

Nógrád

443

18,7

98

330

14,8

Pest

618

5

6,4

89

225

2,3

Somogy

206

38

5,7

103

350

9,6

Szabolcs-Szatmár

612

10,7

98

443

7,7

Szolnok

282

6,4

72

246

5,6

Tolna

444

17,2

92

445

17,2

Vas

480

17,0

92

235

8,4

Veszprém

447

10,4

92

391

9,1

Zala

235

8,9

105

262

10,0

27

Vidék összes

8 659

98

10,1

94

6 368

7,5

Budapest
+ Pomázi M . I.

2 923
600

323

14,0

99

1 481

7,1

12 182

421

11,5

95

7 849

7,4

Ország
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összesen

lyok 1977-ben összesen 13 000 alkoholistát ápoltak, négyötödüket harminc
napnál rövidebb ideig. Mindez a pszichiátriára nehezedő alkoholizmusterheket jelzi, amit csak súlyosbít, ami a számok mögött van. A z elmeosztályi
miliőbe beilleszkedni nem akaró renitens alkoholista, vagy éppen detoxikálásra átszállított részeg zavarja a pszichiátriai betegek nyugalmát. Szociális
kezeléséhez, átneveléséhez-áthangolásához nincsenek megfelelő szocioterápiás feltételek. A delíriumból „kihozott" betegek jó része is, néhány nap
után, minden speciális kezelés nélkül kerül kibocsátásra - az öngyilkosságig
vagy baleseti haláláig ismétlődő delíriumok a legsúlyosabb bizonyítékai en
nek. Az önálló alkohológiai osztályok (vagy részlegek) létrehozása halaszt
hatatlan érdekévé vált a pszichiátriának is. És nemcsak a többi beteg ered
ményesebb gyógykezelésének közvetlen lehetősége miatt, de talán azért is,
mert az alkohológiai osztályok szociálpszichiátriai gyógyító-nevelő modellje
idővel talán visszahat majd a konzervatív medicinális hagyományokkal még
néhol terhelt pszichiátriára is.
A 2. táblázat már nemcsak az általános tartalékot tárja fel a kórházi el
meellátásban, hanem az önálló vezetésű alkohológiai osztályok (vagy rész
legek) megszervezéséhez ad gyakorlati szempontokat. A z egyetlen napról
készült keresztmetszeti vizsgálat - az egy évvel korábban végzett felmérés
hez hasonlóan - nemcsak igazolta a pszichiátriára nehezedő alkoholizmusterheket, de arról is képet ad, hogy hol, hány ágyon ápoltak aznap alkoho
listát. Ez azért rendkívül fontos adat, mert egyértelműen meghatároz egy
olyan ágyszámot, amely - de facto - máris alkohológiai ágy; külön osz
tállyá (vagy részleggé) csoportosítása kizárólag szervezési feladat. Ha
ugyanis jó szervezéssel képesek leszünk az üresen álló ágyak egy részét is
alkoholistákkal feltölteni, már-már megközelítjük a 2 alkoholágyat 10 000
lakosra, ami elegendő a feladat megkezdéséhez, (A 8000 forgó ágyon 1977.
XII. 1-én 3411 férfi beteget ápoltak; köztük 1105 alkoholistát. Ez a férfi be
tegek 32,5%-a.)
Miután a módosított jogszabály gondozásra kötelező határozatai január 1-től kórházi (al
kohológiai osztályon folytatandó) kezelésindítást feltételeznek - amelyet ráadásul nem
akármikor, hanem legkésőbb 15 napon belül meg kell kezdeni! - , tudnunk kell, hogy
évente hány kötelezett beteget kell felvennünk az alkohológiai osztályokra. A z utolsó há
rom év adatai viszonylag állandóak. 1975-ben 4860, 1976-ban 5318, 1977-ben pedig
5279 kötelező gondozásba vételt jelentettek. Feltételezve, hogy ez a szám 1979-ben sem
változik (később, a kezelés hatékonyságának és hitelének emelkedésével, a társadalmi
tevékenység fokozódásával esetleg növekedni fog), és a jelenlegi alig háromhetes átla
gos ápolási időt a kötelezetteknél átlagosan hat hétre felemeljük, még akkor is marad al-
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2. táblázat
A kórházi elmeágyak kihasználása az önálló alkohológiai
osztályok (részlegek) szervezése szempontjából
(1977. évi adatok)

Terület

Az 1977. XII. 1-i keresztmetszetMegjegyzés
vizsgálat szerint elmeosztályokon 1977. év üres el
(épülő vagy
aznap kezelt alkoholisták
meágyainak na szervezés alatt
pi átlaga
álló elmeosztá
aránya 10 000
száma
lyok
1978-1980)
lakosra

Baranya

21

0,5

Bács-Kiskun

63

1.1

19

Épül

Békés

17

0,4

81

Borsod-A.-Z.

78

1.1

85

Csongrád

55

1.2

27

Fejér

24

0,6

Épül

Győr-Sopron

53

1.2

Hajdú-Bihar

66

1,0

Heves

67

1,9

Komárom

18

0,6

Nógrád

64

2,7

9

Pest

98

1.0

68

Somogy

31

0,9

Szabolcs-Szatmár

32

0,6

12

Szolnok

60

1,4

67

Tolna

103

4.0

35

Vas

54

1,9

38

Veszprém

55

1,3

36

Zala

Szervezés alatt
77
1978-ban (mr)
belépett 90 ágy

1978-ban belép
85 ágy

Szervezés alatt

20

0,8

979

1.1

554

Budapest
+ Pomázi M . I.

282

1,4

46

Ország

1261

1.2

600
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Épül
1978-ban belép
100 ágy

Vidék összes

összesen

Épül

Épül

koholágy a visszaesők és önként jelentkezők kezeléséhez is. Ha mindehhez hozzászámít
juk a gondozóval, a körzeti és üzemorvossal és - ahol van, ott - a családdal közösen ellcnórzött-támogatott adaptációs szabadságolást (mint a rehabilitáció fontos lépcsőfokát),
határozottan kijelenthetjük, hogy a módosított jogszabálynak megfelelő alkohológiai el
látás nemcsak ágykérdés. Ezt legkiválóbb szakembereink már felismerték, s munkájuk
során a feltételeket is biztosítják e fontos társadalmi gond megoldásához.
A 2. táblázat megyei bontásban, helyi értékelésre is alkalmasan mutatja az alkoho
lógiai osztályok létrehozásának ágyfeltételeit. Négy megyében (Heves, Nógrád, Tolna,
Vas) ápolnak jelenleg is, tízezer lakosra számítva megközelítően 2 ágyon vagy többön
alkoholista betegeket. A z önálló alkohológiai osztályok megszervezése itt nem lehet
probléma. A megyék többségében - és a fővárosban is - a megfeleld ágyszám már csak
az üres ágyak beszervezésével és az épülő (beinduló) elmeosztályok segítségével bizto
sítható. Tulajdonképpen tehát azonnal hozzá lehet fogni a szenézéshez,
az előkészítő
munkához. Ezen az önálló alkohológiai osztályok (vagy részlegek) helykijelölését; a té
ma iránt érdeklődő, az alkoholista betegek iránt empátiás orvosvezető kiválasztását; a
pedagógusból, pszichológusból, ápolóból és szocioterapeuta szervezőből álló gyógyító
nevelő stáb kialakítását; az orvosegészségügyi és társadalmi kapcsolatok megszervezését
értem.
Tolna megyében - ahol a tízezer lakosra jutó 17,2 elmeágyból 4-et biztosítanak az
alkoholisták ellátására, mert jó előre, a kormányhatározatot és a miniszteri módosító
rendeletet megelőzve ismerték fel a hatékonyabb megoldás módját - már begyakorolták
azt a szisztémát, amit országszerte még most kell elsajátítanunk. A megye egészségügyi
hatóságai hosszabb ideje már csak kórházi kötelező határozatot hoznak. A z alkohológiai
osztályon orvosok és pedagógusok foglalkoznak mind az önkéntes, mind a kötelezett be
tegekkel. A kötelezetteknél detoxikáláson, roboráláson kívül semmiféle egyéb kezelést
nem kezdenek addig, amíg a betegben némi belátást, gyógyulási szándékot nem tudnak
kelteni. Következésképp: később már nincs különbség a kétféle beteg között. A z averziós kezelés pedig csak egy módszer a sok közül (nem az egyetlen!) - beillesztve a kisés nagycsoportos foglalkozásokba, a munka-, irodalom-, zene- és játékterápia formái kö
zé. Kiemelkedő szerepe van a betegek önkormányzatának, klubéletének, rövidebb-hoszszabb hazaengedésének; a családdal, a körzeti orvossal teremtett kapcsolatnak pl. oly
annyira, hogy kérésükre (jelzésükre) a visszaeső kötelezett betegért kimennek a tanács
képviselői (a 6 hónapos kötelezéssel akár megszakításokkal is tudnak élni!). Akin pedig
ezek között a körülmények közt sem tudnak segíteni, annál maga a kórházi osztály kez
deményezi a nagyfai beutalást az egészségügyi osztályon. (...)
Kiemelném még azt az aggodalmat, hogy a szociális indítékok nyomása következté
ben (mert természetesen elsősorban ezek vezetnek a kötelezéshez és nem az egészségkárosulás) deviáns pszichopatákkal, különböző antiszociális félbűnöző
személyiségek
kel telik meg majd az alkohológiai osztály - ahelyett, hogy a j ó szándékú gyógyulni
akarókat vagy legalábbis az akaratuktól megfosztott szenvedélybetegeket istápolná. Ere
jének nagy részét azokra fordítja majd, akiken a legnehezebb segíteni, sőt némelyek sze
rint kilátástalan is.
Megfontolandó ellenvetés. A kevés pénz, a korlátozott lehetőségek optimális fel
használását védi, látszólag teljesen ésszerűen. Csakhogy: amíg nem próbáltunk meg min
den tőlünk telhetőt, a korszerű gyógyító nevelés többféle sajátos módszerét is, hogy
mondhatnánk ki valakiről, hogy gyógyíthatalan ? Kinek legyen a pszicho- vagy szociopa-
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iákhoz türelme, ha nem nekünk? Miért legyen több esélye az élethez, a talpra álláshoz
annak, aki Tolna megyében él?

Igaz, az alkoholizmus személyiségtorzító betegségfolyamatában nem mindig
kell orvosilag beavatkozni. Olykor a szigor, a büntetés a helyénvaló. Dehát
ki illetékesebb a beavatkozásmód megválasztására az orvosnál? A módosí
tott jogszabály minden lehetőséget kezébe ad ehhez, csak bátran élnie is
kell velük. Már a kötelező határozat előkészítése során látja a beteget: már
akkor dönthet, ha tud. Ha inkább bűnözőnek tartja, mint betegnek? Kezde
ményezzen büntetőeljárást a szociális munkatárs segítségével. De nyomban
kezdeményezheti a beteg nagyfai beutalását is, ha eleve kizártnak látszik,
hogy az alkohológiai osztályon segíteni tud rajta. Netán, ha annyira leépült
már, elmeszociális otthoni beutalását is elindíthatja. Ha azonban a döntés
nem olyan könnyű, az alkohológiai osztályon módja lesz a beteg alaposabb
megismerésére. Bármikor, bármilyen megoldást választhat később is. A pe
dagógus, a pszichológus, a szociális szervező, a gondozó, az ápoló - mind
mind remek tanácsadói lehetnek ebben.
Egy betegség, adott esetben az alkoholizmus társadalomegészségügyi
megközelítése semmiképp sem csökkenti az orvos szerepét, csak értékes se
gítőkkel gazdagítja. A felelősségét mindenesetre megnöveli. A k i a szocioterápiát, szociálpszichiátriát nem csak divatból emlegeti, az igazán társada
lomegészségügyi szemlélettel rendelkező orvos bátran vállalja ezt a felelős
séget. Az alkohológiai osztályok vezetőinek ilyen embereknek kell lenniük.
Természetesen az alkohológiai osztályok megszervezése csupán előfelté
tele a korszerű, hatékony ellátásnak. Egymagában semmiképp sem elegen
dő. De ha teret fog biztosítani a legkülönbözőbb módszereknek, a módsze
rek kombinációinak - és kiegészül egy tapintatos és ugyanakkor bátran kez
deményező gondozási tevékenységgel, amely a gyógyuló beteg és környeze
te optimális egyensúlyát szolgálja, az előttünk álló feladatok kulcsa lehet.
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2. 4.
Az alkoholisták gondozása az ATMK és
az AE-klubok segítségével (1979)
2.4.1. Fekete János: Az alkoholisták gondozása
[In: Pest megyei Egészségnevelés kiskönyvtára, 16. kötet
(Szerk. dr. Vértes László) 5-43. o.J

Bevezető
(...) Amíg a két-három vagy akár hathetes kórházi kezelések, ambuláns ke
retek közt elvégzett-végrehajtott kúrák után gyakori a visszaesés, addig a
spontán gyógyulást meghaladó gyógyeredményeket csak ott érnek el, ahol
az absztinencia beállítását tartós és sokoldalú gondozás (családterápia, ked
vező munkahelyi fogadtatás stb.) követi.
így pl. kiemelkedő eredményt mutatnak fel azok az orvosok, akik erre alkalmas betege
ik rehabilitálását alkoholellenes klubokban folytatják. A védettséget jelentő, ugyanakkor
mégis önállóságra nevelő klubélet évei során a gyógyulok testi, lelki és szociális szemé
lyiségösszetevői (részben vagy teljesen) regenerálódhatnak, és visszaeséseik nemcsak rit
kulnak, de kevésbé is mélyülnek el.
Ha pedig - az aktív gondozás klasszikus értelmezése szerint - az alkoholbetegek
felkutatására korai kezelésbe-gondozásba vételére is módot találunk idővel (és nemcsak
a szenvedélybetegség, deklasszálódás, társtalanság végső stádiumában levő, a rendelőbe
betévedő vagy bekényszerülő alkoholistákkal foglalkozunk), akkor mérhetjük le majd
reálisan beavatkozás-módjaink igazi hatásfokát.

Az objektív cél az volna, hogy az alkoholisták gondozásának szervezeti ke
retei és a gondozást ellátó különböző hivatott szakemberek a feladatok meg
oldására alkalmasak, illetve képesek legyenek. E tanulmány szubjektív célja
azonban csupán az, hogy az eredményes módszerek, jó kezdeményezések
adta lehetőségeket összevessük Budapest XIII. kerületének alkoholista-gon
dozását reprezentáló, 50 kötelező gondozásba vételre irányuló kezdeménye
zés és a kezdeményezett személyek sorsával. Előfeltevésünk, hogy a tények
és lehetőségek egybevetése nemcsak e vizsgálódások kiterjesztését indokol
ja, de már jelen szerény keretei között is hasznosan szolgálja az alkoholis
tákra irányuló speciális gondozás szemléleti akadályainak a leküzdését.
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/. Általános rész - elvek, módszerek,

hálózat

(...) Mindenféle gondozás (gondoskodás) a létfenntartási és alkalmazkodási
gondok időleges (vagy végleges) átvállalását jelenti a még vagy már erre
képtelen (gyenge, fejletlen, idős, fogyatékos, sérült, beteg stb.) embertől - a
társadalom vagy annak speciális szektora, e feladatot önként vagy kötele
zettség alapján teljesítő személy(ek) részéről. A z érett, kifejlett személyiség
egészséges fizikuma és rugalmas, a terheléseket jól bíró lelki felépítése: az
élettani és pszichés funkciók együttesen biztosíthatják, hogy biológiai és
szociális környezetével dinamikus egyensúlyban legyen. Ez a testi-lelki-tár
sadalmi jólét az Egészségügyi Világszervezet elfogadott egészség-definíció
ja. Ha azonban ez az egyensúly külső segítség nélkül nem tartható fenn
vagy önerőből nem áll helyre (és véletlen változások sem billentik vissza), a
gondozói beavatkozás elengedhetetlen. Nélküle a szituáció gyorsuló ütem
ben romlik - a kikerülhetetlen katasztrófáig, amely egyes esetekben a fékü
ket vesztett vészreakciók, máskor a kihunyó ellenállóképesség önfeladásá
nak a következménye. A gondozás célja tehát nem lehet más, mint a dina
mikus egyensúly helyreállítása, mégpedig elsősorban a szervezet ellenálló
képességének, regeneráló készségének, a személyiség belső (pszichés) és
külső (szociális) erőforrásainak maximális mozgósítása révén. (...)
Általános tapasztalat, hogy a kezeléssel-gondozással szemben elutasító
(és gyakran ellenálló) betegen mindaddig kilátástalan a beavatkozás, amíg
közreműködését nem sikerül megnyerni. A gyógyulás, életmód-változtatás
sajátos belső indítékait kell az elsődleges, legfontosabb tényezőnek tekinte
nünk - még akkor is, ha ezek felfedése, mozgósítása igencsak bonyolult fel
adat. A mindenfajta függőségre általában hajlamos alkoholistán - egyesek
szerint épp ez a személyiségszerkezet alkoholizmusának fő oka! - különö
sen ügyelni kell autonómiája megszilárdítására, nehogy valamilyen gyógy
szerre vagy a gyógyítók személyére tapadjon később - ugyancsak kórosan.
A z Én-erősítésnek azonban nemcsak pszichés komponensei vannak. A z
önismeret, az önbizalom, a felelősségvállalás, az akaraterő, a tűrőképesség
stb. fejlesztése alapvetően összefügg a testi egészséggel, erőnléttel, munka
bírással, potenciával csakúgy, mint a családi, műhely- vagy hivatalbeli szo
ciális szerepek sikeres betöltésével, egy-egy konkrét feladat eredményes
megoldásával. Ahogy az iszákosság is hozzászokás, sokéves szociális visel
kedés-tanulás eredménye, amelynek során az alkohol az egész személyi
ségstruktúrába szervesen beépül, a gyógyulás és a rehabilitáció is ugyan
ilyen tartós viselkedés-tanulást igényel. A z Én-erősödés - e kedvező folya208

mat lényege - sem valósulhat meg másként, csak a megfelelő visszacsatolá
sos megerősítés ismétlődése, a sikerek és kudarcok folyamatos feldolgozása
révén. (...)
Feltételes reflex-kondicionálással vagy akár hipnózissal is lehet időleges
averziót kelteni a betegben a szesz szagával, ízével szemben. A beteg oly
kor maga kéri az Apomorphin injekciókat, Emetin pirulákat - saját vagy
mástól hallott, korábbi kedvező tapasztalatok alapján; az is előfordul, hogy
így szenvedve akarja levetkőzni vétkét. Közismertek az intolerancia-szerek
is, amelyek az alkohol lebontását gátolják a szervezetben, és amelyekre súlyos rosszullét veszélye nélkül - nem lehet ráinni. Ezek a módszerek és
gyógyszerek azonban nem veszélytelenek, sőt egyes esetekben ellenjavall
tak. Ugyenezt a hatást az adott beteg számára elfogadható (adekvát) pszi
choterápiás vezetéssel is el lehet azonban érni. A gondozásnak tehát nincs,
nem lehet ellenjavallata. (...)
Nem volna teljes az alkoholisták gondozási problémájának általános tar
talmi áttekintése, ha az egyéb tüneteik enyhítése végett ivó, ún. szimptómás
alkoholisták alapbetegségének kezeléséről-gondozásáról megfeledkeznénk.
Ezek felderítése gyakran csak a gondozás során, a fedő tünetek megoldása
után lehetséges. A z oki kezelés misztifikálása azonban gyakran vezet a rész
eredmények lebecsüléséhez, sőt elhanyagolásához. Pedig a szomatikus, pszi
chés és szociális státusz vagy a család légköre szempontjából még az időle
ges absztinencia is jelentős segítség lehet. Olyan időnyerést jelent, amely
során a külső és belső feltételek egyaránt változhatnak, s akár a sokadik
visszaesés után is bekövetkezhet még tartós javulás. Az idült betegségben
szenvedő betegek gondozásának eredményessége csak dinamikus szemlélet
tel mérlegelhető reálisan. A z indokolatlan maximaiizmus kezelési nihiliz
musba torkollhat. (...)
Az alkoholista megítélése (elviselése, erkölcsi-egészségi minősítése, a
társas kapcsolatokból való kirekesztés stb.) ugyan országonként és a társa
dalom különböző rétegeiben, közösségeiben más és más, a részegeskedő
életmód azonban a legtöbb esetben nem titok a környezet előtt. A korszerű
orvosi szemlélet - amely az alkoholizmust betegségnek tekinti - talán azért
terjed nehezen a közvéleményben, mert az orvosok számára sem egyértel
mű, hogy a hozzászokással kezdődő folyamatot mely szakaszától kezdve
minősítsék valóban betegségnek. A rendfenntartó hatósági személyek és az
orvosok merev kompetenciahatára ugyanúgy kérdéses, mint a hazánkban
elég jelentős szeszmennyiséget még mértékkel fogyasztó szociális ivó meg209

különböztetése a mértéktelentől. A probléma megoldatlansága a gyakorlati
beavatkozás fékjévé vált; legfőképpen az idejekorán történő kezelésbevételt
akadályozza. (...)
A kompetenciát és a diagnózist érintő viták a jelenlegi gondozási gya
korlatot mégis alig befolyásolják. A k i valamilyen alkohollal összefüggő
problémája miatt - legtöbbször környezete késztetésére - erre fogékony or
voshoz fordul vagy az alkoholgondozó szakrendelést felkeresi (és akit erre
köteleznek) - az adott sémáknak megfelelően kezelni-gondozni kezdik, füg
getlenül attól, hogy iszákos vagy dependens alkoholista-e. A differenciáldiagnosztikának nagyobb szerephez kell jutnia a jövőben a személyre szóló
gondozási stratégia és taktika meghatározásában, de még hosszú ideig
ugyanezzel a (késztetésre, kényszerítésre vagy önként) gondozást igénylő vegyes, de nem teljes - betegpopulációval kell számolnunk elsősorban. K i 
terjesztésére, a környezeti problémát kevésbé okozó, elsősorban önmaguk
nak ártó betegek felkutatására, kiszűrésére és gondozásba vételére csak fo
kozatosan - a lehetőségek biztosításával párhuzamosan - gondolhatunk. (...)
A gyógyulás legfontosabb kritériumainak
a tisztázása hasonlóképp megkerülhetetlen
nemcsak a gyógyeredmények reális összehasonlítása érdekében, de abból a gyakorlati
szempontból is, hogy meddig kövesse a beteget a gondozás. Nyilvánvalóan más a kórjóslata egy korán kezelésbe-gondozásba vett iszákos fiatalembernek, mint egy idősebb
dependens betegnek - ebből a szempontból is. Van, akit egész élete során gondozni
kell, és van, akinél erre később nincs már szükség. Ezért bízza még a kötelező gondozás
irányelveit tartalmazó jogszabály is a kezelő orvosra a mindenkori döntést: az ambuláns
gondozás az alkoholgondozó rendelés vezetője által meghatározott ideig tart. Ugyanez
az irányelv azonban meghatározza a kötelező gondozás megszüntetésének (és utógondo
zássá módosításának), valamint az utógondozás megszüntetésének a feltételeit is. Esze
rint az orvos a kötelező gondozást megszüntető határozatot előkészítő állásfoglalását az
zal indokolhatja, ha a gyógyult személy már legalább két éve absztinens, illetőleg szo
ciális ivóvá vált. A látens gondozás fogalmát fedő utógondozás megszüntetésének pedig
az a feltétele, ha a nyilvántartásba való felvételtől számított két év alatt visszaesés nem
következett be... a továbbiakban sem.

Miután a gondozás célját, tartalmát és alanyát a szociális medicina széles
spektrumában próbáltuk meghatározni, a hagyományos orvos-beteg kapcso
latot meg kell haladnunk a gondozó személyzet vonatkozásában is.
Úgy tűnik, hogy mindenekelőtt a kivizsgálást előíró, értékelő, gyógy
szert rendelő, elvonókúrát javasló stb. hagyományos orvosi szerep kibővíté
se és minőségi megváltoztatása szükséges. A kiterjesztés igényét jelzi az al
koholistákkal nemcsak rutinszerűen foglalkozó orvosok törekvése a felnőtt
gyógypedagógia, a pszichoterápia és a szocioterápia alkalmazására.
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Sajnos, az orvosegyetemeken nincs ez irányú korszerű képzés; az orvostovábbképzés
már nyújt bizonyos lehetőségeket, az önképzésnek is rendkívül nagy a jelentősége, de
mindez nem helyettesítheti a speciális felkészültségű vagy éppen meghatározott társadal
mi státusszal bíró segítőket. A társadalomorvoslás, a szociálpszichiátria szemlélete csak
is a különböző szakemberek és a rehabilitálandó beteg szociális környezetében kulcssze
repet játszó személyek, szervezetek, intézmények összehangolt, kollektív tevékenységé
ben realizálódhat. Ennek a tervszerű, hangsúlyváltásra képes és minden mozzanatra oda
figyelő munkának a szervezése az orvosra vár. Ha valóban gondozni akar, akkor az
együttműködők között interdiszciplináris szemléletet, megfelelő információs csatornákat,
regulációs szisztémákat, egyszóval színvonalas irányítási rendszert kell kialakítania.
Összefoglalva: az alkoholisták korszerű gondozása az orvos szempontjából par excellence szociálpszichiátriai, tehát egyszersmind gyógyító és szervező feladat. (...)

A munkacsoport másik kulcsszemélye a gondozónő. Szerepe annál is fontosabb, mert míg a gondozást az orvosok többsége jelenleg csak részállásban
végzi, az alkoholgondozó rendeléseken 80 teljes állású gondozónő (és né
hány férfi szakgondozó) tevékenykedik.
Ő az, akit a gondozott a legkönnyebben a bizalmába fogad - ha megtalálja a hangot
hozzá és intim meghallgatására is képes; ha tudatosan vállalja a rávetített (igazságos, de
egy kicsit a beteg javára mégis elfogult) anya-szerepet. Neki van leginkább lehetősége
arra is, hogy a családtagokkal, az otthoni környezettel, a munkahelyi problémákkal meg
ismerkedjék. Nemcsak abban rejlik hatékonyságának jelentősége, hogy gyakran van di
rekt és indirekt operáns helyzetben, de a szociális kórelőzmény (és különösen a gyógyu
lás speciális indítékai) felderítésével az egész munkacsoport stratégiájának és taktikájá
nak kidolgozásához is nélkülözhetetlen adatokat szolgáltat; a gondozás speciális kórjós
latának a kialakítása aligha lenne reális nélküle. Mindebből viszont az következik, hogy
a gondozónőnek a munkacsoport legaktívabb tagjának kell lennie. (...)
A munkacsoport további tagjai részben azok a felnőttnevelő speciális szakemberek
lehetnének, akiket a feladataikhoz felfejlődő alkoholgondozó rendelések foglalkoztatnak
majd (pszichológusok, pedagógusok, gyógypedagógusok stb.). A z egyes beteg körül
szerveződő konkrét munkacsoport munkájába rajtuk kívül meg kell kísérelnünk bekap
csolni a konfliktusos-rehabilitációs helyzet minden kulcsemberét. Ez lehet akár valame
lyik segítőkész családtag (pl. a feleség), egy-egy munkahelyi vezető (pl. brigádvezető),
de adott esetben bevonható más orvos, a tanács alkohológiai ügyintézője, a gyámhatóság
vagy a rendőrség illetékes munkatársa is. A társadalmi gondozók - az alkoholizmus el
leni bizottságok, a Magyar Vöröskereszt, a szakszervezet, az egészségneveléssel foglal
kozó szakemberek, vagy éppen az alkoholellenes klub erre vállalkozó aktivistái - közre
működése ugyancsak jelentős. A munkacsoport folyamatos képzése, a beteg problémái
nak, a beavatkozás eredményeinek és kudarcainak a közös megbeszélése - nem kevésbé
fontos. (...)

A kórházi alkohológiai osztály (és a vele lehetőleg egybeépült vagy hozzá
kapcsolódó kijózanító állomás), - az alkohológiai gondozás gerincét (irá-
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nyitó és nyilvántartó decentrumát) képezi. Általános - kétoldalú
áramlásra épülő - szervezői feladata ebből következik:

információ

1. Segítségérc kell lennie az alapellátásban dolgozóknak, hogy az alkoholos kórere
detre, patoplasztikus tényezőre és a visszaeső betegekre felfigyeljenek; hogy tanáccsal,
kis-pszichoterápiával. családgondozással, megfelelő munkahelyi beavatkozással időben
közbelépjenek; hogy a súlyosabb eseteket alkoholgondozói-idegbeteggondozói konzíli
umra küldjék, vagy szükség esetén a kötelező gondozásbavétclt is kezdeményezzék;
hogy a gondozott (gyógyulófélben levő) alkoholista visszailleszkedéséhez, családi-mun
kahelyi körülményeinek rendezéséhez folyamatos segítséget nyújtsanak stb.
2. A z idegbe te gondozó és az idegszakrendelés alkohológiai munkáját is inspirálnia
kell - elsősorban a diszkrét önkéntes kezelések kiterjesztése érdekében; de konziliárusként közreműködhet az alkoholizálással egyéb tüneteket elfedők és az alkoholizáló el
mebetegek, neurotikusok stb. gondozásában is; sőt. a devianciák halmozódása a közös
családterápiás beavatkozást-gondozást is indokolja.
3. Hasonlóképp kell együttműködnie az egészségügyi ellátás minden egységével, de
különösen fontos a kórházi alkohológiai osztályokhoz és idegosztályokhoz, valamint a
kijózanító állomásokhoz fűződő kapcsolata. A z önkéntes vagy erre kötelezett beteg kór
házi méregtelenítését, absztinenciára állítását, szervezeti felerősítését, pszichoterápiás át
hangolását adekvát tartós gondozás csak akkor követi, ha ezt az alkoholgondozó rende
lés vagy maga végzi, vagy rábízza akár az alapellátásra, akár a társadalmi gondozók va
lamelyik konkrét csoportjára - és évekig figyelemmel kíséri a gyógyuló beteg sorsát. Ez
mindenkor a szükséges beavatkozást és segítést jelenti: adott esetben - visszaeséskor - a
sürgős újabb kórházi beutalást vagy a kötelező gondozás, a nagyfai munkaterápiás inté
zeti kezelés hivatalból történő kezdeményezését is magába foglalja. A kijózanító állo
mással kialakítandó kapcsolat lényege, hogy ennek szűrő és visszaesést jelző szerepe
maximálisan érvényesüljön.
4. A z alkoholellenes klub, az alkoholizmus elleni helyi bizottság, a Magyar Vörös
kereszt, a szakszervezetek és más társadalmi szervezetek, tanácsi-állami, szociálpolitikai
gyámügyi stb. szervek cs intézmények sajátos és szakszerű közreműködését is (sok eset
ben) meg kell nyerni az eredményes rehabilitáció érdekében. Kölcsönös információcse
re, szemléletegyeztctés, az egyes betegekre irányuló konkrét együttműködés nélkül ez
nem lehetséges. (...)

A kötelező gondozásba vételi eljárás során felajánlott önkéntes gondozás vál
lalóival (az ún. tanácsi önkéntesekkel) az alkoholgondozó rendelésnek külö
nös gonddal kell foglalkoznia. E l kell érnie, hogy a közvetlen előnyért elfo
gadott önkéntesség tényleges közreműködéssé fejlődjön, és a gyógyulás,
életmódrendeződés rejtett indítékai mobilizálódjanak. A vállalás színleges
voltának bebizonyosodása (a gondozás meghiúsulása) esetén viszont hala
déktalanul jelzést kell adnia az illetékes egészségügyi szakigazgatási szerv
nek, hogy az a korábban beindított kötelezési eljárást mielőbb kórházi be
utaló határozattal nyomósítsa. (...)
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Sajátos feladata az alkoholgondozó rendelésnek, hogy a területi elvtől függetlenül, vala
mennyi hozzá forduló, vagy a rendelőt beutalóval felkereső valóban önkéntes beteget
szükség szerint gondozásba vegye. [A területi elv rugalmas alkalmazását a betegek
diszkréció-igénye (környezeti szégyen-érzete) teszi időnként szükségessé] A hatályos
rendelet a magát önként gyógykezeltető alkoholistának jogot ad arra, hogy kért kezelését
bármikor megszakíthassa. A z 1978. évi jogszabálymódosítás azonban nyomatékosan
hangsúlyozza a gondozásra kötelezés hivatalból történő kezdeményezését, ami az alko
holgondozó rendelés számára lehetőséget nyújt arra, hogy az önként kért gondozás indo
kolatlan megszakítóival szemben (a veszélyeztető vagy veszélyeztetett beteg érdekében)
a kötelező gondozásbavételi eljárást - a meggyőzés sikertelensége esetén - haladéktala
nul megkezdje. (...)

//. Részletes rész
Budapest XIII. kerületének alkoholista gondozását
50 eset konkrét elemzése

reprezentáló

Budapest XIII. kerületében, a Tanács V. B. Egészsgügyi Osztályának 19741975. évi iratanyagából - az osztály segítőkész vezetője és munkatársai
közreműködésével - véletlenszerűen kiválasztottunk 50 olyan kezdeménye
zést, amely feltételezett alkoholisták kötelező gondozásba vételére irányult.
(...)
A z átkódolt iratanyag értékelésekor kitűnt, hogy a vártnál kevesebb
adattal rendelkezünk. A kezdeményező bejelentések nyomán, a döntések
megalapozásához vagy nagyon kevés információt szereztek az arra illetéke
sek, vagy ezeket nem tartották fontosnak dokumentálni is. (...)
A közölt táblázatok validitását, megbízhatóságát az alacsony esetszám korlátozza. Ezért
- az értékelés és táblázatelemzés során - százalékolás helyett csak a főbb arányok jelzé
sére vállalkozhatunk.*
a) A vizsgált kezdeményezéseknek természetesen adódó két csoportja az a 30,
amelyből gondozásra kötelező határozat született és az a 20, amely megszüntetéssel vég
ződött.
b) A kezdeményezettek vizsgált összességét - kontrollcsoportként - 50, ugyancsak
XIII. kerületi, önkéntes gondozott adataival vetjük össze (akik közül 15 személy keze
lésre rábeszélt tanácsi önkéntes).
c) Alkalmanként hivatkozunk a fővárosi alkoholgondozó rendelések 1978. évi, öszszesített (OIE) adataira, valamint Bálint és Kollerits vizsgálataira, amelyek Budapest
VIII. kerületében, az alkoholizmusa miatt gondozott populációra irányultak. (...)
A nők aránya összességében azonos a kezdeményezetteknél és az önkéntes kont
rollcsoportban (1:4). A valamennyi budapesti gondozott alkoholistára vonatkozó, nemek
közti arány volumenében ettől alig tér el: mind a gondozásra kötelezettek, mind az ön-

Néliány kiragadott táblázat alapján. - Szerk.

213

kéntes gondozást vállalók esetén hasonló (1:5). (...) (Egy-két évtizede az alkoholisták
nemek szerinti arányát Magyarországon még 1:10-hez becsülték.) A z életkor szerinti
megoszlásban mindenekelőtt azt a szembetűnő különbséget lenne érdemes tovább vizs
gálni, hogy a teljes fővárosi gondozott populáció sokkal idősebb a XIII. kerületi mintá
nál. Nemcsak a nyugdíjkorúak aránya magasabb benne, de a 41-60 éves korcsoportja is
mintegy felét teszi ki a teljes gondozotti létszámnak - míg ezt az arányt a XIII. kerületi
önkéntes minta csak megközelíti. A vizsgált XIII. kerületi személyek többsége 40 év
alatti; különösen magas ez az arány a kezdeményezettek között. A véletlenszerűség el
len szól a megszüntetett gondozásbavételi eljárások hasonló kormegoszlása is.

/. láb lázat
A kezdeményezettek megoszlása nem és életkor szerint

25 év alatt

2<M0 éves

41-nyugdíjkorhatárig

Nyugdíjas
korú

Megállapít
hatatlan

Összesen

Férfi

2

(1)

22

(9)

13

(2)

1

(1)

3

(3)

41

(16)

Nő

1

(-)

3

(1)

4

(2)

-

(-)

1

(1)

9

(4)

Összesen

3

(1)

25

(10)

17

(4)

I

(1)

4

(4)

50

(20)

5

1

-

-

-

41

11

Megoszlás az „önkéntes" kontrollcsoportban
Férfi

2

(-)

Nő

-

Összesen

2

22

6

(-)

1

-

8

4

-

(-)

23

6

24

9

1

16

9

4

50

15

A z 1978. évi összes budapesti, gondozásra kötelezett megoszlása
Férfi
Nő
Összesen

1415

1871

352

242

371

60

1657

2242

412

-

3638
673
4311

A z 1978. évi összes budapesti „önkéntes" gondozott megoszlása
Férfi
Nő
Összesen

3542

3850

459

653

718

112

4195

4570

571

-

7851
1483
9334

Zárójelben a közölt esetszám megszüntetéssel végződött esetei, vastagon szedve a közölt
esetszám kezelésre rábeszélt tanácsi önkéntesei. (Ugyanezek a jelzések vonatkoznak a 2.
és 3. táblázatra is.)
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2. táblázat
A kezdeményezettek megoszlása nem, családi állapot és a velük
együtt élő gyermekek veszélyeztetetése szempontjából
Kiskorú gyermek
van a házt.-ban
Házas- vagy élettársi közösségben
Férfi

(9)

10

(2)

29 (11)

Nőtlen, elvált, magányos

3

(-)

9

(5)

12

(5)

Házas- vagy élettársi közösségben

2

(-)

1

(-)

3

(-)

4

(4)

2

(-)

6

(4)

(13)

22

9

(16)

(4)

Hajadon, elvált, magányos
Összesen

Össze
sen

19

41

Nő

Kiskorú gyer
meke nincs

50

(20)

28

(7)

50 (20)

Ugyancsak további vizsgálódást igényelne a megszüntetéssel végződön gondozásbavételi
eljárások összevetése a kezelésre rábeszélt tanácsi önkéntesekével - életkor szerinti bon
tásban. Úgy tűnik ugyanis, hogy míg a fiatalabb korcsoportban (a vizsgált mintában) ez
az arány 2:1-hez, a 40-60 éves korcsoportban már pontosan az ellenkezőjére fordul.
Megkockáztatható talán az a feltételezés, hogy a fiatalabbaknál megszüntetett eljárások
mintha kevésbé függenének össze az önkéntes gondozásvállalással, mint egyéb más
okokkal; vagy mintha a fiatalabbak önkéntességre való késztetése valamiért kevésbé len
ne hatásos.

3. táblázat
Ugyanez a megoszlás az „önkéntes" kontrollcsoportban
Kiskorú gyermek
van a házt.-ban

Nő

7

15

3

16

4

2

4

2

6

4

1

-

2

-

3

-

18

6

32

9

50

15

11

Nőtlen, elvált, magányos

1

1

Házas- vagy élettársi közösségben

2

9

11

4

Hajadon, elvált, magányos
Összesen

25

3

41

50

Össze
sen

4

14

Házas- vagy élettársi közösségben
Férfi

Kiskorú gyer
meke nincs

15
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4. táblázat
1971-1975 között, Budapest VIII. kerületében gondozott
alkoholisták megoszlása családi állapot szerint
G o n d o z á s r a kötele
zettek

„ Ö n k é n t " kezelést
vállalók

Összesen

Házas- vagy élettársi közösségben él

632

592

1 224

Nőtlen, hajadon, elvált, özvegy stb.

468

289

757

1 100

881

1 981

Összesen

Amíg a házasságban (élettárssal) élők aránya a kezdeményezett férfiaknál
meghaladja az önkéntes kontrollcsoportba kerülő férfiakét (s ezeknek az
arányoknak a megszüntetett eljárások, tanácsi önkéntesek száma is megfe
lel), addig a kezdeményezett nőknél már fordított a helyzet. Összességében
az arány 3:2-höz. A tanácsi önkéntességre történő rábeszélés - úgy tűnik sikeresebb a házasságban élőknél, különösen a férjes asszonyoknál.
A VIII. kerületi szélesebb körű vizsgálat közölt táblázata nemek szerinti
alcsoportok nélkül sorolja adatait: az önként gondozást vállalók családi álla
pot szerinti megoszlása 2:1 arányt mutat a házasságban (élettársi közösség
ben) élők javára; a gondozásra kötelezetteknél, a XIII. kerületi mintákkal
megegyezően, 3:2-höz ez az arány. A z egyezés, i l l . a jelentéktelennek mi
nősíthető eltérés itt is a minták reprezentatív volta mellett szól, s egyben új
ra utal azokra a - jórészt kiaknázatlan - gondozási lehetőségekre, amelyek a
még viszonylag ép, többé-kevésbé még funkcionáló családszerkezetek reha
bilitációs felhasználhatóságából adódnak (vagy adódnának).
A z együtt élő kiskorú gyermekek veszélyeztetésének megállapításakor az
eljárási iratanyagokra kellett hagyatkoznunk. Következésképp „nincs kisko
rú gyermeke" azoknak sem, akik gyermekeiről nem szerezhettünk tudomást
ily módon, és a családtól távol lévő (pl. állami gondozásba vett) kiskorúakat
is számításon kívül kellett hagynunk.
A kezdeményezettek kormegoszlását figyelembe véve azonban a kiskorúak veszélyezte
tésének aránya így is igen magas. A megszüntetéssel lezárt eljárások iratanyagában a
vártnál több kiskorú gyermekről tesznek említést. A kis esetszám nem teszi lehetővé en
nek elemzését, bár a gyámhatósággal való fokozott együttműködés szükségére talán így
is utal.
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5. táblázat
3

A kezdeményezések megoszlása nem és a kezdeményezők szerint "
KEZDEMÉNYEZŐ
Természetes személy
K
E
z
D
E
M
É
N
Y
E
Z
E
T
T

Elváll há
zastárs

Férfi

3

Nő
Összesen

Együtt élő
feleség,
élettárs
(5)

1

(-)

-

(1)

15

(1)

15

3

Szülő

férj, élet
társ

Más érde
kelt

(1)

1

(-)

4

(1)

6

(1)

2

(-)

1

(5)

2

Összesen

(-)

22

(8)

(1)

-

(-)

5

(1)

(2)

1

(-)

27

(9)

Jogi személy
Rendőrség

Eü. intéz
mény

Egyéb

Összesen

Mindösszesen

Férfi

24

(8)

2

(-)

1

(-)

27

(8)

49

Nő

2

(1)

1

(1)

1

(1)

4

(3)

9

(4)

Összesen

26

(9)

3

(1)

2

(1)

31

(11)

58

(20)

(16) **

* Zárójelben a közölt esetszám megszüntetéssel végződött esetei.
** Hat esetben 2 kezdeményező - egy esetben 3 kezdeményező

A táblázat - a kis esetszám ellenére - az általános tapasztalatokkal meg
egyező adatokat tartalmaz és az alkoholisták kötelező gondozásba vételének
számos problémáját érinti. A z a tény, hogy a rendőrség több kezdeménye
zést indított el, mint a természetes személyek összesen, a belügyi szervek
kedvező aktivitása mellett arra is utal, hogy a családtagok félnek a megtor
lástól. (...) Feltétlenül indokolt volt tehát a kötelező gondozásra vonatkozó
jogszabály olyan módosítása, amely a hivatalból történő kezdeményezést
nemcsak lehetővé teszi, de szorgalmazza is - éppen a megfélemlített család
tagok védelme érdekében.
A z egészségügyi intézmények és az egyéb címszó alá vont társadalmi
szervek-szervezetek inaktivitására is utal a táblázat. A kötelező gondozásba
vétel kezdeményezésétől való ódzkodás szemléleti okainak a felderítésére
jelen vizsgálat nem vállalkozhatott; sürgető tennivalóink e téren amúgy is
nyilvánvalóak.
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A megszüntetett eljárások a különböző kezdeményezők között arányosan
oszlanak meg: ez cáfolja a rosszindulatú családtagi kezdeményezésekről né
melyek által igencsak eltúlzott becsléseket. (...)
A z eljárás-megszüntetések értelmezése során, és még előbb, a II. fejezet
bevezetőjében is jeleztük már, hogy a kezdeményezettek előtörténetéről ke
vés az információ. Ennek ellenére célszerűnek látszott ezek (...) összevetése
az önkéntes kontrollcsoport megfelelő adataival.
A család pszichoszociális légköre címszó alá sorolható információval úgyszólván vala
mennyi kezdeményezettről rendelkezünk. Ez arra utal, hogy a kötelező gondozást min
denekelőtt családi konfliktushelyzet miatt indítják el. A z adatok többsége a család szen
vedését, az alkoholista agresszív magatartását jelzi: a kezdeményezettek mintegy harma
dának van (vagy volna) azonban - úgy tűnik - segítőkész hozzátartozó-támasza
a gyó
gyulásához. Ugyanakkor az önkéntes kontrollcsoport feléről egyáltalán nem szerepel a
kórtörténetben semmiféle családi információ, ami vagy a gondozás, vagy a dokumentá
ció (avagy mind a kettő) hiányosságát bizonyítja.
A kezdeményezettek probléma-okozó, mértéktelen alkoholfogyasztásáról a vizsgált
személyek több mint a felében nincs semmiféle adatunk; akikről tudunk, azok 3:1
arányban 5 évnél régebben kezdték iszákos életmódjukat. A z önkéntes kontrollcsoport
tagjai esetén a betegek kétharmadában rögzít a kórlap ilyan adatot, és sokkal több kö
zöttük az olyan, aki még csak 5 évnél rövidebb ideje fogyaszt szeszes italt. Ha a beval
lott adatok itt is, ott is igazak (vagy ugyanannyira szépítettek), az eltérés igazolhatná,
hogy az önként jelentkezőt betegségfolyamata koraibb szakaszában kezdjük gondozni.
Ezt a feltételezést erősíti a társadalommal és közrenddel való összeütközést csoportosító
adatsor is, mert eszerint a kezdeményezetteknél (3:2 arányban) több ilyen társadalmi
konfliktusról tudunk, mint az önkénteseknél.
A z italozás személyes indokát (szubjektív magyarázatát) a vizsgált önkéntesek kór
lapjain viszonylag rendszeresen rögzítik; a kezdeményezettek iratanyagában viszont ez
az információ elenyésző számban található. Nem sokban különbözik ettől az utolsó év
munkaviszonyainak a dokumentációja sem. A vizsgált két csoport alkoholegészségügyi
előtörténetéről pedig egyaránt kevés az adatunk. (...)

A vizsgált időszakban a jogszabály még a gondozásra kötelezés ambuláns
változatát nem a kórházi kezelés természetes folytatásaként, hanem a kötele
zés első fokozataként határozta meg. Ezt kilátástalanság vagy sikertelenség
esetén lehetett kórházi gondozásra kötelező határozattal helyettesíteni, illet
ve felváltani. Ebből arra lehetne következtetni, hogy a fokozati különbségek
és az ismételt eljárások a beszerzett (és dokumentált) információk gyarapo
dásában is tükröződnek. Ezt a jogos előfeltevést a kapott adatok nem iga
zolták. A megszüntetéssel lezárt ügyiratok sincsenek az átlagosnál jobban
alátámasztva.
Mindez arra kell, hogy késztesse a gondozás minden szakemberét, hogy
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a beteg előtörténetét (szociális kórelőzményét) alaposabban tárja fel, vegye
figyelembe és - nem utolsósorban - dokumentálja is.
6. táblázat
Követéses adatok*

Súlyosbodás

Ambuláns kötelezen

Kórházi kötelezen

alkoholiz
mus mi
att meg
halt

bör
tön
ben
van

Ffi 9

-

1

3

1

1

3

Nő 1

1

-

-

-

-

-

1

2 (1)

-

3

-

1

1

Ffi 9
Nő 2

Ambuláns és kórhá Ffi 7
zi kötelezen
Nő 2

*

1

1

-

2

1

-

1

-

-

1

2

3

-

1

1

-

-

1

-

Megszüntető eljá
rás (tanácsi önkén
tes)

Ffi 10
Nő 2

-

Egyéb okból meg
szüntetés

Ffi 6
Nő 2
50

romló
állapot

-

-

Összesen

Nem érté
Labilis
kelhető
egész
Gyó
gyulás,
ségi és
társadal javuló
elköl egyéb
mi hely életmód
tözött
zet

-

4 (1)

1

-

-

-

-

3

3

1
14 (1)

-

3

1

-

1

-

-

7 (1)

8

14

1

Zárójelben a teljes számból azok, akiket 1978-ban még aktívan gondoztak az alkoholgon
dozó szakrendelésen.
1979-ben a rosszabodott kategóriából újból gondozásba vének 8 beteget - újabb családi
vagy rendőrségi bejelentés alapján, és még egy beteg került börtönbe.

A vizsgált 50 kezdeményezettet megkíséreltük 1979 elején felkeresni, hogy
személyes benyomások alapján mérjük fel jelenlegi állapotukat, helyzetüket
az alkalmazott beavatkozásmód eredményességének értékelése céljából. A
tapasztaltak - amelyeket bizonyos fenntartásokkal követéses adatokként ve
szünk figyelembe - az alábbi következtetéseket sugallják:
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a) A gondozás elvonókúrára való beszűkítését bizonyítja, hogy az 50 kezdeménye
zett bői csak két beteg járt be az alkoholgondozó szakrendelésre - annak ellenére, hogy a
lakáson történt megkeresésük bizonysága szerint minden másodiknak változatlanul gon
dozásra, támaszra lenne szüksége. Ugyanezt bizonyítja, hogy a házak szanálása és egyéb
okokból csaknem egyharmaduk elköltözhetett anélkül, hogy a gondozás javallata követte
volna őket. A súlyosbodó egészségi és szociális helyzetben levők aránya is ugyanerre
utal. Többen teljesen megrokkantak ittas állapotban bekövetkezett balesetek nyomán. A z
alkoholizmussal összefüggő 3 halálozás mind nyugdíj-korhatárnál fiatalabb személyt
érintett (egyikük, a 40 éves nő magára gyújtotta a házat).
b) A megszüntetett eljárásoknál is hasonló aránnyal találkozunk, ha az egészségi
szociális helyzet súlyosbodását vizsgáljuk. Ez részben a kezelésre rábeszélt tanácsi ön
kéntesek folyamatos gondozásának a hiányával függhet össze, de arra is utal, hogy talán
nem mindig megalapozottak az eljárás-megszüntetések (és hogy nincs megfelelő vissza
jelzés a gondozóból kudarc vagy a beteg elmaradása esetén, az eljárás folytatása érdeké
ben).
c) A gyógyulás - javulás - életmódrendezés számadatai alacsonyak ugyan, de ha
számításba vesszük, hogy az adott populációban milyen nagy a mozgás (költözés, bör
tön, halálozás), és hogy mindez egy-egy meglehetősen súlyos alkoholos pályafutás soka
dik évében következett be, mégsem lebecsülendöek. Feltétlenül további vizsgálódást igé
nyel azoknak a tényezőknek a kiszűrése, amelyek a gyógyulás-javulás indítékai lehet
tek, hogy ezek tervszerűbb mobilizálására törekedjünk a jövőben.
d) A követéses adatok egyértelműen alátámasztják azt a törekvést, amely az alko
holgondozó rendelések hálózatának számszerű és minőségi fejlesztésére irányul. A szük
séges folyamatos gondozáshoz, segítő beavatkozáshoz, az adott beteg ügyében létesíten
dő sokoldalú (gyámügyi, szociálpolitikai, rendőrségi, munkahelyi, körzeti és üzemorvosi
stb.) kapcsolatok kialakításához és hatékony működtetéséhez a jelenlegi apparátus elég
telen. Megfelelő beleélő- és döntés-készségű, érett személyiségű és j ó fellépésű szak
gondozókra van szükség elsősorban - legalább egy-egy gondozónőre 50 000 lakoson
ként, akiket a társadalmi aktivisták, gyógyult alkoholista klubtagok gyűrűje vesz körül és
segít. (Budapest XIII. kerületében ez az arány jelenleg a kívánatosnak a felét sem éri el;
ebből is adódik a személyre szóló rehabilitációs stratégia és taktika helyett érvényesülő
„tűzoltómunka".)
Ugyanakkor nélkülözhetetlennek
tűnik - e korlátozott vizsgálat adatai
szerint is - az alkoholgondozó szakrendelések orvosainak liasonló szempontok szerint
történő megváló gatása és továbbképzése, mert a hatékonyabb összmunkát
feltételező
módszerek az ő kezdeményező irányításuk nélkül aligha alakulhatnak ki vagy terjedhet
nek el. (...)

2.4.2. Dr. Simek Zsófia: Az Alkohológiai
Tudományos Módszertani Központról
(In: Alkohológia,

1979/4. 193-201. o.)

A Minisztertanács - mint ez közismert - 1977 őszén fogadta el komplex in
tézkedési tervét az alkoholizmus elleni küzdelem fokozására. (...)
Ezúttal azonban csupán azokról a közvetlenül nekünk címzett feladatok
ról kívánok szólni, amelyeket a kormányhatározat kifejezetten mielénk állí
tott. A dokumentum 4/a pontjáról nevezetesen, mely a következőképp hang
zik: Az alkoholisták gyógyító-megelőző ellátásában országosan egységes el
veket kell érvényesíteni. Ennek irányítására tudományos módszertani köz
pontot kell létrehozni az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet kereté
ben, az éves költségvetési fejlesztésen belül. *
A határozat nyomán, 1978 elején megjelent az Egészségügyi Közlöny
ben az OIE új szervezési és működési szabályzata, s annak 3. § (2) pontja
már önálló részlegként említi az Alkohológiai Tudományos Módszertani
Központot ( A T M K ) . Mint a befejező részben erre még kitérek, azóta történ
tek bizonyos kezdeti lépések az OIE korábbi alkoholosztályának modellintézménnyé történő átszervezése érdekében, s létrejött az A T M K másik lé
nyeges eleme: a szervezési csoport is.
I. E l ő z m é n y e k
Növekvő alkoholfogyasztás, hatványozódó egészségkárok, ugyanakkor ala
csony hatékonyság a gyógykezelésben - ezek a tények a mérleg egyik ser
penyőjében. A másikban azoknak a felgyűlt tapasztalata, akik a kudarcok
ellenére sem hagytak fel a sérült családok, az eltorzult lelkű, kibillent
egyensúlyú beteg emberek gyógyításával s azzal a törekvéssel, hogy e
rosszindulatú, makacs betegség természetét az eredményesebb gyógykezelés
érdekében mindjobban megismerjék.
A 4/b pont is elsődegesen az egészségügyi tárcára ró feladatokat - az alkoholellenes klu
bok szervezésével kapcsolatban. A 9. pontban célul tűzött jogszabály korszerűsítése is,
melynek megvalósítása során megjelent a 3/1978. (VI. 3.) EüM számú rendelet és a
30290/1979. (Eü. K . 3.) EüM számú irányelv. A kórházi kezelés-indítás és ambuláns továbbgondozás szervezeti feltételeivel, valamint az alkoholellenes klubok problémáival az
A T M K feladatrendszerén belül foglalkozom.
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1/1. Hálózat, módszer,

káderek

I/l/a. Hazánkban 1950-ben alakult az első kórliázi alkoholosztály - az O/E-ben.
A z osztály az önként jelentkezők, valamint az erre kötelezett alkoholbetegek gyó
gyításával egyaránt foglalkozik. Jelenleg Budapest lakosságának felét látja el, többnyire
előjegyzés alapján. Azonnali felvételt, megfelelő kórházi hátteret biztosít viszont az
A E O B Központi Klubjának visszaeső betegei részére. A túlzott terhek a 100 ágyas osz
tályra szűkös ápolási időt kényszerítenek, ami a hatékonyság rovására megy.
(...) Jelentős tapasztalatot halmozott fel az Egészségügyi Minisztérium Pomázi
Munkaterápiás Intézetének - ugyancsak 100 ágyas - dolinái alkoholosztálya is. (...)
A komplex szocioterápia megyei modelljét Nyárády Éva valósította meg a Szekszár
di Kórház palánki rehabilitációs részlegén, 64 ágyon. Itt már pedagógusokat is bevonnak
a gyógyító team munkájába s szoros kapcsolatot építenek ki a betegek családjával, kör
zeti orvosával, olykor a munkahelyével is.
Jól működik egy kettős károsodásra specializált alkoholosztály a Korányi T B C és
Pulmonológiai Intézetben. A z ún. „Lordok Házát" Levendel László, az orvostudomá
nyok doktora szervezte és vezeti hosszú évek óta, akiben - többek közt - az A T M K
szellemi előkészítőjét tisztelhetjük.*
Nem szabad megfeledkeznünk az A T M K létrejöttét megelőző kórházi alkoholosztá
lyok számbavétele során a Nagyfai Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetről sem, ahová
az 1974. évi 10. tvr. alapján, bírósági végzéssel kerülnek az egyéb egészségügyi intéz
ményekben már kudarcot vallott, garázda alkoholisták (s az 1979-ben életbe lépett új
Btk. szerint: a hat hónapot meg nem haladó ítélet helyett - az alkoholista bűnelköve
tők). (...)

A hetvenes évek második felében, évente mintegy 13 000 alkoholista (és al
koholos elmezavarban szenvedő) beteget ápolnak a kórházak elme- (és szo
ciális alkohol-) osztályain. Egyetlen napon, 1978. december l-jén - a rend
szeres keresztmetszetvizsgálat szerint - ezeken a kórházi osztályokon 1350
alkoholbeteg feküdt.**

Levendel 1968-ban, a VALÓSÁG folyóiratban javasolta először egy Országos Alkoholó
giai Intézet felállítását és nem volt olyan esztendő, amikor előterjesztését szóban vagy
írásban meg ne ismételte volna. A javasolt intézet feladata lenne - elképzelése szerint az adekvát ellátási rendszer kiépítése, a pszichiátriánál szélesebb alapokon.
Idősoros kiegészítő táblázat a Józan Nép angol nyelvű különszáma 38. oldalán. A pszi
chiátriai és alkohológiai osztályokon 1992. XII. I-jén ápolt alk. pszichózis, alk. függőség
és abúzus összesen már 2731. - Szerk.
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A z ideg- és neurózisosztályok is ápolnak évente kb. 1000 olyan beteget (az Egész
ségügyi Minisztérium 10%-os, reprezentatív statisztikája szerint), akit alkoholizmusa mi
att vesznek fel. Arról sajnos nincs adatunk, hogy a különböző egyéb osztályokon ápol
tak megbetegedésének milyen arányban volt alkoholos kórelőzménye, s ezek közül
hánynak diagnosztizálták (vagy kezelték) alkoholizmusát - kísérőbetegségként.* Lát
nunk kell azonban, hogy az alkoholbetegek túlnyomó részét, csaknem 80%-át pillanat
nyilag nem az alkohol- és nem is az ideg-, hanem az elmeosztályokon ápolják - kb. 3
hétig.** Kezelésük többnyire nem más, csak egy szorosan behatárolt - a tervezett pszi
choterápiát, magatartásterápiát és szocioterápiát nélkülöző - averziós kúra (ha annak is
nincs ellenjavallata!). (...)
I/l/b. Mindez nem jelenti azt, hogy az A T M K egészségügyi előzményei az elmeosztá
lyokra, vagy akár csak a kórházakra korlátozódnának. Ambuláns szakellátási
hálózattal
is rendelkezünk.
1978-ban már 83 alkoholelvonó szakrendelés működött az országban - jóllehet,
majdnem kizárólag félállású, és gyakran „félszívű" orvosokkal: az országban összesen
három kolléga gondoz alkoholistákat főállásban - , és több mint 80 olyan gondozónőnk
van, akiknek ez a főfoglalkozása. A több helyütt már alkoholgondozónak átkeresztelt, de
néhol tartalmában is azzá fejlődött, ambuláns ellátási formában évről évre növekszik a
gondozottak száma és már 50 000-hez közelít. Sajnos azonban az évenkénti 30%-os be
tegfluktuáció változatlan. A gondozásból elmaradóknak mindössze egyharmadát indo
kolják a szakrendelések gyógyulással vagy javulással; egyhetedükről azt jelzik, hogy el
költözött, börtönbe került, vagy meghalt; a többség minden ok nélkül tűnik el a gondo
zásból, bizonyítván, hogy milyen kevéssé intenzív ez a tevékenységünk.

Mást is bizonyít azonban ez a betegfluktuáció, mégpedig azt, hogy az utób
bi 10 év során megfordult már az ambuláns alkoholrendeléseken az alkoho
lista populáció (vagy legalábbis egy ahhoz hasonló terjedelmű, speciális
problémát okozó iszákos réteg), amelyet a Jellinek-formula szerint - a máj
zsugor-halálozásból - 1977-ben 175 000-re becsültünk.
I/l/c. Kijózanító állomás az ország tíz nagyvárosában működik jelenleg, főként hétvégi
leterheléssel. Detoxikálás végett másutt főleg az elmeosztályokra (néhol a belgyógyásza
ti osztályokra) szállítják a botrányosan viselkedő vagy magatehetetlen részegeket - ha a
rendőrség erre egyáltalán hajlandó - , ahol viszont ezeknek (a jogszabály szerint maxi
mum 24 óráig tartó) ellátása sok gondot okoz.

Úgy tűnik, szükségszerű, hogy az alkoholizálással összefüggő betegségekkel különféle
osztályokon (pl. belgyógyászaton is) foglalkozzanak. A neurotikus alkoholista a neuró
zisosztályon bizonnyal megfelelőbb kezeléshez jut, mint másutt, bár jelenleg inkább a
státuson és az összeköttetésen múlik, hogy melyik alkoholista kerül ezekre a gyakorlati
lag kevésbé stigmatizáló osztályokra.
Nem hosszabb az átlagos ápolási idő az alkoholos pszichózisoknál sem!
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A kijózanító állomások és szobák mai gyakorlata - talán a Szegedi Vá
rosi Kórház elmeosztályos hátterére és a Róbert Károly körúti kórház alko
hológiai osztályára épülő módszertől eltekintve - aligha szolgálja az alkoho
lizmus megelőzését és kiszűrését, majdhogynem csak rendészeti feladatokra
alkalmas.
I / l / d . A körzeti és üzemorvosi (egészségügyi) alapellátás mindennapos munkája során
gyakran találkozik az alkoholizmus problematikájával. Elég, ha a fizetésnapi italozáso
kat követő munkakiesésekre, indokolatlan táppénzigényekre vagy az inas munkavégzés
baleseti következményeire utalunk. A z is nyilvánvaló, hogy a rendszeres italozás pszi
chés és szomatikus szövődményeivel, a környezetet neurotizáló hatásával is az alapellá
tás kerül szembe a leggyakrabban.

Ennek ellenére csak néhány olyan alapellátási egységről tudunk (Cibakháza,
Kazincbarcika, Nagykőrös stb.), ahol e feladatot megfelelően integrálták a
szakmai munka egészébe. Általában az egészségügy ezen köreiben nem ala
kult még ki sem megfelelő szemlélet, sem bevált gyakorlat az alkoholizmus
prevenciójára, az időben történő beavatkozásra, sőt, az alapellátás tevékeny
ségében, sajnos, az alkohol gyógyszerként történő ajánlásával és más iatrogéniával is sűrűn találkozhatunk. Hasonlóan megoldatlan és kidolgozatlan
ez a probléma az egészségügyi ellátás többi szektorában is.*

1/2. Kutatások
A z A T M K létrejöttéhez minden bizonnyal hozzájárultak azok a kutatások,
tudományos vizsgálódások is, amelyeket - az ötvenes évek végétől kezdve,
előbb az alkoholisták kezelésével foglalkozó orvosok, majd a pszichológu
sok, később a statisztikusok és szociológusok folytattak.

Szilárd professzor az 1977. szeptember 1-i, szentendrei Alkohológiai Tudományos Ta
nácskozáson - a többi között - így jellemezte a kérdésben uralkodó szemléleti zűrzavart:
Ahogyan járványügyi rendszabályt nehéz betartani, ha az egészségügyi személyzet de
monstrálja annak semmibevételét, ugyanez érvényes az alkoholizmus elleni küzdelemre
is... Szemléleti kérdés, hogy mennyiben személyes ügy az alkoholizmus. Társadalmi mé
retekben kell állást foglalni abban, hogy a krónikus öngyilkosság, önpusztítás, a környe
zet, az utódok mérgezése nem magánügy. Szemléleti kérdés, hogy nem szaporodik és
terjed a gyógyult alkoholisták klubjainak hálózata, megalakításuk tervét pedig nemritkán,
legalábbk elnéző mosollyal kíséri. Szemléleti kérdés az alkoholizmusnak és következmé
nyeinek az orvosképzésben, orvostovábbképzésben, pedagógus- és pszichológusképzés
ben elfoglalt nagyon szerény helye... Szemléleti kérdés, hogy ne csupán az orvosi, peda
gógiai, jogi, társadalmi, rendészeti teendők különbözőségét, hanem azt is felismerjék,
mennyire nélkülözhetetlenül kiegészítik ezek egymást..." (Az alkoholisták gyógykezelé
sének és rehabilitációjának időszerű kérdései, A E O B kiadvány, Budapest, 1979.,
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I/2/a. A z orvosok kutatásai elsősorban az alkoholizmus klinikai és pszichoterápiái
déseire irányultak.

kér

I/2/b. Párhuzamosan ezzel, külön kutatási ágnak tekinthető az, amelyik az alkoholisták
személyiségvizsgálatára
irányul - projektív tesztek és klinikai interjúk segítségével. Eb
ből a megközelítésből - számos magyar és idegen nyelvű publikáció mellett - monográ
fia is származott.*
I/2/c. A hatvanas évek második felében kapcsolódtak be a statisztikusok és a szocioló
gusok a kutatásokba. Egy nagyobb alkoholista csoport (alkoholelvonó szakrendelőkön
nyilvántartott betegek) demográfiai, antropológiai és pszichológiai vizsgálatát végezték
el a K S H Népességtudományi Kutató Csoport keretében, majd a K S H Társada
lomstatisztikai Főosztálya 200 férfi alkoholista komplex szociológiai és pszichológiai
felmérését bonyolította le. Ezt kiadványban is publikálták.**
I/2/d. A különféle kutatási irányok támogatására és összehasonlítására az 1962-ben ala
kult A E O B vállalkozott. Előbb REFERÁLÓ SZEMLÉ-t adott k i , majd 1970-től A L K O HOLÓGIA címen jelentette meg bővített tematikájú interdiszciplináris folyóiratát. (...)
I/2/e. A felsorolt (és többé-kevésbé koordinált) kutatási kezdeményezések*** nyomán
már sok mindent tudunk a magyarországi alkoholfogyasztásról és a magyar alkoholisták
ról. (...)

II. Elnevezés és feladatvázlat
llll. Mit értsünk

alkohológián?

A z A T M K egy több tagból álló intézmény rövidítése. A kezdőszó, amely
munkaterületét elvileg meghatározza, sokak előtt ismeretlen, mások erőlte
tett, csinált fogalomnak érzik, és van, aki csak folyóiratunkat érti ezen.
II/1/a. Az alkohológia legtágabb értelmezésébe beletartoznak mindazok a termelési, for
galmazási (tehát: gazdasági), valamint kultúrantropológiai, szociálpszichológiai (tehát:
klinikai) rendszerek, folyamatok, jelenségek - s ezek ellenakciói - , amelyek a szeszes
ital előállításával, forgalmazásával és fogyasztásával oki vagy következményes kapcso
latban állnak. Mivel az alkohol termelése és fogyasztása voltaképpen egész társadal
munkat átszövi - az alkoholizmus polietológiája szerint pedig az együtt ható okok forrá
sa egyaránt lehet a szórna, a psziché vagy szociális környezet - , az alkohológia szükség
képp interdiszciplináris tudomány, illetve szakmaközi együttműködésre épülő gyakorlat.
(...)
Levendel László - Mezei Árpád: A z alkoholista beteg személyisége. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1972.
Andorka Rudolf és mtsai: A z alkoholizmus kialakulásának tényezői. K S H kiadás, Buda
pest, 1972.
Közvetlenül is befolyásolta az A E O B a kutatások menetét. így pl. támogatott egy K S H
felmérést a munkásszálláson élők ivásszokásairól, s ennek pszichológiai vonatkozásairól.
Jelenleg is több kutatást támogat. (...)
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II/1/b. Az alkohológia szűkebb értelmezésére is szükség van ahhoz, hogy az A T M K-nak
- ennek a fiatal intézménynek - a gyakorlati teendőit pontosan meghatározhassuk. (...)

Joggal mondhatjuk, hogy az alkoholizmus a valamilyen okból (okokból) sé
rült vagy torzult személyiség deviáns, társadalomellenes viselkedésmódjá
nak egyik tipikus változata, mely a szeszes italok narkotizáló vagy doppin
goló pótcselekvésére épül. A z öngyógyítás tényezőit mobilizáló változások
nélkül - amelyek között csak egy az orvosi bevatkozás, s amelyeknek az
esélye a narkotikumhoz való hozzászokás (addikció és dependencia) foko
zódásával egyre csökken - a rosszindulatú folyamat szenvedélybetegséghez
és egyéb (belszervi, ideg-, elme-) szövődményekhez, szellemi leépüléshez,
degradálódáshoz, megrokkanáshoz, sőt, korai halálhoz is vezethet.
Ha az A T M K alkohológiai koncepcióját csak a devianciák körébe sorol
ható alkoholizmusra vonatkoztatjuk, már ez is szélesebb feladat, mint amit a
különböző definíciók alapján valaha is felvállaltak. Azok többnyire csak a
már dependens (és kontrollt vesztett) stádiumban levő alkoholistát minősítik
betegnek, tehát: kezelésre szorulónak.* A szűkös orvosi lehetőségek miatt
érthető, hogy nálunk is van tere ennek a nézetnek. (...)
Világszerte napirenden van egyébként a - maga idejében feltétlenül
progresszív, Jellinek nevéhez fűződő - betegségkoncepció felülvizsgálata,
kiterjesztése. A z Egészségügyi Világszervezet IX. revíziója által jóváhagyott
Betegségek Nemzetközi Osztályozásában (BNO) - amely 1979. január 1-től
hazánkra is érvényes - az alkoholizmus (az alkoholos pszichózisok 29l-es
kódján kívül) két külön kódszámon szerepel. A 303-as Alkoholfüggőségi
Látszólag eltérő kiindulásból hasonló következtetésekre jutott Bonta Mihály is az 1977.
szeptember 1-i alkohológiai tudományos tanácskozáson: „...a szűken vett orvosi preven
ció és terápia szempontjából döntő kérdés az abúzus szakaszának megkülönböztetése a
dependenciától. A dependencia kialakulásával a betegségfolyamat önálló dinamikával az eredeti tényezőktől függetlenül - fejlődik, itt minőségi változás következik be. A pre
ventív és terápiás rendszabályokat tehát minél korábban, még az abúzus szakaszában...
kell alkalmazni. A dependencia kialakulásával a szövődmények gyógyítása kerül előtér
be... (pedig - Szerk.) a prognózis szempontjából döntő a dependencia kialakulása előtti,
korai segítségnyújtás. Ez jórészt szervezési kérdés: a körzeti orvos, az üzemorvosi háló
zat, a detoxikáló állomások, a baleseti sebészeti osztályok jelzéseit igénylik a mentálhigi
énés gondozóintézetek, amelyek a bejelentéseket környezettanulmánnyal ellenőrizni ké
pesek és hivatottak a betegek nyilvántartásba vételére, a kórházi vagy ambuláns kezelés
megindítására..." (Az alkoholisták gyógykezelésének és rehabilitációjának időszerű kér
dései, A E O B kiadvány, Budapest, 1979.)
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szindróma* mellett a 305-ös „nem függőségi" alkoholabúzus** is alkohol
betegség.***
II/l/c. A z alkoholista kategória kiterjesztéséből viszont az következik, hogy a beavatko
zás nem jelent feltétlenül elvonókúrát. Lehet, hogy egy-két feszültségoldó, célzott be
szélgetés, a család felkeresése, vagy a munkahely megváltoztatása, netán egy jól előké
szített fegyelmi tárgyalás elég az adott alkoholizmus-folyamat (deviáns karrier) eltorla
szolására, az Én-erők mozgósítására, a személyiség egyensúlyának helyrebillentésére. Ez
valóban nem csak orvost igénylő feladat, de orvos nélkül igen nehéz volna az eseten
ként sajátos megoldásra rátalálni.
Egyébként mindinkább bebizonyosodik, hogy az alkoholizmus megelőzéséhez ha
sonlóan, az alkoholisták rehabilitációja sem oldható meg csak orvosi megközelítéssel.
Az A T M K - és itt nem csak a Központ munkatársaira, hanem az alkohológiai ellátás
egészére gondolok - minden bizonnyal nem csupán orvosokból tevődik majd össze. (...)
II/1/d. Azt hiszem, tisztázandó az alkohológia és a pszichiátria viszonya is. Annál in
kább szükség van erre, mert - mint az előzmények jellemzésénél már utaltam rá - a
pszichiáterek jelentős csoportja elutasító (és szkeptikus) az alkoholizmus kezelését (ke
zelhetőségét!) illetően.
303: Pszichikus és néha egyidejűleg szomatikus állapot, amely alkohol fogyasztása miatt
jön létre; amelyet olyan magatartásbeli és más válaszreakciók jellemeznek, amelyek min
dig magukban foglalják a kényszerű késztetést az alkohol folyamatos vagy periodikus fo
gyasztására abból a célból, hogy annak pszichikus hatásai létrejöjjenek, néha pedig azért,
hogy megszűnjön a hiányból fakadó diszkomfort érzés.
305,0: Olyan esetek tartoznak ide, amelyekben más diagnózis nem lehetséges: amelyek
orvosi kezelésbe kerültek a szer okozta alkalmazkodási zavarok miatt és amelyekben ma
ga a szer nem okoz dependenciát; és amelyekben a szert a beteg a saját kezdeményezé
sére szedte, egészségének vagy társadalmi funkcionálásának rovására.
A z alkoholizmus-definíciók nagy száma is annak a szemléleti zavarnak a jele, amely
egyrészt a jellineki meghatározások leegyszerűsítéséből, másrészt a jelenség sokokúságából és változatos megjelenési formájából következett. Nem árt hangsúlyozni, hogy Jelli
nek maga is módosította definícióit az évek során, és legalább olyan fontos megfigyelése
volt a betegségfolyamat négy fázisa, mint a görög betűkkel jelzett, közismert elkülöníté
se a szociokulturálisan determinált ivásmódnak. És igaz ugyan, hogy a négy fázis közül
csak a narkomán típusú ivás mód dal jellemezhető harmadik szakasztól kezdve beszél k i 
alakult alkoholizmus-betegségről, de soha nem állította ő sem, hogy az orvosi beavatko
zás csak ennél a szakasznál kezdődnék. Félreértések forrása lehetett minden bizonnyal az
is, hogy azonosnak értelmezték ezt a Magnus Huss által több mint száz esztendeje java
solt s azóta az orvosi köztudatba átment - alcoholismus chronicus diagnózisával. Meg
jegyzendő még: lassan két évtizede már, hogy Mark Keller szélesebb értelmezést javasol
az alkoholfüggőségre, mint amit az elvonási tünetek jellemezhetnek; s az ivással kapcso
latos döntésképtelenség jelentőségét hangsúlyozva, alkoholtól függő betegnek tart min
denkit, akinek ismétlődő ivászata egészségét vagy társadalmi-gazdasági funkcionálását
károsítja. (Jellinek emlékbeszéd. Nézetek az alkoholizmus természetéről. Tizenötödik
Nemzetközi Konferencia az Alkoholizmus Megelőzésére és Gyógykezelésére. A E O B k i 
adás, Budapest, 1969.)
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El kell ismerni, hogy a kedvezőtlen körülmények sok jószándékú elmegyó
gyásznak érthetően kedvét szegik.* Meggyőződésem, hogy a hagyományos
pszichiátriába valóban nem fér bele az alkohológia. Sokkal szélesebb társa
dalomegészségügyi, mentálhigiénés összefogást implikál.** Csak orvosok
kal - és csak pszichiáterekkel - sohasem lehet eredményesen felvenni a
küzdelmet az alkoholizmus sokféle - testi, lelki és társadalmi - szövődmé
nyével.

H/2. Milyen tudományos feladatai vannak az ATMK-nak?
Az A T M K - amint erre az elnevezés második tagja utal - tudományos tevé
kenységet is kell hogy folytasson, ha az alkoholisták gyógyító-megelőző el
látásának korszerű, a jelenleginél eredményesebb módszereit meg akarja ta
lálni, i l l . el akarja terjeszteni. Segítenie kell tehát az eddigi vizsgálódásokat
- az erők s a rendelkezésre álló anyagi eszközök célszerűbb felhasználásá
val és elosztásával, az eddiginél sokkal tervszerűbben.***

Medve László egészségügyi miniszterhelyettes nyilatkozata a Népszabadság szerkesztőjé
nek: „...a harangozáshoz harang is kell, az intézeti gyógykezeléshez pedig elegendő
ágy... Munkánk hatékonysága érdekében, az ágyszám növelésével együtt alkoholelvonó
osztályokat fogunk szervezni. Itt a hosszabb ápolási idő lehetővé teszi a munkaterápiát
is. Ezek együttműködését kívánjuk növelni mind az ambuláns gondozóhálózattal, mind a
kijózanító állomásokkal... nagy lehetőségeket látok a munkahelyi gondozás kialakításá
ban. Célszerűnek látszana védett munkahelyek, esetleg szanatóriumok szervezése, ame
lyek az alkoholisták életmódjának rendezését az üzemen belül is segíthetik..." (Újlaki:
Körkérdés - illetékesekhez, A E O B kiadás, Budapest, 1979.)
Hasonló okból önállósult a Szovjetunióban a narkológia.
A z ALKOHOLÓGIA folyóirat elsődlegessége mellett, az eddiginél nagyobb teret kell
biztosítani a vizsgálatok publikálásának a különböző szakorvosi, gyógypedagógiai, pszi
chológiai, jogi stb. folyóiratokban, könyvekben, valamint a Medicina Kiadónak - ebből a
célból indított - Alkohológiai Kiskönyvtár című sorozatában. Támogatni kell ezek előadá
sát a különböző szakmai fórumokon, konferenciákon, s elő kell segíteni ilyenek szerve
zését.
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1113. Az ATMK módszertani

munkájáról

Sürgősség szerint a módszertani feladatok* voltaképpen előbbre valók a tu
dományos munkálkodásnál, hiszen az elmúlt tíz év során - mint már jelez
tem - az alkoholisták többsége kapcsolatba került az alkohológiai hálózattal,
csak nem tudunk velük elég eredményesen foglalkozni. A z A T M K nevének
harmadik tagja tehát az intézmény fő feladatát idézi: az első években min
den bizonnyal a módszertani segítség lesz a legfontosabb.
II/3/a. Mind a több eredménnyel biztató koraibb beavatkozás igénye, mind pedig
gyógykezelési gyakorlatunk kritikus elemzése egy irányba mutat: az orvosi metódusokat
feltétlenül ki kell bővíteni, mégpedig pszicho- és szocioterúpiával. A korszerű, rehabili
tációs szemléletű gyógykezelés hármas egységét kell megvalósítanunk. Míg a személyi
ség egyensúlyát, társadalmi beilleszkedését és produktivitását a hagyományos orvoslás a
testi egészség biokémiai karbantartásával szolgálja, s a pszichoterápia a sérült vagy gá
tolt személyiség érlelő korrekciójára, gyógyító nevelésére vállalkozik - addig a szocioterápia a társas kapcsolatok, környezeti hatások, minősítések, csoportdinamikák kedvező
befolyásolása révén törekedhet ugyanerre a célra.**

Kardos ezt így fogalmazta meg az A E O B 1966. évi tudományos ankétján:
A betegek
kezelését több oldalról kell megközelítenünk, legalábbis három oldalról: szomatoterápia,
pszichoterápia és szocioterápia; ezek egyike sem pótolhatja a másik kettőt... A z abszti
nencia beállítása nem cél, hanem alapvetően szükséges eszköz és feltétel. A z alkoholis
ták gyógykezelésének a célja - az absztinencia beállítása, fenntartása és biztosítása után
- az alkoholos (sok esetben prealkoholos) személyiségzavar rendezése, ami súlyos és bo
nyolult, családi és társadalmi konfliktusok rendezését vagy enyhítését célozza, vagy cé
lozná!... A tulajdonképpeni kezelés tehát az absztinencia beállítása után kezdődik, és jól
koordinált, éber, következetes, de mindenekelőtt tapintatosan leleményes és célszerűen
segítőkész együttműködést kívánna a kórház, a gondozó, a család, a munkaadó, a hatósá
gok és a társadalmi utógondozásban nélkülözhetetlen gyógyító csoportok, klubok, akció
bizottságok között." (Az alkoholizmus orvostudományi és társadalompolitikai problémái.
A E O B kiadvány, Budapest, 1967.)
A szociális tényezők kiemelkedő jelentőségét Bonta Mihály az A E O B szentendrei Alko
hológiai Tudományos Tanácskozásán, 1977. szeptember 1-én határozta meg:
A z alko
holizmus ...népbetegség szintű, jellegét tekintve pszichoszociális kontakt fertőzéssel terje
dő járvány... A növekvő expozíció, a növekvő fertőzési nyomás következtében - vagyis
az iszákosok számának növekedésével - egyre kevesebb a jelentősége a hajlamosító fel
tételeknek, a toleranciakülönbségeket magyarázó herediter-konstitucionális tényezőknek, a
szocializációs folyamat zavarainak stb. Mind többen fertőződnek a szociokulturális ténye
zők, a normarendszer lazulása, a szociális kontroll gyengülése következtében... Az expozíció
tömege és időtartama dönt, és elvileg mindenki veszélyeztetett." (Az alkoholisták gyógyke
zelésének és rehabilitációjának időszerű kérdései, A E O B kiadvány, Budapest, 1979.)
Fekete János, Hortobágyi Tibor, Nagy György: Új lehetőségek az alkoholizmus megfé
kezésére. (Valóság, 1978/10. Budapest.)
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II/3/b. Mindez azonban csupán elméleti fejtegetés mindaddig, amíg az alkalmazott mód
szerek skáláját nem szélesítjük. Egyaránt szükség van a különféle averziós kezelésekre,
az intolerancia-szerekre, a pszichoterápia rávezetéses, non-direktíven feltáró, behaviorista-begyakoroltató, szuggesztív hipnózist alkalmazó stb. - racionális és mélylélektani me
tódusaira, és a legeltérőbb szocioterápiás eljárásokra. (...)
II/3/c A szocioterápiás metódusok kiterjedt külföldi irodalma - a felsoroltakon kívül az aktuális szociális ügyintézést is ezek közé számítja.* Hogy, hogy nem, a hazai szoci
oterápiás törekvéseknél mintha megfeledkeznénk erről, s lehorgonyoznánk a mesterséges
társas csoportok (az ún. gyógyító közösségek) hatásmechanizmusainak alkalmazásánál.
(...)

Szocialista viszonyaink között mi sem volna magától értetődőbb, mint a
szocioterápia színterévé tenni a természetes közösségeket (munkahelyi kol
lektívákat, brigádokat stb.) is: esetenként rugalmasan kitágítva az együttmű
ködők körét, a teamet.
Külön ki kell emelnünk a klubterápiát, amely egy olyan közösségben te
remti meg, variálja és tereli kedvező irányba a szocializálódás (szociális
szereposztás és -vállalás) s egyáltalán: a kommunikálás dinamizmusát, ame
lyik félig mesterséges, félig természetes csoportosulás. Önkéntességen ala
pul, tehát bizonyos fokig spontán közösség (...), a szociális beilleszkedés,
ill. visszailleszkedés indirekt iskolája - a többségnek átmeneti, egyeseknek
egész életre szóló közösség. A társas visszajelzések e (részben irányított)
rendszere bizonyítottan alkalmas a személyiség érlelésére, korrekciójára, és
egyensúlyának helyreállítása: kreativitásának fokozása irányában hat.**
II/3/d. A módszerek elterjesztése (a bel- és külföldi tapasztalatok helyi adaptálása) mint már említettem - , ez most a legsürgetőbb feladat. Ennek érdekében az A T M K - n a k
módszertani útmutatókat kell készítenie és szerveznie kell a tapasztalatcseréket.
Biztosí
tania kell az alkohológiai szakhálózat team-tagjainak közös elvek alapján történő to
vábbképzését. Meg kell találnia a módját annak is, hogy a körzeti és üzemorvosokkal (és
egyáltalán: az egészségügyi ellátás valamennyi szektorával) hatékony együttműködés
alakuljon k i . Szükséges az is, hogy az egyetemek és főiskolák orvos-, klinikai pszicho
lógus-, gyógypedagógus-, szociális szervező képzéséhez s az egészségügyi szakgondo
zók képzésének tananyagához tematikai javaslatokkal járuljon hozzá. Csak így biztosít-

Solms és Schmidtobreick az aktuális szociális ügyintézésről: „...egyénre irányuló segít
ség, amely révén a beteg végső soron már önsegélyre képes, olyannyira, hogy a további
szociális munka körülötte mintegy feleslegessé válik..." (Sucht und Missbrauch, Stutt
gart, 1975; In: Alkohológia 1978/2.: Szociális munka alkoholbetegek közt.)
Avar Pál: Új pszichoterápiás koncepció az alkoholisták kezelésében. (Alkohológia,
1974/3.)
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ható, hogy az újabb szakemberek már rendelkezzenek a szükséges alkohológiai ismere
tekkel és jártassággal.*

II/4. Ha az ATMK Központ - hol a hálózata?
A szűrés, a gyógykezelés és a rehabilitáció hatásos módszerek nélkül két
ségtelenül megvalósíthatatlan. Ugyanilyen lényeges feltétel azonban, hogy
megfelelő szervezettel is rendelkezzünk a feladatok ellátására. A z A T M K - t
a kormány (és az egészségügyi tárca) éppen azért hívta életre, hogy a ve
szély nagyságának és a társadalom jogos elvárásainak megfelelő hatékony
alkohológiai hálózat kiépülését meggyorsítsa, a pozitív folyamatokat katali
zálja.
A különféle karakterű, sokféle okból és sokféle módon alkoholista be
teg** más-más stádiumában is van betegségének; ráadásul ki így, ki úgy vi
szonyul kezeléséhez; van, aki az életmódján nem akar, vagy nem is tud vál
toztatni. A betegek sokfélesége nemcsak a módszerek, de a szervezeti for
mák változatait is megköveteli.
Miképp az alkoholista karrier egy torz szocializációs folyamat, amely új (alkoholista)
szokás- és viselkedésformák fokozatos elsajátítására épül, ennek a reciprok folyamata: a
gyógyulás és a rehabilitálódás is fokozatos, és ugyancsak hosszú időt vesz igénybe. A
módszerek és szervezeti formák változatainak olyan meghatározott rendszerét igényli,
amely a zárt intézeti kényszertől a segítségért fordulás látens lehetőségéig terjed, és
mindig megfelel a gyógyulás és a rehabilitáció adott szakaszának.
A szervezeti formák e rendszere akkor lesz teljes, ha lépéslehetőséget nyújt minden
esetben. A gyógyulásában valamilyen okból megrekedt alkoholistát át kell irányítani egy
hasonló jellegű, de más szisztémájú intézménybe. A súlyosabb eseteket át kell adni (be
kell utalni) a megfelelőbb feltételekkel rendelkező, rendszerint zártabb intézetbe (gondo
zóból - alkohológiai osztályra; kórházból - Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetbe, spe
ciális szociális otthonba, kriminalitás esetén börtönbe - büntetőeljárással stb.). A kiépí
tendő ellátási rendszer a gyógyuló beteget hosszan végigkíséri: a kórházból az alkohol
gondozóba, az alkoholellenes klubba, az alkoholmentes védett szállásra, netán egy vé
dett munkahelyre, egy védelmet garantáló szocialista brigádba stb.***

Medve László egészségügyi miniszterhelyettes: i . m.
Kardos György szerint:
»az alkoholizmus* nem egységes kórkép, hanem klinikai
gyűjtőfogalom, amely egy, fakultatív jellegű kórfolyamat különböző fázisainak vagy for
máinak megfelelő állapotképeket foglal össze..." (Klinikai, pszichológiai és szociológiai
vizsgálatok az alkoholizmus betegségének a szokásos és szimptómás abúzusoktól való
elkülönítésére. Alkohológia, 1970/3-4.)
Medve László egészségügyi miniszterhelyettes: i.m.
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A z A T M K a jövőben, saját modellintézményében - többek közt - e rendszer demonstrá
lására kell, hogy törekedjék. A könnyebb áttekinthetőség végett felvázolom a meglevő
vagy kiépítendő ellátási formák (és azok kapcsolatainak) azt a modelljét, amely a kifej
tett elvek alapján, az érintett módszerek gyakorlására alkalmasnak tűnik.
II/4/a. Megyei és fővárosi

integráció

A betegfelkutatás, i l l . szűrés és az adekvát kezelés-gondozás, valamint a fokozatos reha
bilitáció összehangolása a megyei (fővárosi) alkohológiai osztályok vezetőinek lenne a
feladata, akiket - hatáskörük biztosítása érdekében - a megyei (fővárosi) felügyelő el
meszakfőorvosok alkohológiai helyetteseivé kellene kinevezni. Ebben a minőségben ja
vaslatokkal élhetnének a megyei (fővárosi) tanács vb. egészségügyi szakigazgatási szer
vénél a terület (sáv) alkohológiai ellátásának szervezeti és káderfejlesztésére; mindehhez
adaptálhatnák az A T M K módszertani instrukcióit, valamint az alkoholizmus elleni helyi
bizottság társadalmi visszajelzéseit, javaslatait.
II/4/b. önálló alkohológiai

osztályok,

részlegek

A z orvos, pszichológus, pedagógus, szociális szervező, szakgondozó, nővér (és más terapeuták) együttműködésére épülő speciális alkohológiai osztályok képezik az ellátás
kórházi alapformáját. A z elmeosztály önálló vezetésű alkohológiai részlege - átmeneti
szükségmegoldás, mely megfelelő fejlesztés után mindenütt önálló alkohológiai osz
tállyá kell, hogy fejlődjön. (A fokozatos fejlesztés, i l l . átszervezés javasolt irányszáma
1980-ra 2 ágy, 1985-re 3 ágy - tízezer lakosonként.)
A z összes többi ellátási forma és szint az alkohológiai osztályt egészítheti k i , i l l . rá
épülhet. A kötelező felvételeket a szakigazgatási határozatokra alapozza majd, de tá
maszkodnia kell az üzemi és körzeti orvosok, valamint az alkoholgondozók és alkohol
ellenes klubok jelzéseire, beutalásaira is. Kibocsátott betegeit részben (a lehetőségek
szerint) védett munkahelyen, i l l . védett szálláson, vagy klubban helyezné el, de vala
mennyit rá kell bíznia az alkoholistákat gondozó szakhálózatra, i l l . az alapellátásra.
Kapcsolatuk a biztosítéka annak, hogy súlyosabb recidiva esetén a beteg kórházi felvéte
lét haladéktalanul meg lehessen oldani. A z alkohológiai osztály feladata lesz eldönteni,
hogy betegét az adott körülmények között jobb állapotba tudja-e hozni. Ellenkező diag
nózis (és prognózis) esetén a következő lehetőségekkel rendelkezik majd:
-

-

-
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a kezelést indokolatlanul megszakító önkéntes beteg kötelezésére-gondozására javas
latot tehet az illetékes egészségügyi szakigazgatási szervnek;
a szakmailag bonyolultabb eseteket (szkizofrén, epilepsziás stb. alkoholistát) átirá
nyíthatja majd valamelyik, arra felkészült osztályra, i l l . kezdeményezheti a beteg be
utalását egy erre alkalmas szociális otthonba;
az adott körülmények közt együttműködésre képtelen (vagy nem hajlandó) alkoholis
ta érdekében kezdeményező bejelentést tehet az egészségügyi szakigazgatási szerv
nél, hogy a beteget utalják be egy alkalmasabb (még kialakítandó) egészségügyi in
tézménybe, vagy a nagyfai Munkaterápiás Intézetbe, az 1974. évi 10. tvr. alapján;
a szakgondozó révén felhívhatja a hozzátartozók figyelmét, hogy büntelőeljárást kez
deményezhetnek a rendőrségnél.

II/4/c. Védett műhelyek és védett

szállások

Nagyüzemek, nagyobb tsz-ek és állami gazdaságok mellett kellene ilyeneket szervezni.
Céljuk a gyógyulni akaró beteg védett munkáltatása, í 11. szabad idejének kulturált,
visszaesés ellen védő megszervezése. Ezen átmeneti rehabilitációs intézmények egész
ségügyi hátterét az alkohológiai osztályoknak kellene biztosítaniok. Létesítésük részben
a korai kezelésbevételt, a talpra állás természetes, üzemi körülményeit, részben a mun
kaerőgondok (munkaerőhiány! - Szerk.) csökkentését szolgálná.

II/4/cL

Alkoholgondozók

A jelenlegi alkoholelvonó szakrendeléseket kell mielőbb gondozói szintre fejlesztenünk.
Meg kell szervezni ezekben az alkoholisták dinamikus nyilvántartását. Gyarapítani kell
módszereiket az önként jelentkező betegek diszkrét és korszerű kezeléséhez. Fel kell ké
szüljenek az alkohológiai osztályokról és a Nagyfáról kibocsátott gyógyuló betegek
pszicho- és családterápiás gondozására és utógondozására: a gondozottak szociális kö
rülményeinek kedvező befolyásolására, a munkahelyi és tanácsi segítség biztosítására, a
gondozottak (és családjuk) érdekvédelmére. Képeseknek kell lenniök alkoholellenes klu
bok kezdeményezésére és szakmai irányítására. Egyidejűleg bizonyos tanácsadó, felvilá
gosító és tájékoztató szerepet is be kell tölteniük a lakosság körében.* Mindehhez - az
alkohológiai osztályokhoz funkcionálisan integrálva - megyénként (és fővárosi sávon
ként) legalább egy - teljes állású orvosra, járásonként (és kerületenként) pedig két vagy
három gondozónőre van szükség, a lakosság számától függően. (...)

11/4/e. Alkoholellenes klubok
A gyógyuló alkoholisták kölcsönös segítését, terápiás felügyeletét és a megelőzést egya
ránt szolgáló, mozgalmi jellegű klubközösségeket mindenütt létre kell hozni az alkoholó
giai osztályok és a gondozók mellen, részben magukban az egészségügyi intézmények
ben, részben a nagyobb művelődési házakban és munkásszállásokon (az Egészségügyi
Minisztérium vonatkozó irányelvei alapján).

II/4/f. Alapellátás

és egyéb egészségügyi szektorok

K i kell alakítani ezen egységekkel a kölcsönös informatív kapcsolatokat - részben a ve
szélyeztetettek (és veszélyeztetők) kiszűrésére, részben bizonyos diszkrét kezelési for
mák helyi alkalmazására, részben pedig a kezeltek utógondozása érdekében.

II/4/g. Kijózanító

állomások

A kijózanító állomásokat mindenütt az alkohológiai osztályokhoz kell majd integrálni,
hogy szűrő szerepük is kialakulhasson. Ez a gondozóval folytatott együttműködést min
den esetben feltételezi. A visszatérően beszállított részegek gondozásba vételét - akár a

Medve László egészségügyi miniszterhelyettes: i . m.
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kötelezésük hivatalból történő kezdeményezésével, a detoxikálókról megjelent 2/1979.
(VIII. 1.) BM-EüM sz. módosító jogszabály szerint - feltétlenül biztosítaniuk kell.

11/4/h. Regionális alkohológiai

osztályok

A z orvosegyetemek mellett klinikai jellegű alkohológiai osztályokat kellene létrehozni a magasabb szintű ellátást igénylő esetek kezelésére, az új módszerek kikísérletezésére,
a képzés színvonalának emelésére.

Ii/4/i. Munkaterápiás

Alkoholelvonó

Intézet

A z Igazságügyi Minisztérium kezelésében - az Egészségügyi Minisztérium szakfelügye
letével - működő nagyfai intézettel (mely az egészségügyi ellátás más módszereivel májnem gyógyítható garázda és a kisebb bűncselekményeket elkövető alkoholistákra specia
lizálódott) szoros kapcsolatot kell tartani - mind a tapasztalatcserék, mind a kezeltek
eredményesebb utógondozása érdekében.

II/4/j. Speciális, alkoholistákat

ellátó szociális otthonok

A z egyéb szociális otthonokban súlyos problémákat okozó alkoholisták átmeneti vagy
tartós kezelésére, valamint a más egészségügyi intézményekben már nem gyógyítható
(de az 1974. évi 10. tvr. szerint munkaterápiás intézetbe nem utalható) és családba
vissza sem helyezhető alkoholbetegek elhelyezésére szolgáló intézménytípust - Szamos
angyaloshoz hasonlóan - megyénként meg kellene szervezni. A szakmai felügyeletüket
az alkohológiai osztályokra lehetne rábízni. (...)

A z első tapasztalatok tehát arra utalnak, hogy a hatályos jogszabályok kere
tei közt az A T M K - ha megfelelő, folyamatos segítséget kap országosan is,
helyileg is, szakmai és társadalmi körökből egyaránt - az eddiginél sokkal
eredményesebb alkohológiai ellátás alapjait rakhatja le. Ehhez a társadalmi,
politikai és jogi feltételek általában kedvezőek.

Befejezésül 3 táblázat segítségével demonstrálom az ellátási helyzetet.
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1. táblázat
Kezelésre-gondozásra kötelező szakigazgatási határozatok
1978-ban*
Terület

100 000 lakosra

Abszolút s z á m b a n

4

16

Bács megye

20

115

Békés megye

25

110

Veszprém megye

25

96

Budapest

27

535

Csongrád megye

30

139

Szolnok megye

32

140
106

Baranya megye

Komárom megye

33

Somogy megye

33

120

Pest megye

35

354

Fejér megye

36

148

Szabolcs megye

36

194

Zala megye

36

110

Vas megye

40

111

Heves megye

42

144

Borsod megye

52

414

Hajdú megye

54

294

Nógrád megye

58

136

Győr-Sopron megye

60

255

Tolna megye

82

212

A Borsod megyei Izsófalván ez évben indult be a 64 ágyas férfi (szocioterápiás jellegű)
alkohológiai osztály, melyet rövidesen követ a 24 ágyas női osztály megnyitása is. A fő
városi Róbert Károly körúti Kórházban, a budapesti beszállítottakat ellátó detoxikáló ál
lomással közös vezetés alatt, 22 ágyas önálló alkohológiai osztályt alakítottak k i . E je
lentősebb változások mellett eredmény, hogy a kezelésre-gondozásra kötelezett alkoho
listák kórházi felvételére minden megyében (és a fővárosban is) kijelölték az elmeosztá
lyok alkohológiai részlegeit. Ennek köszönhető, hogy az 1. táblázatban területi bontás
ban közölt, gondozásra kötelező határozatokhoz általában biztosítva voltak már a jogsza
bályban előírt kórházi feltételek.

Növekvő arány-sorrendben. - Szerk.
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2. táblázat
Tízezer lakosra jutó alkohológiai ágyak száma
(1978. december 1-jei helyzet)
Terület

Ágyak s z á m a

Budapest

1.1

Baranya megye

0,5

Bács megye

0,9

Békés megye

0,6

Borsod megye

1,0

Csongrád megye

1,0

Fejér megye

0,8

Győr-Sopron megye

1,6

Hajdú megye

0,8

Heves megye

2,2

Komárom megye

1,0

Nógrád megye

3,6

Pest megye

2,0

Somogy megye

1,0

Szabolcs megye

0,9

Szolnok megye

1,9

Tolna megye

2,1

Vas megye

2,1

Veszprém megye

1,6

Zala megye

0,5

A 2. táblázat területi bontásban mutatja a tízezer lakosra jutó alkohológiai ágyak számát
(1978. december 1-jei helyzet); az eltérések a további átszervezések irányát és helyét is
jelzik, implicite.*

A tartalékok felhasználására tett részletes javaslatot lásd az Alkohológia 1978/3. számá
ban. (S. Zs.: A z alkoholisták hatékonyabb kezelését-gondozását célzó jogszabály-módo
sítás végrehajtásának egészségügyi feltételei.) A tanulmány kivonatosan megtalálható a
2.3. fejezetben, a 199. o.-on. (Szerk.)
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3. táblázat
Alkoholgondozó szakrendelések káderhelyzete
1979. január l-jén
Terület
napi orvosi óra
Budapest
Baranya megye
Bács megye

Előirányzat 1980-ra *

gondozónői
státus

napi orvosi óra

gondozónői
státus

42,5

31

40

40

4

2

9

9

110

0

12

12

Békés megye

11,5

3

16

16

Borsod megye

9

4

9

9

Csongrád megye

14

2,5

8 **

8

Fejér megye

4

2

8

8

Győr-Sopron megye

7

4

8

Hajdú megye

14

3

11 **

Heves megye

7

5

7

7

Komárom megye

5,5

0

6

6

Nógrád megye

1

0

5

5
20

Pest megye

8
11

18

8

20

Somogy megye

2

0

7

7

Szabolcs megye

6

2

12

12

Szolnok megye

5,5

1

9

9

Tolna megye

6

2

5 **

5

Vas megye

4

1

6

6

Veszprém megye

7

2

8

8

Zala megye

1

3

8

8

Bizonyos fejlesztés megindult az alkoholgondozók vonatkozásában is, de korántsem
megfelelő ütemben. A 3. táblázat az 1980. évi minimális előirányzattal szembeállítja e
gondozóintézetek jelenlegi orvosi és gondozónői káderellátottságát.

A z A T M K előirányzata 1980-ra: 100 000 lakosonként 2 orvosi óra és 2 gondozónői stá
tus.
Ahol az 1980. évi előirányzatot már elérték, a továbbfejlesztés során az 1985. évi elő
irányzat megközelítésére kell törekedni (100 000 lakosra 6 orvosi óra és 3 gondozónői
státus).
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2.5.
Hatáselemzési törekvések - módszertani
levelek (1980)
2.5.1. Fekete János: Alkoholellenes (AE) klubok
szerepe a rehabilitációban*
(In: Alkohológia,

1980/3. 159-161. o.)

(...) Azt hiszem, hogy célszerűbb lesz, ha a kialakult AE-klubgyakorlatból
néhány elméleti általánosításra próbálok itt törekedni. Ezzel Weiszecker ta
nácsait is megfogadom, aki az analitikusoknak tartott előadásában némi iró
niával így fejezte ki magát: a tudomány rangja ma már olyan magas, hogy a
legegyszerűbb igazságokat is ajánlatos tudományoskodó mezbe öltöztetni,
ha azt akarjuk, hogy valamennyire komolyan vegyék... Annyira azonban
mégsem szakadok el a valóságtól, hogy ne azokból az emberekből indulnék
ki, akikkel az AE-klubokban nap mint nap találkozom. (A kiragadott példák
természetesen típusokot képviselnek.)
N. N. - ötvenéves férfi, megbecsült vasas szakmunkás. Annak idején mint ifi aktivál
emelték ki a munkapad mellől. A katonatiszti pálya feszültségei mind gyakrabban kész
tették italozásra, családi viszonya megromlott, botrányos, verekedő életmódját leszerelé
se után is tovább folytatta. Kb. 25 éves alkoholista „pályafutása" során többször kísérle
tezett önkéntes elvonókúrával, idén már nyolcadik éve absztinens: éjjel-nappal segítő
kész klubtitkár len belőle a főváros egyik külső kerületében, „apostoli" szerepe nemcsak
új tartalmat, kreativitást adott életének, de érszűkületi fájdalmait is megkönnyíti elvisel
ni.

N . N . alakja az aktív örökös tag típusa az AE-klubokban, aki semmiféle
anyagi támogatással vagy szakmai pártfogással nem pótolható - aki nélkül
eleven AE-klub nem létezik.
Z. úr - hasonló korú szabómester, aki a több évtizedes italozó életmód eredményekép
pen jórészt elvesztette kézügyességét, munkakészségét és szellemi frissességét, s teljesen
el magányosodon. Más szórakozása és ismeretsége nem lévén, minden délután felkeresi
A z Ideg- és Elmeorvosok Társasága, valamint a Magyar Rehabilitációs Társaság tud.
ülésén (Budapest, 1980. március 27.) elhangzott előadás alapján.
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az aznap éppen nyitva tartó fővárosi AE-klubot: kezeli a vendégkönyvet, figyeli a vitá
zókat, vagy éppen kibicel egy kártyapartinál.

Z. úrhoz hasonló barátainkat passzívabb örökös tagoknak minősíthetjük: a
pszichésen és szociálisan súlyosan, talán helyrehozhatatlanul sérült társak
számára az AE-klub a lehetséges egyetlen otthon, mert védő környezet.
A harmadik alaptípusra éppen sokfélesége miatt nem hozok konkrét pél
dát. Átmeneti klubtagként jelenik meg az AE-klub különféle rendezvényein
- ki hosszabb, ki rövidebb ideig. Többnyire a kórházi alkoholosztály vagy
az alkoholgondozó odairányított betege, gondozottja, aki vagy azért marad
el utóbb, mert gyógyulása, rehabilitálódása oly fokot ér el, hogy valóban
nincs szüksége többé az AE-klubra, vagy azért, mert csak ezt hiszi De át
meneti tag lehet az a magányos, problematikus vagy veszélyhelyzetben élő
társunk is, aki orvosi közreműködés nélkül jutott el az AE-klubba, ám utóbb
ugyancsak elmarad valamilyen okból.
Van, aki ebből a fluktuációból a hatékonyság hiányára következtet és csak a megtapadt
állandó klubtagok számán méri az AE-klubok hatókörét. Szerintem ez a dinamikusan
változó csoport gondosabb elemzést érdemelne. Jóllehet a jelenség egyik független vál
tozója valóban a klubkohézió erőssége, viszont közismert negatív tényező a régi tagok, a
„fennkölt absztinensek" szektarianizmusa is, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül
hagynunk a „gyógyuló függetlenedés
és leszakadás" pozitív tendenciáit sem. És még
egyet: a személyes AE-klubtapasztalat voltaképpen olyan látens támasz, amely szükség
esetén bármikor realizálható: a visszaesések elmélyülésének megakadályozása szempont
jából ez sem lebecsülendő.

A klubtag alaptípusok fölvázolása után logikusan következik a kérdés: vol
taképpen minek minősül az AE-klub mint módszer? S mint intézmény?
Mennyiben (és miként) tölti be preventív, gyógyító, illetve rehabilitációs
szerepét? (...)
Ebből az aspektusból az AE-klub meghatározása, szerepének értelmezése is könnyű fel
adat. A z AE-klub
- tartalmilag és szervezetileg integráns közművelődési és érdekvédelmi szervezet, vé
dett szeszmentes szórakozóhely és szocioterápiás közösség, félútintézmény és speciá
lis gondozási forma stb.;
- módszere viszont kifejezetten mozgalmi jellegű, s mint ilyen, a spontán szereplehető
ségek és csoportdinamizmusok indirekt irányítására épül, rugalmasan alkalmazkodva
az adott feltételekhez mind a klubon belül, mind a tágabb környezetben.
(A klubdemokrácia egyébként (...) korántsem szólam az AE-klubban: egyaránt felté
tele a környezetre gyakorolt kedvező hatásnak és a sérült lelkű emberek gyógyulásának.
A gyógyuló alkoholbeteget azért övezi tisztelet, mert úrrá lesz szenvedélybetegségén, és
ezzel másoknak is példát mutat. A visszaeső a bírálat mellett elsősorban segítséget kap.
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mert nehéz absztinensnek lenni bevett társadalmi szokások ellenében. A pártoló tagok
viszont szolidaritásukkal keltenek mindenkiben megbecsülést. Ez az elvi alapja az A E klubban érvényesülő teljes egyenlőségnek.)

Érzem, hogy túl általánosak a következtetéseim. A klubmódszernek és a
klubeffektusnak a finomságait kell most már végre vizsgálat tárgyává ten
nünk. Le kell szűrnünk a tanulságokat az eddig alkalmazott módszerekből, a
team-tagok együttműködéséből,
a klubtagok magatartásváltozásából,
az
eredményekből és a kudarcokból egyaránt. Meg kell tanulnunk úgy felvenni
a szociális anamnézist, úgy kialakítani a szociális diagnózist és prognózist,
hogy ezek az egyes betegek számára adekvát klubterápiát legalábbis alternatíve meghatározzák (többek közt a kontraindikáció kritériumait is). Gondo
san elemeznünk kell a klub nyújtotta szereplehetőségek és szerepváltási le
hetőségek módozatait csakúgy, mint a különféle korrekciós és kreativitás
fejlesztő metodikákat. Aztán gondot kell fordítanunk azokra a konfliktus-szi
tuációkra, amelyek akár a terapeuták és a betegek, akár a klub és a területi
környezet, vagy a klubon belüli csoportok, netán a klubtagok és családjuk,
vagy a klubtagok és a munkahelyi környezetük stb. között nap mint nap ki
alakulnak - , hogy létrejöttüket, kimenetelüket befolyásolni tudjuk... és még
sorolhatnám, mi mindent kell alaposabban átgondolnunk az elkövetkezők
ben.
Be kell ismernünk tehát, hogy az AE-klubokat jelenleg főleg azért fejlesztjük, mert ta
pasztalati tény, hogy a gyógyulásban-rehabilitációban sokat segítenek, de valójában nem
ismerjük a hatásmechanizmusukat
a maguk sokrétűségében: az AE-klub j ó vezetése ma
még inkább rátermettségen és ráérzésen múlik, mint tudáson. Ez utóbbi nélkül viszont
nem lehetséges az AE-klubmozgalom további kiszélesedése, amire az igények és a lehe
tőségek pedig ma adottak.

2.5.2. Fekete János: Az alkoholbetegség szociális
vetülete a rehabilitáció szemszögéből*
(In: Alkohológia,

1981/1. 28-29. o.)

(...) Szociális szervezőként, természetesen arra törekszem, hogy a biológiai
létünket szolgáló (és olykor korlátozó) szociális dimenzióra irányítsam a fi
gyelmet. A személyiségünket ostromló (és abba beépülő) társadalmi hatáElhangzott a Magyar Rehabilitációs Társaság Pszichiátriai Szekciójának 1980. VIII. 2830. között tartott szegedi tudományos gyűlésén.
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sok (intenzitásuktól s a konstellációtól függően ugyanis hol ki-, hol meg
helyrebillentik létünk egyensúlyát) didaktikai szempontból feloszthatók tehát
negatív és pozitív történésekre - nevezetesen az alkoholbetegség kialakulá
sa, súlyosbodása, illetve a beteg gyógyulása, rehabilitációja szempontjából
is.
1. Negatív társadalmi nyomásként érvényesül általánosságban minden
olyan történés, amely a személyiség érettségét, alkalmazkodókészségét
annyira meghaladja, hogy fejlődésében visszaveti, eltorzítja. Specifikus ne
gatív nyomásnak kell értékelnünk viszont azokat a szociális mintákat és di
namizmusokat, amelyek a rendszeres szeszfogyasztás szokását valósággal
beépítik személyiségünkbe, s amelyek a már mértékét vesztett alkoholfo
gyasztót káros szokásának, szenvedélyének fenntartása, testi-lelki bajainak
fokozódása, társadalmi helyzetének további romlása irányába késztetik
(vagy kényszerítik).
A pedagógiának, a szociális medicinának, a szociológiai, jogi, politikai,
sőt még a gazdaságszervezői gyakorlatnak is számolnia kell ezzel az aka
ratlanul is felidézett negatív nyomással: a „meglepetések" enélkül úgyszól
ván kivédhetetlenek. Áttekintésére szakmánként kell vállalkozni, én most
csupán néhány támadópont jelzésére szorítkozom.
a) A közvéleményben (a Nagy Társadalomban) jelentkező negatív nyomás részben a ha
gyományozott szokásrendszerre, részben a vélt, vallott vagy valóságos érdekekre épül. A
mintázata ennek a negatív nyomásnak társadalmi rétegenként, korcsoportonként más és
más - (...) alkohol vonatkozásában is. (...)
b) A családban - aminek anyagi létalapját, pszichoszociális struktúráját szétzilálja, a
gyermekek fejlődését akadályozza, a családtagokat neurotizálja stb. az alkoholizmus ennek ellenére ugyancsak találkozunk a negatív társadalmi nyomás speciális válfajával.
Ideértem a konkrét alkoholprobléma bagatellizálását és eltúlzását egyaránt; az egész
séges fél (általában az asszony) dominanciájának erőltetését csakúgy, mint a beteg kitaszítására, „megbüntetésére"
való törekvést, ami realizálódhat akár korai válóperben,
akár még a Munkaterápiás Intézetbe történő beutalás indokolatlan kezdeményezésében
is.
c) A gyógyítók körében érvényesülő negatív társadalmi nyomás mindenekelőtt az uralko
dó szemléletben és bánásmódban ölt testet. „Iksz nem beteg, hanem gazember." „Tudja,
hogy nem szabad innia; maga tehet az állapotáról." J ö j j ö n vissza, majd ha kijózano
dik!" K i nem ismer a Másikra ezekben a felhördülésekben, bár - legalábbis ambivalen
ciaként - azt hiszem, valamennyiünkben megfordultak már ehhez hasonló gondolatok.
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Ha mindezekhez hozzászámítjuk a gyógyszerként ajánlott alkohol (Gáldi-Vértes ál
tal minden fórumon szóvá tett) gyakori iatrogéniáját és az orvosok életmódját mint kö
vetendő modellt (?), kétség kívül nem szabad lebecsülni az itt jelentkező negatív társa
dalmi nyomást sem.

A támadópontok áttekintése egyrészt arra utal, hogy nemcsak az alkoholista
a beteg, hanem a környezete is; a társadalom is, amely az alkoholizmust
ilyen mértékben kitermeli; a rehabilitációs törekvések már csak ezért sem
szorítkozhatnak egyedül az alkoholistára. Másrészt önként adódik az a kö
vetkeztetés, hogy az alapvető érdekek éppen hogy ezeken a támadóponto
kon teszik lehetővé (és szükségszerűvé) az alkoholizmus „szociális bekeríté
sét": a spontán is jelentkező pozitív társadalmi nyomás jobb megszervezését.
2. A „szociális bekerítés" elmélete egyaránt alkalmazható az elsődleges,
a másodlagos és a harmadlagos megelőzés során. Azoknak a társadalmi té
nyezőknek a felderítését és mozgósítását jelenti, amelyek akár valamilyen
közösség (házaspár, család, baráti kör, munkahelyi vagy lakókollektíva, ré
teg, népcsoport stb.), akár az egyén életmódját kedvezően
befolyásolhatják.
Megfelelően rendezi ez a koncepció a különféle megelőző intézkedések he
lyét, értékét, egymáshoz való viszonyát: ezzel is növelve
hatékonyságukat.
Elvi alapot ad ahhoz, hogy az egészségügyi intézményekben
gyakorlatozó
„művi szocioterápia" végre rányissa az ajtót a Nagy Társadalomra, s hoz
zálássunk a természetes közösségek - szocializmus adta - terápiás lehetősé
geinek a kiaknázásához. A hagyományos medicinát meghaladó, a szociáipszichiátria és a szociálpedagógia metszőpontjában érlelődő elmélet az em
berek ügyes-bajos dolgaival való foglalkozást (szociális ügyintézést) az
egészségvédelem, a gyógyítás és a rehabilitáció megfelelően értékelt és
szervezett tényezőjévé emelheti.
így válhat valóra a Mark Keller által megálmodott komprehenzív orvos
tudomány, egyenrangúságon alapuló szakmaközi együttműködése is - kiszo
rítva végre a team-munka „szükségességéről" való fél-sznob fecsegést, ami
az ún. „paramedikális személyzettőr' csak egyet vár el: az orvosi vezénylet
feltétel nélküli követését. (...)
Tudomásul kell vennünk, hogy a szociális munka - az orvoséval és a pszichológuséval
teljesen egyenrangú - szakma: a megelőzéshez, a gyógyításhoz és a rehabilitációhoz
ugyanolyan nélkülözhetetlen, mint amazok A z Egészségügyi és a Művelődésügyi M i 
nisztériumnak mielőbb ki kell építenie szakmai képzésünk (és továbbképzésünk) fokoza
tokra épülő rendszerét - a főiskolai szintet is beleértve -, de önbecsülésünket, szakmai
identitásunkat azzal is erősíthetjük, ha találkozunk, publikálunk, szervezkedünk. (...)

242

2.5.3. Az alkoholizmus elleni (AE) klubok
szervezése és működése
Módszertani levél*
(In: Módszertani

Útmutató, AEOB kiadás, 1980. 9-15. o.)

A nemzetközi szakirodalmi adatok, valamint saját tapasztalataink is azt bi
zonyítják, hogy az alkoholizmus elleni - AE-klub (a továbbiakban: Klub) az
egyik leghatékonyabb módszer egy olyan tömeges egészségügyi, életvezeté
si és mentális problémákat felvető betegség gyógyítására, mint az alkoholiz
mus.
A z egészségügyi miniszter 1152/1978. (Eü. K. 23.) Eü. M . számú irány
elve szabályozza a Klubok szervezését és működését, így feladatául tűzi az
alkoholizmusbetegségből gyógyulni kívánók gondozását, a visszaesés meg
előzését és a rehabilitációt. A Klub az egészségügyi (alkohológiai) gyógyí
tó-megelőző, több fokozatú ellátás része, szocioterápiás és egészségnevelő
módszer.
A Klub akkor látja el feladatát, ha segítséget nyújt a torzult személyiség
javításához, a családi élet rendezéséhez, a munkahelyi rehabilitációhoz, a
szociális problémák megoldásához, a szabadidő értelmes kitöltéséhez, a
visszaesés megelőzéséhez. Ahhoz, hogy a magyarországi klubmozgalom to
vább fejlődjék, a Vöröskereszt mellett - amely kezdettől fogva a mozgalom
elvi és anyagi támogatója volt - a tanácsi, egészségügyi szervek és vala
mennyi érdekelt társadalmi szervezet közreműködését is meg kell nyerjük.
(...)

Tárgyi

feltételek

A Klub alakításának alapfeltétele a megfelelően fűtött, világított, otthonosan
berendezett helyiség. Amennyiben a helyiség e követelményeknek kezdet
ben még nem felel meg, érdemes a rendbehozásához a klubtagok és pártfo
gók segítségét igénybe venni. A közösen végzett munka a későbbiekben
A z Alkohológiai Tudományos Módszertani Központ javaslatára elfogadta az Országos
Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Pszichiátriai Kollégiuma, és jóváhagyta az Egész
ségügyi Minisztérium, 1980. Előterjesztő: Fekete János. (Részletek. - Szerk.)
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összetartó erővé válhat. E tevékenység során alakul ki a klubhelyiség, az
otthonosságot biztosító berendezési tárgyak, eszközök megbecsülése és a
klubélet zavartalanságát biztosító házirend. (...)
A szükséges felszerelési tárgyak, működési kiadások (rezsi stb.), tiszte
letdíjak biztosításának alapja a Klub költségvetési fedezete. Forrásai: a mű
ködtető szerv támogatása, a tagok által fizetett tagsági díj és egyéb bevéte
lek (pl. vállalatok, szövetkezetek támogatása, rendezvényekből származó be
vételek, társadalmi munka ellenértéke, továbbá a tagok önkéntes hozzájáru
lása). (...)
A pénzgazdálkodás módját, bizonylatolási rendjét mindenkor a működte
tő szerv határozza meg. A pénzügyi eszközök felhasználási módjánál azon
ban a rehabilitációs, terápiás célok az irányadók. A kedvezményekkel von
zani, segíteni kell a tagságot, de nem szabad élősködővé nevelni. (...)
A z első feladat, hogy reálisan mérjük fel a klubszervezésre irányuló igé
nyeket, elképzeléseket és lehetőségeket. Legalább 10-15 olyan gyógyult
vagy kezelés alatt álló alkoholista beteg klubszerű tömörítésére van szük
ség, akik személyes példájukkal, valamint betegtársaik megsegítésére irá
nyuló szándékukkal részt kívánnak venni a klubéletben. Jó, ha a tagok kö
zött sokan vannak olyanok, akik nyíltan vállalják alkoholista múltjukat, ezt
megfelelő alkalmakkor megfogalmazzák, és készek bajban levő betegtársaik
megsegítésére.
Fontos és meghatározó lépés a klubtitkár kiválasztása. Olyan emberre
van szükség, aki jó szervező, személyisége és együttérző képessége alkal
massá teszi feladatára, elkötelezett az ügy iránt, s lehetőleg maga is gyó
gyult alkoholbeteg, aki saját példájával hat klubtársaira és bírja bizalmukat.
A Klubnak tanácsadó szakvezetőkre (orvosra, pszichológusra, pedagó
gusra, szociális szervezőre stb.) is szüksége lehet a terápiás-rehabilitációs
célok megvalósításához és a krízishelyzetek megoldásához. Ahol lehetséges,
népművelőt is meg kell nyerni az ügynek, aki gondoskodik a műsorok szer
vezéséről, és a személyiségfejlődést a közművelődés eszközeivel szolgálja.
C)
A Klubnak szorosan kell kapcsolódnia a kórházi-gondozói gyógyító
munkához. Célravezető, ha az orvost és a pszichológust ezek az intézmé
nyek adják, lehetőséget nyújtva arra, hogy a visszaeső klubtagok azonnali
segítséget s - ha szükséges - kórházi elhelyezést nyerjenek.
A klubtagság legfontosabb feladata az elmaradók felkeresése, a krónikus
betegségből természetszerűleg következő visszaesések lehető elhárítása. Se244

gíteniük kell az alkoholbetegek megromlott családi életének, munkahelyi
konfliktusainak, átmeneti szállásnehézségeinek megoldásában. Különösen a
kórházból és a Nagyfai Munkaterápiás Intézetből kikerülők szorulnak erre
rá. (...)
A Klub akkor működik jól, ha tagjai számára értékes, változatos és a
tagság igényeinek megfelelő programot tud adni. Jól bevált foglalkozás a
filmvetítés, élménybeszámoló, játékos vetélkedő, zenehallgatás. Helyes
időnként tudományos-ismeretterjesztő, elsősorban egészségügyi témájú előa
dást tartani, főleg az alkohológia köréből. Ez lehetőséget teremt a „temati
kus csoportfoglalkozások" létrehozására. Hasonlóképpen ajánlható az italo
zó életmóddal kapcsolatban gyakori jogi kérdések ismertetése, jogász szak
ember bevonásával. (...)
A klubtagok egymást lakásépítésben vagy -felújításban is segíthetik (ka
lákaszerű megmozdulások). (...)
Teremtsünk lehetőséget arra, hogy a klubtagok egymás tevékenységét
megismerjék. Látogassák egymást, cseréljenek tapasztalatot, vegyék át egy
mástól a jó ötleteket, bevált módszereket. Legalább évenként országos klub
vezetői találkozót és kétévenként valamennyi klubtag találkozóját rendezzük
meg, ahol a mozgalom fejlesztésére és a módszerek kicserélésére egyaránt
alkalom nyílik. (...)

2.5.4. Elvi állásfoglalás és javaslat az AE-klubok
szervezéséről, működtetésének és kapcsolatainak
kialakításáról*
(ín: Módszertani

Útmutató, AEOB kiadás, 1980. 23-26. o.)

A z AE-klubok szervezését, működtetését, tanácsi költségvetésből történő támogatását,
gazdálkodását, elszámolásának rendjét, szakmai-gazdasági irányítását és felügyeletét a
Minisztertanácsnak az alkoholizmus elleni küzdelem fokozásáról szóló 2024/1977.
(IX. 10.) M T számú határozata, az Egészségügyi Miniszternek az alkoholellenes klubok
szervezéséről és működéséről szóló 1152/1978. (Eü. K. 3.) Eü. M számú irányelve, va
lamint a klubok számára biztosítandó költségvetési támogatásról, a klubok gazdálkodá
sáról és elszámolásáról szóló 8/1979. (P. K. 13.) P M számú utasítás és az Egészségügyi
Minisztérium 7.561 (1979. X I V . ) és 76.361 (1980. XIV/1.) számú intézkedései írják elő.

A z A E O B Titkársága és az A T M K Metodikai Csoportja 1979. december 20-án kelt kö
zös állásfoglalásának és ajánlásának tartalmi hűségű, az időközi állami intézkedésnek
megfelelően módosított rövidítése. (Készült: Fekete János közreműködésével.)
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A z előírások tartalmának megfelelően a Magyar Vöröskereszt szervezésében alakult
AE-klubok tanácsi kezelésbe kerülnek, és a megyei, fővárosi tanácsok
pótelőirányzatai,
ill. költségvetési előirányzatai folyamatoson biztosítják a klubok működéséhez
szükséges
pénzügyi feltételeket. A költségvetési támogatás lehetővé teszi új AE-klubok fokozatos
ütemben, a pénzügyi feltételekkel összhangban történő szervezését is.
Ezzel az AE-klubok a gyógyító-megelőző
intézményhálózathoz
kapcsolódnak, gaz
dasági és szervezeti egységük a szaktevékenység funkcionális egységét is biztosítja.
A helyi szakmai, módszertani irányítást és ellenőrzést (szakfelügyelet) a működést
előzetesen engedélyező tanácsi egészségügyi szakigazgatási szervek (járási, megyei vá
rosi kerületi hivatal egészségügyi csoportja) vezetői gyakorolják mind a régebben szer
vezett, mind az új Klubok tekintetében. A régebben szervezett Kluboknak tehát a szak
felügyeletet ellátó szervek hozzájárulását utólag ki kell kérniük.
A működtető szerv jogköre és feladatköre:
a Klub szakvezetőinek kiválasztása,
megbízása és díjazásának megállapítása; a Klub társadalmi vezetésében való közremű
ködés; a Klub költségvetésének és házirendjének a jóváhagyása; valamint a Klub tevé
kenységének szakmai és gazdasági ellenőrzése. A z AE-klub szabályszerű működéséért a
működtető szerv vezetője felelős. Célszerűségből az egészségügyi szakigazgatási szerv
közvetlenül is működtetheti az A E-klubot.
A z országos szakmai felügyeletet az egészségügyi miniszter az Országos Ideg- és
Elmegyógyászati Intézet szervezetében működő Alkohológiai Tudományos Módszertani
Központ útján és az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság közreműködésével látja el.
A z A T M K és az A E O B - sajátos koordinációs és módszertani feladatainak megoldásá
hoz - többek közt igénybe veszi az AE-klubok társadalmi és szakvezetőiből szervezett
klubbizottságot, az ALKOHOLÓGIA folyóira KLUBHÍRADÓ című mellékletét, vala
mint az alkohológiai-egészségügyi hálózat szakmai és az alkoholizmus elleni helyi bi
zottságok társadalmi támogatását.

Az AE-klubok működésének állami támogatása elsősorban az alkoholizmus
betegségből gyógyulni kívánók rehabilitációját s visszaesésük megakadályo
zását szolgálja a pszicho- és szocioterápia, valamint a közművelődés esz
közrendszerével.
Ajánlás új AE-klubok fokozatos ütemű

szervezéséhez

1. Fel kell mérni az anyagi lehetőségeket. (Van-e költségvetési fedezet; évi 2030 000 Ft eszközvásárlásra, rendezvényekre stb. és hasonló volumenű bér jellegű keret
néhány szakember díjazására?)
2. Fel kell mérni az igényt, amely az AE-klubok megszervezését indokolja. (Van-e
legalább 10 olyan ember - gondozott - , aki valóban szeretne ilyen munkában részt ven
ni, s akad-e köztük legalább egy szervezőképes vezetőjelölt?)
3. Megfelelően fűthető, világítható, asztalokkal, székekkel, otthonos berendezési tár
gyakkal, játékokkal stb. felszerelt (vagy társadalmi munkában felszerelhető) helyiséget
kell keresni, olyan környezetben, épületben, ahonnan nem nézik ki a gyógyuló alkoho
listákat, sérült embereket.
4. Közművelődési lehetőségeket kell teremteni a létesítendő AE-klub számára, meg
határozott kedvezményekkel az erre alkalmas művelődési házban (központban).
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5. Meg kell szervezni a létesítendő AE-klub egészségügyi hátterét; a kórházi alko
hológiai osztályhoz (részleghez) és az alkohol gondozó szakrendeléshez fűződő szoros
kapcsolatok révén biztosítani kell, hogy az AE-klubhoz fordulók és a visszaeső klubta
gok azonnali orvosi segítségben részesülhessenek.
6. Hasonlóképpen biztosítani kell az induló AE-klub szociális, jogi, tanácsi stb. tá
mogatását. A helyi alkoholizmus elleni bizottság a legalkalmasabb fórum az előkészítő
munka társadalmi és szakmai segítésére. (...)
7. A különböző szempontok mérlegelése alapján meg kell határozni a működtető
szenet, amely a szervezendő AE-klub egész tevékenységéért felelősséget vállal.
8. Ideiglenes intézőbizottságot
kell megbízni, amely kidolgozza és az illetékes
egészségügyi szakigazgatási szerv elé terjeszti a házirendet, a rendszeres látogatóknak
kiadja az A E O B Titkárságától igényelhető tagkönyveket, elkészíti és a működtető szerv
nek bemutatja a Klub programját és költségvetését, majd közgyűlést hív össze az ideig
lenes klubtevékenység demokratizálására és a végleges intézőbizottság
megválasztására.
9. A Klub rendszeres működtetése során, a többi AE-klubhoz fűződő kapcsolatok
erősítésével ki kell alakítani azokat az intenzív klubtevékenységi formákat, amelyek a
szociális szereptanulásra, a sérült személyiség korrekciójára, az önbizalom visszaszerzé
sére, a családi kapcsolatok helyreállítására stb. alkalmasak.

Ajánlás az AE-klubok működésének, az irányító és
társszervekkel való együttműködésének a megszervezésére
1. A z AE-klubok belső ügyviteli rendjét mindenekelőtt a terápiás-rehabilitációs
cé
lok határozzák meg, elsősorban a demokratikus önellenőrzés jellemzi, ugyanakkor gaz
dasági szempontból naprakésznek és pontosan dokumentáltnak kell lennie.
2. A z AE-klub pénzgazdálkodásának
ügyrendjét a kötelező pénzügyi előírások kere
tein belül a működtető szerv határozza meg.
3. A z AE-klub éves költségvetés alapján működik. A bevételi tervben a tanácsi költ
ségvetési támogatáson és a vállalatok önkéntes hozzájárulásain kívül a tagdíjakkal, a ta
gok felajánlásaival, továbbá a társadalmi munkájukból, valamint a rendezvényekből be
folyó összegekkel is számolni kell. (...)
4. Minden bevétel és kiadás az AE-klub költségvetése alapján, bizonylatok szerint
könyvelendő. A működtető szerv ellenőrzi az ügyviteli rend pontos betartását.
5. A z intézőbizottság által kidolgozott költségvetési tervet is, az év végi gazdasági
beszámolót is az AE-klub közgyűlése elé kell terjeszteni, jóváhagyás végett.
6. Célszerű, ha az AE-klub rehabilitációs tevékenységét elősegítő szakvezetők díja
zását közvetlenül a működtető szerv folyósítja. A szakvezetők személyére az AE-klub
intézőbizottságának és a közgyűlésének javaslattételi, illetőleg kifogásolási joga van.
7. A z AE-klub intézőbizottsága (és közgyűlése) kapcsolatot teremt az országban
működő többi hasonló klubbal és tapasztalataik alkalmazására törekszik: közös sajtófó
rumként felhasználja az Alkohológia KLUBHÍRADÓ című rovatát, és mindenkor figye
lembe veszi a helyi alkoholizmus elleni bizottságok segítő tanácsait, az A E O B és az
A T M K módszertani ajánlásait.
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2.6.
A szociális aspektus fokozott
érvényesítése (1981)
Fekete János: A gyógyuló alkoholbetegek
rehabilitációjáról
(Nívódíjas tanulmány - részletek)
(In: Egészségnevelés,

1981. 22. 253-256. o.)

(...) Tételezzük fel..., hogy a (11,5 liter egy főre jutó 100%-os alkoholfogyasztás alapján
számított) mintegy félmillió mértéktelenül italozó honfitársunkat valami isteni szikra
(vagy a mi „csodálatosan hatékony" egészségnevelő érveink) egyszeriben rádöbbentik a
fenyegető veszélyre, és mától kezdve mindegyikük igénybe vesz minden lehető segítsé
get életmódváltásához,
illetve gyógyulásához. Ha elég jó a fantáziánk, talán azt is el
tudjuk képzelni, hogy az egészségügyi ellátás már fel is készült mindezeknek az alko
holbetegeknek a megfelelő gyógykezelésére! Van hozzá elegendő orvosa, pszichológusa,
gondozónője és szociális szervezője; van bőven kórházi ágya, gondozóintézeti kapacitá
sa; a testi, lelki és szociális egészség helyreállításához szükséges módszerek egész tárhá
zával rendelkezik; természetesen a gyógyító személyzet hozzállása, szemlélete is ideális.
Nos, ha ez a fantasztikus utópia egyik napról a másikra valóra válna, az alkoholbe
tegek rehabilitációja, egyenértékű emberként történő társadalmi visszafogadása még ak
kor is nyitott kérdés maradna. A továbbiakban azt kívánjuk elemezni, hogy miért.

Az köztudott, hogy az alkoholos italok korábbi rendszeres fogyasztása a tes
ti, szervezeti állapot és a lelki alkalmazkodásmód mellett az alkoholista tár
sas kapcsolatait, személyisége társadalmi szereplését és teljesítményét is át
hatotta, sőt megviselte. E kapcsolatokat és a régi szerepkört nem elég (nem
is mindig lehet) helyreállítani. Valójában újra kell őket teremteni, de leg
alábbis szervezni - részint új alapokon, részint mentve, ami menthető a ko
rábban széthullott elemekből. A k i maga keresztüllábalt ezen a mindent átita
tó és szétziláló betegségen, vagy közelről ismer ilyen gyógyuló alkoholbete
get, tanúsíthatja, hogy a rehabilitáció társadalmi próbatétele milyen bonyo
lult, mondhatni sziszifuszi feladat. Ki segítsen ebben ?
A gyógyuló beteget körülvevő környezet már maga a társadalom. A tár
sadalom kisebb-nagyobb közösségeinek befolyásolása pedig meghaladja a
hagyományos orvoslás (és egészségügyi ellátás) kompetenciáját.
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A hagyományos medicina beteg- és betegségközpontú.
A környezeti ártalmakat (és
gyógytényezőket) csak annak a szempontjából veszi figyelembe, aki orvoshoz fordult
vagy került. Maximális igénye a megelőzés: még ennek érdekében merészkedik a leg
messzebbre (epidemiológiai) következtetéseiben, de itt sem lépheti át az árnyékát. A
családpatológia és a társadalompatológia szociológiai kategóriáival érthető módon fog
lalkozik. És még jó, ha az egészségügy betegközpontú, mert számos jel utal arra, hogy
hajlamos egy olyan elidegenedésre, melyet már az orvosközpontú betegellátás jellemez
(amikor pl. az ún. „beteganyagot" kell megválogatni egy bizonyos pszichoterápiás metó
dushoz - ahelyett, hogy a módszerek között válogatnának a beteg vagy betegek igényei
szerint).

Visszatérve az adott - és megkerülhetetlen - szociális szervezési feladathoz,
melynek megoldása nélkül elképzelhetetlen az alkoholbetegek tömeges re
habilitációja, vizsgáljuk meg közelebbről a gyógyuló alkoholbeteg ellent
mondásos helyzetét, mindazon hatásokat, amelyek érik: amelyeket részint
erősíteni, részint kivédeni volna feladata e tételezett szociális szervezésnek.
Annak érdekében, hogy következtetéseink ne váljanak üres absztrakciókká, próbáljuk
beleélni magunkat pl. K. J. - 39 éves. gyógyulófélben lévő alkoholbeteg - helyzetébe,
akit két évig tartó munkaterápiás intézeti kezelés után most bocsátottak ki Nagyfáról,
alig több mint tízezer forinttal a zsebében.
K J az intézet viszonylag zárt keretei között, a napirend megszabta életritmusban
különösebb nehézség nélkül megvolt alkohol nélkül. Építőipari tapasztalatait, hozzáérté
sét jó keresettel és jutalmakkal becsülték, amiből a gyerektartási díj rendszeres levonása
mellett is bőségesen tudott „spejzolni" meg félretenni. Időközi hazamenetelei azonban
mindig rosszul sikerültek; rendszerint összeverekedett Szabolcsban élő, s a kezelése alatt
újabb élettársat a házukba fogadó feleségével; ezeket a feszültségeket már nem bírta ital
nélkül elviselni. Ezért is kellett a két évet mind az utolsó napig letöltenie Nagyfán. A
vonat most hazafelé tart vele... csak az a kérdés, ki és mi várja „otthon" egyáltalán,
lesz-e hol aludnia? A felesége végképp elidegencdett-e tőle? Megismeri-e még a kislá
nya? A volt cimborák visszafogadják munkatársnak, vagy megbélyegzett emberré lett a
szemükben? Hogy fogadják-e a köszönését? Kitől kap gyógyszert, jó szót, biztatást? A
kérdőjelek egymást érik, a feszültség szinte kibírhatatlan, megtakarított pénze pedig
szúrja a zsebét... K. J. személyiségét több oldalról ostromolják a különféle társadalmi
hatások, melyeket mind be kell építenie, fel kell dolgoznia tudatában: nem csoda, hogy
az intézet rendjében kidekázott lelki egyensúlya elbizonytalanodik.

K. J. személyes példájából kiindulva vegyük sorra azokat a társadalmi hatá
sokat, melyek a rehabilitálásra szoruló társainkat a visszaesés felé sodorják,
amelyekkel valóban nehéz megküzdeniük. (...) K. J. esetében kivédésük
azt jelenti, hogy szinte kézen kell fognunk a családi, munkahelyi beillesz
kedésben, hogy a nagynehezen kialakított, még alig-alig megszilárdult élet
módrendezési jó szándéka ne találjon visszautasításra, netán kicsúfolásra,
hogy higgyenek neki és bízzanak benne (ne hánytorgassák fel neki okkal,
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ok nélkül a múlt hibáit): és hogy erőfeszítéseit, még oly csekély eredménye
it is ismerjék el, vegyék észre.
A negatív társadalmi nyomás specifikus formáival sem könnyebb K. Jnek (és a többi rehabilitációra törekvő alkoholbetegnek) megküzdenie. A z
eredményes és ajánlott „szociális minták" a társadalmilag elfogadott és be
vált cselekvéssorok, valamint az egyéni hozzáállást társadalmi méretekben
megszabó értékek egész rendszere - külön-külön és együttvéve - egyre in
kább késztetnek rendszeres italozásra Magyarországon. (...)
Azt mondják, hogy a gyógyulni próbáló, az orvossal már együttműködő alkoholbetegek
többsége is visszaesik előbb-utóbb, vagy legalábbis időről időre. Dehát nem képmutatás
(vagy ostobaság) nem számolni ezzel a hagyományosan erős (és láttuk: sajnos egyre
erősebb) specifikus negatív társadalmi nyomással?! Akaijuk, nem akarjuk - ez ma társa
dalmi tény. Felismerése és okos, tervszerű, valós érdekekre alapozott ellensúlyozása nél
kül nemcsak az egészségügyet érhetik „meglepetésszeríT' fiaskók, de a demográfusokat
is (lásd: munkaképes korú lakosság halálozási arányának „váratlan" rosszabbodása), sőt:
a gazdaságpolitikának és a gazdaságszervezői gyakorlatnak is végre figyelembe kell
vennie ezt a jelentős negatív tényezőt.

Áttekintésre szakmánként kellene vállalkozni. Ezúttal - K. J. esetével kap
csolatban - csupán néhány támadópont jelzésére szorítkozunk.
a) A közvéleményben (a Nagy Társadalomban) jelentkező alkoholfogyasztási
szokások - és az erről kialakult vélemények jórészt a vélt, vallott vagy való
ságos érdekekre épülnek. Ebbe az „érdekszövetségbe" - személyes szándé
kuktól csaknem függetlenül - beletartoznak az alkohol előállításából, forgal
mazásából élők csakúgy, mint minden rendszeres alkoholfogyasztó vagy al
kalmanként lerészegedő honfitársunk (tehát pl. a munkaképes korú férfi la
kosságnak csaknem fele!), mindazok, akik okkal, ok nélkül, de tartanak
ivásszokásuk korlátozásától, netán
megbélyegzésétői
Ebből következik, hogy az alkoholizmus elleni erőtlen propaganda-kísérletek ellenére az
egész magyar társadalom jellemző hozzáállása szerint ma még mindig inkább „illik"
szeszes italt inni, koccintani vele, rundot fizetni, és visszakínálni a másikat - mint bár
milyen érvvel elutasítani a kínálást; alkoholmentesen szórakozni legalábbis „furcsa"; az
alkalmi részegség „bocsánatos bűn", voltaképp „magánügy", amíg csak botrányosan
normaszegő nem lesz valakinek a viselkedése; akkor viszont ajánlatos úgy kiközösíteni,
mint aki „eredendően más, mint mi vagyunk"; következésképp az „elvonókúra" a leg
nagyobb szégyen, ami érhet bárkit is, hiszen „bizonyítvány a
csökkentértékűségről".
Nos, ebben az „ivós társadalomban" kell absztinensnek vagy mértéktartónak marad
nia annak a K. 7.-nek, aki - ha megpróbálja elfelejteni, kiradírozni is a lelkéből, a bio
kémiai anyagcserefolyamataiból, akkor is! - mindenki másnál jobban kívánja ezt az át-
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kozott mérget, hiszen ez a betegsége,
het róla, ha netán visszaesik?

ezért kezelték Nagyfán, vagy akárhol. Csak ő te

b) A családban (...) is találkozunk a negatív társadalmi nyomás speciális
válfajával ami a K. J.-k talpra állását, rehabilitálódását igencsak akadályozza.
Egyaránt árt a család (vagy a hozzátartozó), ha nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy
a rehabilitálandó családtag újra a pohárhoz kezd nyúlni, vagy ha egy-egy visszaesést
túlságosan tragikusan (na, megmondtam én!) ítél meg. A családtagok példáján is sok
múlik. K. / - n e k bizonyára sokkal könnyebb dolga lenne, ha a felesége visszafogadná és
mindenben mel leáll na; többek közt azzal is segítene, hogy pl. nem tartana odahaza, ne
talán ő maga sem inna szeszes italt...

c) A gyógyítók körében érvényesülő negatív társadalmi nyomást is feltétle
nül szóvá kell tennünk, mert nagyon sok múlik rajta.
Hogyan álljon helyt K. J. például, ha ridegen, elutasítóan fogadják netán abban az alko
holgondozóban, ahová lakóhelye szerint tartozik? Ha azt hallja (vagy érzi: a bánásmód
ból!), hogy csak púp a hátukra és sokkal inkább tartják gazembernek, mintsem beteg
nek? És ha visszaesik, „megzuhan" egyik nap, hogyan merjen segítségért folyamodni,
ha csak prédikálnak neki: ..Maga tehet az állapotáról, megmondtam, hogy ne igyon.
Mennyit vesződtem magával, s most nekem újra iszik!" K i nem ismer a Másikra ezek
ben a felhördülésekben, bár azt hiszem, valamennyiünkben megfordultak már hasonló
gondolatok... pedig tudjuk, hogy az alkoholizmus visszaeséssel fenyegető krónikus beteg
ség, és ostobaság a kiújuló tünetekért haragudni egy krónikus betegre. (...)

A „szociális bekerítés" elmélete a rehabilitáció szempontjából semmi egye
bet nem jelent, mint azoknak a társadalmi tényezőknek a felderítését és
mozgósítását, amelyek K. J. (és a hozzá hasonlók) életmódját kedvezően be
folyásolhatják.
A házastárs, a család, a baráti kör, a munkahelyi vagy lakókollektíva, a rehabilitálandó
gyermekének pedagógusa, a körzeti orvos és a körzeti rendőr, de még a tanácsi ügyinté
ző is bevonható - ki tartósan, ki csak alkalmanként - abba a segítő
együttműködésbe,
amely valódi támaszt nyújt a rehabilitálandó számára. Egy fiatal drámaíró Segítség címmel
tragikomédiát írt nemrég egy alkoholista társadalmi „megsegítéséről". Egy nyomorúságos,
igénytelen család végképp elveszíti lába alól a talajt: a társadalom formális beavatkozása
rosszabb a semminél - Schwajda Györgynek ez a fő mondanivalója; érdemes lenne elgon
dolkodni rajta.

A rehabilitációs célú beavatkozásnak az önmagát idővel feleslegessé tevő
mankó szerepét kell vállalnia. Egy olyan sajátos kapcsolatrendszert feltéte
lez, amelyben a rehabilitálódó mind aktívabban részt vesz, s a kezdeti intéz
kedő segítést, gyámkodást idővel a gyérülő tanácsok és késztetések váltják
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fel, míg a rehabilitált fokozatosan képes nem lesz környezetének önálló (alkalniazkodó-alakító) kontrollálására. Ebben az értelmezésben a szociális be
avatkozás sohasem öncélú, sohasem megalázó, sohasem irányul „az alkoho
lista ellen", mint néhány kezelésre kötelező határozat silány szövegében:
minden a rehabilitálandó érdekében, s előbb-utóbb csakis a vele való egyet
értésben történik.
A z alkoholellenes (rehabilitációs) klubok, amelyek az utóbbi években a tanácsok, az
egészségügyi osztályok támogatásának eredményeképpen országosan megerősödtek cs
megszaporodtak, kedvező terepet adnak ehhez a sokoldalú, a rehabilitálandó önkéntessé
gét ugyanakkor fokozatosan erősítő szociális beavatkozáshoz. (...) E klubok alkoholmen
tes társasága, szabadidő-programja, kiegészülve a tagok egymást védő, egymásnak min
tát adó, egymást korrigáló csoportkohéziójával - a rehabilitálandók személyiségfejlődé
sének (illetve korrekciójának) és a társas szerepek újratanulásának jól bevált szisztémá
ját jelenti.

A kifejtett gondolatmenet összegzése csak az lehet, ha meghatározzuk, hogy
ki legyen az a szakember, aki a K. J.-k rehabilitálása érdekében a kedvezőt
len társadalmi tendenciák kivédésére, a pozitív szociális tényezők felerősíté
sére és egyénirányítására
vállalkozhat. Nem vitás, hogy az egész
ségnevelőre sok minden vonatkoztatható a fel vázoltakból, akár a Nagy Tár
sadalmat, akár a munkahelyet vagy a családtagokat vesszük is szemügyre; a
gyógyítók kulcshelyzetéről szóló gondolatok pedig szinte egy az egyben vo
natkoztathatók az egészségnevelés szakembereire is.
Mégsem lehet azonban az egész sajátos feladatot az ő nyakukba varrni.
Nyugaton social worker-nek, a Szovjetunióban felcsernek nevezik azt a fel
sőfokon képzett szakembert, akitől a rehabilitálandó személy körüli társa
dalmi tényezők megfelelő alakítását elvárják. Nálunk a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán (levelező tagozaton) folyik néhány
éve szociális szervező képzés, de egyelőre nagyon alacsony hallgató lét
számmal, és főleg a felnőtt szociális gondoskodás (szoc. otthon, szoc. pol.)
területéről beiskolázva. (...)
Sok-sok jól képzett családgondozó szakemberre lenne szükség a gondozóintézetekben, a
kórházakban, az üzemekben, az iskolákban, és nem utolsósorban az egészségügyi alapel
látásban is. A z általános rehabilitációs törekvések valóra váltásának ez ugyanúgy feltéte
le, mint az alkoholbetegek rehabilitációjának. Pszichológiában, szociológiában, jogisme
retben, gondozáséImélétben és -módszerben jártas, a furcsaságok iránt megértő, ember
séges és ötletes szociális szervezők nélkül a legszebb rehabilitációs törekvések sem tud
nak kilépni az intézmények falai közül.
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2.7.
A szakgondozók és a szociális szervezők
alkohológiai képzése (1982-1983)
2.7.1. Fekete János - dr. Füzéki Bálint dr. Simek Zsófia: Pszichiátriai gondozástan
(In: „Pszichiátria ápolói és szakgondozói képzés*' jegyzete.
Szerk.: dr. Simek Zsófia, az EüM. Oktatási Osztály
kiadásában, 1982.)
Bevezető
Szaktárgyunk oktatását az orvostudomány és a gyógyító gyakorlat fejlődése,
a tapasztalatok halmozódása tette szükségessé.
A z idegrendszer szervi (organikus) elváltozásaival foglalkozó ideggyógyászat (vagy
is a neurológia) és a lelki (pszichés, mentális) zavarokat gyógykezelő
elmegyógyászat
(vagyis a pszichiátria) szorosan együttműködő két külön szakmává fejlődött Magyaror
szágon is. E specializálódás tükröződik abban, hogy az ideg- és elmeápolók közös kép
zése megszűnt, és oktatásuk, szakképesítésük más-más tematika alapján történik ezentúl.
A másik változás, ami a jelenlegi képzési formában érvényesül és szaktárgyunk ok
tatását indokolja, a pszichiátriai gondozás fokozódó jelentősége a gyógyításban és a re
habilitációban. Köztudott, hogy a X X . század második felében a pszichiátria „kitört" a
hagyományos elmeosztályok és tébolydák zárt falai közül, s tevékenységének zömét ma
már a járóbeteg-ellátásban, a társadalomban fejti k i . A pszichiátriai ellátásra szorulók
életében a kórházi ápolás mindinkább epizóojelleget ölt; a kórházi kezelés-ápolás tényle
ges eredményei pedig csak utóbb, az „életben", a huzamos ideig tartó gondozás során
mutatkoznak meg. De mind erőteljesebb a törekvés világszerte a pszichiátriai betegsé
gek társadalmi megelőzésére is, ami ugyancsak elképzelhetetlen a pszichiátriai gondozás
kiterjesztése, jobb megszervezése nélkül.
Mindezekre való tekintettel a pszichiátriai szakgondozó számára lényegesen több
szakismeretet kell ma már biztosítani, mint amire a különféle egészségügyi szakmák
egységes szakgondozó képzése lehetőséget nyújtott. Egyidejűleg meg kellett szüntetni a
pszichiátriai betegek ápolásának és gondozásának korábbi merev szétválasztását - min
denekelőtt a képzésben. Szaktanfolyamunk hallgatóinak egyaránt alkalmassá és képessé
kell válniok mindkét feladatkörre; szaktárgyunk oktatása ezt a célt szolgálja. (...)
Mielőtt azonban akár az általános szempontokat ismertetnénk (...), akár tárgyunk
részleteibe bocsátkoznánk (...), néhány példával megpróbáljuk illusztrálni, hogy témánk,
a pszichiátriai gondozás voltaképpen milyen élethelyzetekben válik aktuálissá. A z itt kö-
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vetkező példák sorában egyelőre ne keressünk feladatrendszerezést vagy fontosság sze
rinti csoportosítást; mindössze azt célozzák, hogy alkalmat adjanak gondolattársításra, s
a hallgatókat arra késztessék, hogy az életük (és egészségügyi tevékenységük) során
szerzett hasonló tapasztalataikat felidézzék.

Levélrészlet
(Kelt Nagyfán, 1980-ban; a Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézet egyik ápoltja írta Bu
dapestre, az Alkohológiai Tudományos Módszertani Központ segítségét kérve.)
(...) „Az a probléma, hogy a férjem nagyon iszik és a gyerekekkel nem törődik, nin
csenek ellátva, most, hogy otthon voltam szabadságon, nagyon ledöbbentett, ahogy az a
két gyerek panaszkodik. Bizony nagyon megsínylik, hogy én távol vagyok tőlük, pont ma
egy éve, hogy idehoztak, mondhatom igazán, meggyógyultam, hála Istennek, /wgy nem
sokára hazamehetek. De otthon hogyan tovább, amikor majd a férjem állandóan részeg ?
Ettől nagyon félek. A lányom 16, a fiam 14 éves. A férjem nővére a községi tanácsban
dolgozik, tőle hiába kérem, hogy a férjemet is kezelni kéne. Kedves főorvosnői Nagyon
kérem, segítsen nekem, hogy a családi fészek egybemaradjon, talán az lenne jó, ha a
férjem most idehoznák Nagyfára, hogy már együtt mehessünk haza, mindketten gyógyul
tan." (...)

Bejelentés
(Az egyik községi tanács vb szakigazgatási szervétől érkezett a Járási Ideggondozóba.)
(...) A tárgyban megnevezett személy, aki korábban mérnökként dolgozott, fél évvel
ezelőtt kilépett a munkahelyéről, felesége sem dolgozik, és semmilyen anyagi támogatást
nem fogadnak el, pedig tíz gyermekük van, akiknek ellátása emiatt veszélybe került. A
feleséget már korábban is kezelték elmeosztályon, most már a férj viselkedése is nagyon
furcsa. A mielőbbi intézkedés megalapozásához szakorvosi véleményt és segítséget ké
rünk. " (...)

Pillanatképek
(...) H . P. ingerülten tépte fel az alkoholgondozó szakrendelő ajtaját, s a kilincs a kezé
ben maradt. Megdöbbenése csak pillanatnyi, már a kilinccsel veri az asztalt: Azért, mert
a magyar ember megissza a magáét, most azt hiszik, molesztálhatnak?!
Tudom én, hogy
honnan fúj a szél, de érjek csak haza, tudom, kitekerem a nyakát annak a rusnya dög
nek!" (...)
(...) Egy kórházi elmeosztály folyosóján járunk. Egy ismeretlen asszony - egy beteg
- sikoltozva nekünk ront: bennünket akar felelősségre vonni, ahogy egzaltált szavaiból
kiderül, gyermekének vélt meggyilkolásáért... Ezt a váratlan helyzetet Ruth Bongtál
idézzük, akinek két, magyarul is megjelent könyvére, A segítő kapcsolatra, és A célzott
beszélgetésre, tulajdonképpen úgy hivatkozhatnánk, mint tantárgyunk alapvető szakiro
dalmi forrásaira, amelyek tanulmányozását minden hallgatónknak nyomatékosan figyel
mébe ajánljuk.
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A g o n d o z á s , mint szemlélet
Általános rész
[A jegyzetnek ezt a fejezetét azért hagyjuk ki jelen összeállításunkból, mert a kötet
1.7.1. fejezetében, a főiskolai jegyzetben (1985 - 108-140. o.) már idéztük. - Szerlc)

A pszichiátriai g o n d o z á s tartalma
(Miután a jegyzet itt következő elméleti és módszertani elveinek j ó részét utóbb a szer
zők „átemelték" a szociális szervezők 1985-ben kiadón tankönyv-jegyzetébe, s kötetünk
ben ezek ott szerepelnek, itt most csak azok az elemek kerülnek közlésre, amelyek ott
„kimaradnak". Lásd: 2.8. fejezet, 264-285. o. - Szerk.)

(...) A pszichiátriai szakgondozó az elsődleges megelőzést úgy szolgálhatja,
hogyha az egészségügyiekre általánosan kötelező két elven (a személyes
példamutatásnak és a lelki egészségkultúra terjesztésének kötelezettségén)
túl a lelki egészségvédelem (mentálhigiéné) elvárásait meg tudja fogalmazni
és érvényesíteni is tudja mindazokkal szemben, akiket a lelki egészség meg
őrzéséért vívott harcban szövetségesnek meg lehet nyerni.
A lelki egészségvédelemben
érdekeltek („potenciális szövetségesek") hozzávetőleges
sorolása (az intézmények felől kiindulva a magánélet érdekeltségei irányában):

fel

a) az egészségügy valamennyi dolgozója;
b) az oktatásügy valamennyi dolgozója;
c) a rendőrség valamennyi dolgozója;
d) a büntetésvégrehajtás valamennyi dolgozója;
e) az üzemek, hivatalok, intézmények valamennyi dolgozója;
f) a városok, kerületek, községek, lakótelepek, házak összes lakója;
g) az egyes nemzetiségekhez, népcsoportokhoz és szakmákhoz tartozó
valamennyi személy;
h) a politikai, kulturális és baráti közösségek valamennyi résztvevője;
i) minden egyes családtag, TEHÁT MINDENKI!
A lelki egészséget károsító tényezők felsorolását is megtehettük volna ugyanebben a
sorrendben, mert az egészségügytől (mint ezt már érintettük: iatrogénia címszó alatt) a
családig, életünk minden vonatkozásában jelentkezhetnek és jelentkeznek is olyan ne
hézségek, amelyek próbára teszik kinek-kinek az ellenállóképességét, lelkileg is. (...)

(...) A pszichiátriai (lelki) gondozás mindig az egész emberre irányul, egya
ránt tekintetbe veszi a gondozott testi-lelki állapotát és társadalmi helyzetét
körülményeit, továbbá mindazokat a kölcsönhatásokat, amelyek itt és most
sajátosan jellemzőek rá.
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Ha igaz az, hogy nincs két egyforma ember, akkor az is igaz, hogy nincs két egyforma
beteg sem, és a különböző kórformák is másként jelentkeznek tulajdonképpen mindenki
nél. Különösen igaz ez a több okra visszavezethető, az okok láncolatából kiinduló pszi
chiátriai betegségekre. Gondoljunk csak arra, hogy értelmiségi, jómódú környezetben pl.
mennyivel tovább titkolják, leplezik valakinek az alkoholizmusát akár a munkahelyén,
akár a családjában. A megítélés eltéréséhez aztán a következmények eltérései járulnak
(a részeg munkás hamarább kerül a kijózanító állomásra, mint a részeg igazgató, akit a
vállalati gépkocsi ehelyett inkább hazavisz). A később kezelésbe vett alkoholbetegnek
viszont kedvezőtlenebbek a gyógyulási kilátásai... S mindez csak egy szempont figye
lembevétele! A valóságban azonban minden egyes gondozottnak más-más öröklött és
társadalmilag hagyományozott személyiséggel, egyéni-egyedi előtörténet után és egyéni
egyedi környezetben, sajátos elvárások, ellenkezések és támogatások gyújtópontjában
kell megküzdenie lelki problémáival, pszichiátriai betegségével, ezért van kudarcra ítél
ve minden olyan beavatkozás, amely mechanikusan uniformizált (lásd a 12 itatásos
hánytatókúra sikertelenségét az alkoholbetegeknél), amelyik mindezt nem veszi figyelembe.
A z egyéni arculattal rendelkező emberre. Kovács Istvánra vagy Tóth Bélára kell
egyénítenünk tehát mindazt, amit általános ismereteink alapján helyesnek tartanánk; szá
mításba véve Kovács István vagy Tóth Béla egész életét. Ez rendkívül nehéz feladat.
Gondosan mérlegelnünk kell ehhez minden rájuk vonatkozó, jellemző információt; bele
kell élnünk magunkat gondozottunk helyzetébe: és megfelelő gyakorlattal kell rendel
keznünk a megválasztott beavatkozásmódok kivitelezésébe, esetleg gyors módosítására,
a változó követelményeknek megfelelően. (...)
Csak a különböző szakemberek együttműködése (a csoportmunka vagy team-munka)
vezethet eredményre. Adott esetben, a gondozás bizonyos szakaszaiban a team más és
más tagjának a feladatköre kerülhet ugyan előtérbe, de a gondozott javára folytatott gon
dozási tevékenység összhangja feltétlenül megköveteli az egységes irányítást, ami a ha
zai gyakorlatban mindig a pszichiátriai gondozót vezető orvos (elmeorvos) dolga (...)

(...) A „kórházszerű" intézményekben - rendeltetésüknek megfelelően - el
sősorban ápolják a betegeket. A z itt folytatandó pszichiátriai gondozás meg
határozása érdekében számításba kell vennünk a gyakorlat eltérő fogalom
használatát is.
A szakmai szóhasználat pl. a szociális otthonokban élő időskorú, elmebeteg vagy fogya
tékos lakókat, ápoltakat egyöntetűen „gondozottaknak" nevezi. Ennek több oka van. A z
egyik az, hogy többségük valóban nem ágyban fekvő beteg, aki ezért szorulna „ápolás
ra". Ezekben az otthonokban az egészségügyi jelleg különben is másodlagos (többnyire
nincsenek orvosi vezetés alatt; az orvos csak tanácsadó-konzultáns szerepet tölt be ben
nük). A jogszabályi megfogalmazás szerint is itt olyan - többé-kevésbé megállapodott
betegségfolyamatú - , önmagáról gondoskodni nem képes személyeket „gondoznak",
akik - ha volna erre alkalmas családjuk, hozzátartozójuk - akár otthon is ellehetnének.
A szociális gondoskodás ezen otthonaiban a gondozott javára irányuló valamennyi
tevékenységet „gondozásnak" nevezik. Ezen belül tesznek különbséget az otthonlakó el
helyezésére, táplálására, higiénéjére irányuló, fizikai gondozás; az állapotromlást gátolni
hivatott egészségügyi gondozás; és a megfelelő közérzetet, társas kapcsolatokat biztosító
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pszichés gondozás között. Ez utóbbi jelenti (jelentheti) a védelmet a hospitalizációs ár
talmak ellen. (...)
Szaktárgyi szóhasználatunkban viszont még a hospitalizációs ártalmak kivédésére
irányuló tevékenység egészét sem minősítjük pszichiátriai gondozásnak. Hiszen ha ápo
láslélektani tapasztalatainkat jól hasznosítjuk, ezek jó részét ki tudja védeni az ápoló(nő)
a megfelelő ápolással, legfeljebb igénybe veszi hozzá az orvos és a klinikai pszicholó
gus segítségét. A pszichiátriai gondozás fogalomkörén tehát - a beteg, a fogyatékos, a
beutalt, a „gondozott", az elítélt stb. intézeti tartózkodása alatt - csak azt a kifejezetten
szociális (szociálpszichológiai) tevékenységet értjük, amely a hospitalizációs ártalmak
kivédésének társadalmi okaira irányul. A családra, a hozzátartozókra, a munkahelyre, a
lakókörnyezetre stb., tehát arra a társadalmi közegre, amelybe gondozottunk (és itt már
nem használtunk idézőjelet!) előbb-utóbb visszatérhet, vagy amelynek kedvező megnyil
vánulásaira (látogatás, csomag, levél stb.) intézményi tartózkodása alatt is múlhatatlan
szüksége van. (...)

Egyedül a szülői gyámság (vagy gondnokság) alatt álló beteg gyámja, illet
ve gondnoka az, aki a betegre vonatkozó valamennyi adatról jogosult tájé
kozódni. Magának a pszichiátriai betegnek már megfontolandó, hogy mit
hogyan hozunk a tudomására; családtagjainak és munkatársainak még in
kább. Ezeknek az információknak mindig a pszichiátriai beteg gyógyulását,
beilleszkedését, rehabilitációját kell szolgálniuk. A z azonban, hogy egy tájé
koztatás mikor, mit eredményez, nehezen kiszámítható.
A különböző élethelyzetekben a legváratlanabb problémákkal is szembekerülhet a szak
gondozó. Természetes életszükséglet pl. a szexualitás, és természetes ösztön készteti az
embert a családalapításra. De mit tegyen a pszichiátriai szakgondozó akkor, ha tudomást
szerez leszázalékolt szkizofrén gondozottja nősülési szándékáról és arról, hogy gondo
zottja - kórelőzményét elleplezendő - nyolcórás munkaviszonyt akar vállalni?
Az ösztönkésztetés ez esetben bizonyára kedvező irányban hat, s a rehabilitációt
szolgálja. A z is valószínű, hogy a választott élettárs megszeretett bizonyos tulajdonságo
kat a gondozottban: ez már önmagában gyógytényező, de ezen túl sikerélményt is nyújt
a sok mindennel leszámolt, sokszorosan megbélyegzett embernek. Igen ám, de a jöven
dő élettárs mit sem sejt, s később majd bizonyára becsapva érzi magát, különösen, ha
bizonyos tünetek utóbb kiújulnak. Erre az esetre sincs séma (mint soha, egyetlen beteg
esetében sem). A döntés súlyos felelőssége megköveteli a helyzet minél alaposabb fel
mérését: mindenekelőtt meg kell ismerni személyesen a választott leányt. A beavatkozás
nak (vagy a be nem avatkozásnak) a felelősségét azonban egy ember, egy személyben
semmiképp sem vállalhatja: még az orvos sem. A z ilyen (és a hasonlóan bonyolult)
problémákat gondosan meg kell vitatni a gyógyító munkacsoportban, közösen mérlegel
ve a különböző eshetőségeket (...)

Saját korlátainkat mindenképp számításba kell vennünk. Elkerülhetetlen,
hogy az egyik gondozott vagy hozzátartozó ne legyen szimpatikusabb, mint
a másik; hogy egyik nap ne tudjunk jobban odafigyelni az eseményekre,
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mint máskor. Végtére az egészségügyi dolgozó, a szakgondozó is ember,
akinek ugyanúgy változik a hangulata és ugyanúgy tele van magánéleti gon
dokkal, mint mások. Ez a minden emberre jellemző szubjektivitás termé
szetesen korlátozza a gondozottról szerzett ismeretek értékét. De ha tisztá
ban vagyunk emberi gyengéinkkel, s ha éppen ezért fokozottan támaszko
dunk a gyógyító munkacsoport többi tagjának a véleményére, a szubjektivi
tásból adódó tévedések esélye csökkenthető. (...)
Igaz, hogy Magyarországon a pszichoterápia fogalmát többnyire elhatárolják a pedagó
gia bármelyik formájától. Nálunk ezt a tevékenységet általában leszűkítik bizonyos meg
határozott, jól kidolgozott, egyéni vagy csoportos pszichoterápiás kezelésmódokra, ame
lyek a rejtett lelki problémák szükség szerinti feltárására vagy elfedésére, illetve az ép
személyiségrészek fejlesztésére irányulnak. Magyarországon a pszichoterápiás gyakorla
tot ma többnyire orvosi-pszichológusi szakképzettséghez kötik; voltaképpen a klinikai
pszichológusok is csak napjainkban nyernek polgárjogot a pszichoterápiás beavatkozás
ra. Ezért is nevezzük szívesebben a szakgondozó pedagógiai munkáját akár szociálpedagógiának, akár pedig gyógyító nevelésnek, noha fontosnak (mondhatni: nélkülözhetet
lennek) tartjuk, hogy ez irányú tevékenységéhez minél több pszichoterápiás ismeretre te
gyen szert. (...)
A gondozottal (és környezetével) folytatott kapcsolat, érintkezés - akárcsak egy
gyógyszervény átadása is - mindig nevelő jellegű. Vagy árt, vagy használ ilyen értelem
ben is. De az igazi gyógyító nevelés több az ilyen véletlen, alkalmi találkozásoknál. Lé
nyegükhöz tartozik a rendszeresség és a tervszerűség. Meghatározott időközönként kell
ismétlődjenek, szükség szerint kell ritkuljanak, majd megszűnjenek; és az egész foglal
kozássorozat célját is előre meg kell határozni. Lehet, hogy időközben változtatunk ezen
a célon, de a cél nélküli beszélgetések nevelő értéke semmiképpen sem vetekszik a cél
tudatos nevelőmunkáéval.
A céltudatosság azonban nem azonos azzal, hogy a beszélgetéseket feltétlenül ne
künk kellene irányítani minden esetben. Lehetséges, hogy az adott célt éppen az szolgál
ja, ha a szavak sodrát szabadjára engedjük (szükség szerint váltakoztatva a direktív és
nondircktív technikát). A következtetések között is mindig az az értékesebb, amire a
gondozott saját maga jut.
Elengedhetetlen, hogy utólag feljegyzéseket ne készítsünk beszélgetéseink leglénye
gesebb mozzanatairól, hogy a változásokat értékelni tudjuk, s eseüeg később visszatér
hessünk bizonyos problémákra. Célszerű ezeket úgy fölírni, hogy jegyzeteinkben más is
kiismerhesse magát: ezek a gondozottra vonatkozó feljegyzéseink (...) részét képezik a
gondozott kórtörténetének (vagyis, jobbik esetben: gyógyulása történetének), tehát az or
vosi és hivatali titoktartás természetesen ezekre is vonatkozik. (...)
A szakgondozók (és szakápolók) jogismeretéhez megfelelő alapot szolgáltat dr. Fe
jér Judit jogszabály-csoportosítása és -értelmezése, amely gondozói és kórházi változat
ban jelent meg az Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság és az Alkohológiai Tudo
mányos Módszertani Központ által 1981-ben és 1982-ben közrebocsátott Módszertani
Útmutatóban. (...)
M i a célja a pszichiátriai szakgondozó jogismeretének?
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Mindenekelőtt az, hogy segítségére legyen a gondozottnak jogai, jogos igényei biz
tosításában, hátrányos helyzetének ellensúlyozásában, ügyes-bajos dolgai intézésében.
Jogismerete teszi lehetővé, hogy tudja, miként és hogyan járhat el a gondozott érdeké
ben, illetve, hogy a különböző szakkérdésekben mikor, hová fordulhat (vállalati jogse
gély-szolgálathoz, munkaügyi döntőbizottsághoz, munkaügyi bírósághoz, bírósági ta
nácsadó irodához, rendőrséghez, a tanács szakigazgatási szervéhez, a gyámhatósághoz
stb). (...)
A pszichiátriai beteg - nem utolsósorban a társadalmi megbélyegzés miatt - min
denki másnál hátrányosabb helyzetben van. A nyomorúság vámszedése tehát azért az el
látásért, amely jog szerint ingyenesen illet meg mindenkit, pénzt, munkát vagy bármi
lyen más ellenszolgáltatást kérni, vagy pedig olyan magatartást tanúsítani, amiből bárki
arra következtethetne, hogy az egészségügyi személyzet - adott esetben a szakgondozó
- ilyesmit elvár. (...)
B. R.-t az egészségügyi osztálynál bejelenti a felesége, hogy rendszeres italozása
miatt már dolgozni sem jár el, a gyerekek megélhetése is veszélybe került. B . R. a ta
nács ügyintézőjével vagy a helyszínen megjelenő szakgondozóval folytatott beszélgetés
során belátja, hogy kezeltetnie kell magát, s elvállalja, hogy bejár a gondozóba, s meg
fogadja az orvos tanácsait. B . R. tehát ún. „tanácsi önkéntes" gondozott lett, aki most
„szabad akaratából" gondoztatja magát. Néhány hét után azonban elmarad. A családot
meglátogató szakgondozó (aki erre a betegtől biztosan nem kért felhatalmazást) úgy
tartja, hogy a helyzet tovább romlott, a veszekedések elmérgesedtek, a férfi még az
asszony pénzét is elszedi, csakhogy italhoz juthasson. Azonnal intézkedni kell: a gondo
zó pszichiátere jelzi az egészségügyi osztálynak az önkéntes gondozás
meghiúsulását.
ahol a korábban összegyűlt iratanyag alapján, rövid úton meghozzák a gondozásra köte
lező határozatot. Ha a helyzetet kifejezetten veszélyesnek minősítik, akkor elrendelik a
fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtást. A beteget 15 napon belül be kell hívni a
kijelölt alkohológiai osztályra vagy részlegre, ahol gondozásának kórházi szakasza meg
kezdődhet. A kórházból a pszichiáter főorvos csak akkor engedheti ki. ha már ambuláns
gondozásának a feltételeit biztosítva látja (különben akár 6 hónapig is kezelheti az osz
tályon). A kórházi kezelést követő további gondozása is változatlanul a kötelezés alapján
történik, mindaddig, amíg a kötelező gondozás meg nem szüntethető
(utógondozássá
nem módosítható). Még az utógondozottra is nagyon odafigyel a gondozó (a szakgondo
zó ekkor is látogat, ekkor is szerez a gondozottról információt), s szükség szerint dönt a
segítség további módjáról vagy az utógondozottak listájáról történő törlésről. (...)

A rehabilitáció fontos tényezőjét képező visszafogadás nemcsak a gondozott
teljesítményén múlik. A rehabilitációs közeg előítéleteit s a gondozotthoz
való viszonyulását, a gondozott erőfeszítéseinek környezeti elismerését is
meg kell változtatni, illetve biztosítani kell, e nélkül nincs eredményes reha
bilitáció. Egy példa, amelyből kitűnik, hogy ez milyen nehéz feladat.
P. I. cipészmester gondozása sikeresen indult. Absztinenciáját sikerült kialakítani, az al
koholellenes klubban új társaságot is talált magának. A súlyos családi problémák az első
alkoholmentes év után jelentkeztek. A talpra állt férfi vissza akarta szerezni hajdani csa
ládfői jogait, a mesterségével megkeresett pénzt maga akarta beosztani, a lánya jövőjé-

259

vei kapcsolatos döntésekben érvényesíteni akarta a véleményét stb. Mindez a feleség el
lenállásába ütközött, aki az italos évek alatt megszokta, hogy mindenben ő dönt, és hogy
a férje vele szemben állandóan a „bocsánatkérő" és .jóvátevő" alárendelt szerepét
játssza. A rehabilitáció egyéves sikerei forogtak kockán; ha nem sikerült volna a kóros
családszerkezet átalakítása, a szerepek átértékelése, P. I. minden bizonnyal visszaesett
volna. (...)
A jó nyilvántartás, illetve adatrögzítés nélkül nyilvánvaló, hogy nem lehet gondoz
ni. (...)
Az újonnan felvett betegekről mindenképpen külön füzetet kell felfektetni, vezetni.
Ugyanígy a gondozásból töröttekről is nyilvántartást kell vezetni, a törlés okának feltün
tetésével: további gondozást nem igényel (ennek megállapítása a munkacsoport megbe
szélésén történjék, felelőse a vezető főorvos), mert 1. meggyógyult; 2. elköltözött (ho
vá?); 3. meghalt.
Nagyon fontos, hogy az elköltözött betegek kórlapját utánuk küldjük a lakóhely sze
rint illetékes gondozókhoz, még akkor is (vagy talán akkor leginkább!), ha sem a beteg,
sem hozzátartozója az elköltözést nem jelezte. (...)
A napi betegforgalomról névre szóló kimutatást végzünk, melyet naponként összesítünk.
Ha az ideggondozónak táppénzbevételi joga van, a táppénzes naplót is vezetjük. (...)
A statisztika elkészítése nem öncél. Ahogy megszámoljuk a fizetésünket, úgy mér
jük a statisztikával a munkánk eredményeit. így tudjuk összehasonlítani a különböző
munkahelyek, a különböző dolgozók munkáját, munkakörülményeit. Ebből tanulunk, an
nak érdekében, hogy igyekezzünk munkánk hatékonyságát mindig javítani. (...)

2.7.2. Szinopszis és tantervvázlat
az ALKOHOLÓGIA c. tantárgy jegyzetére*
(Kézirat - tanszéki

A tantárgy oktatásának

előterjesztés.)

célja

1. Rendszereznünk kell a hallgatók alkoholfogyasztással és alkoholiz
mussal összefüggő személyes tapasztalatait. Meg kell értetnünk velük az al
kohol társadalmunkban betöltött sokrétű szerepét és a többféle lefutású, sok
tényezős betegségfolyamat szomatikus, pszichés és szociális összetevőit.
2. Meg kell ismertetnünk és be kell gyakoroltatnunk a beavatkozási,
gyógyítási és rehabilitációs lehetőségeket, hogy a hallgatók a mentálhigiéné
Bevezetésre került a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szociális
szervező szak levelező tagozatán az 1983-84-es tanévtől módosított tanterv szerint,
a IV. félévben (1985-ben).
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és a családgondozás hivatott szakembereiként képesek és alkalmasak legye
nek ezek megoldására, kezdeményezésére, illetve megszervezésére.

Módszerek
1. Kapcsolódás a többi tantárgyhoz.
2. Esetmegbeszélések.
3. Szemléleti viták.
4. Attitűd-vizsgálatok.
5. Csoportos gyakorlat egy (detoxikálóból, intenzív kórházi osztályból,
gondozóból, klubból és munkaterápiás foglalkoztatóból álló) komplex alko
hológiai osztályon.
A bevezetőben felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy
1. az új tárgy bevezetése összefügg azzal, hogy a szociális szervezők képzése az
igényeknek megfelelő átalakuláson megy keresztül, s a mentálhigiéné és a családgondo
zás hivatott szakemberei ezeket az ismereteket nem nélkülözhetik;
2. az alkoholizmus egyszerre ok és következmény, tünet és szövődmény; ez a sokté
nyezős, többféle lefutású betegségfolyamat csakis a szomatikus, pszichés és szociális
történések, egymásra hatások komplex szemléletével magyarázható és befolyásolható, a
lehető legszélesebben értelmezett társadalom-egészségügyi modellben; következéskép
pen a jegyzetnek célszerűen kapcsolódnia kell a hallgatók által tanult valamennyi tan
tárgyhoz - utalások, illetve kiegészítések formájában;
3. az alkohológia maga is kiforratlan, alakulóban lévő interdiszciplináris szakma, s
ennek első hazai jegyzete szükségképp kísérleti jellegű; ez azonban a szokásosnál na
gyobb lehetőséget biztosít a hallgatók saját tapasztalatokon alapuló kreatív-kritikai köz
reműködésére, aktivitására;
4. a jegyzet elsődlegesen gyakorlati célokat szolgál, tehát cselekvéscentrikussá
igyekszem tenni; a tudományos megállapítások, vizsgálatok és elméletek vázlatos ismer
tetését megpróbálom ennek a célnak alárendelni; a tennivalók meghatározásánál is arra
törekszem, hogy a magyarországi objektív helyzetből, lehetőségekből induljak k i .

A jegyzet tagolódása (fejezetek)
1. Szemlélettörténet
A szemlélet fogalma és jelentősége. A z alkoholizmus-megítélés tükröző
dése a Bibliában, a históriában és az irodalomban. A moralizáló szemlélet, a
szankcionálás kizárólagossága. Hajlam és örökletesség. Kultúrantropológiai
vizsgálódások: az italozási szokások szerepe. Epidemiológiai megfigyelések:
a lakossági fogyasztásmegoszlás Ledermann-modellje. A betegségmodell
jellineki és szélesebb értelmezése. A sérülékenység: a pszichológiai modell.
A krízis-elmélet. Alkoholizmus mint deviancia: a szociológiai modell. A
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munkásmozgalom és az alkoholizmus: az érdekviszonyokra alapozott politi
kai modell. A megítélés, az előítéletek és a hiedelmek szerepe. A sokténye
zős, több változatú folyamat-modell.
2. A megelőzés színterei
A z elsődleges megelőzés: az egyénben (és a társadalomban) rejlő kóro
kok, iatrogéniák kivédése, ellensúlyozása. A z alkoholos expozíció (az árués szokáskínálat) módosítása. A védettség, edzettség, alkalmazkodókészség
stb. erősítése - különös tekintettel a fokozott veszélynek kitett (sérüléke
nyebb) csoportokra.
A másodlagos megelőzés: a tipikus veszélyhelyzetek és vészjelek, a ko
rai beavatkozás lehetőségei.
A harmadlagos megelőzés: a gyógyulás és a rehabilitáció szubjektív,
családdinamikai és társadalom-dimenzionális tényezői. A z intézményi ápo
lás-gondozás különleges problémái.
3. Az alkohológiai gondozás
A z alkohológiai ellátás jelen (és tervezett) intézményrendszere, s ennek
kapcsolódása a szűkebb környezethez (a családhoz, a családot „pótló" inté
zethez, a munkahelyi közösséghez).
A gondozás mint egészségvédelem. Alkohollal összefüggő egész
ségproblémák, szövődmények - többek közt a dependencia - felismerése és
kezelése. Diagnózisok és egyéb támpontok.
A gondozás mint érdek- és jogvédelem. A hatályos jogszabályok és ezek
alkalmazása az egyén és a társadalom érdekében.
A gondozás pszichológiája: az önsegély jelentősége.
A gondozás szerepe a pszichoszociális szövődmények leküzdésében (az
elmagányodás és degradáció - lecsúszás, elzüllés - visszafordításában, az
öngyilkossági kísérlet, a bűncselekmények, az ittas vezetés stb. megismétlő
désének, a családtagok megbetegítésének megakadályozásában).
A gondozó szakember tulajdonsága;, készségei, elsajátítandó ismeretei
és begyakorlandó jártasságának köre.
4. Módszer és eszközrendszer
Ismeretszerzés a betegről (a gondozottról) - mint döntéselőkészítés.
Szociálpszichológiai (pszichoterápiás) tevékenység. A négyszemközti,
intim kapcsolat és a gyógyító nevelés csoportmódszerei. Szociális ügyinté262

zés és családgondozás. A családi és társas kapcsolatok ápolása, helyreállítá
sa, illetve pótlása. Rehabilitációs erőfeszítések, együttműködések, különös
tekintettel az AE-klubok sokoldalú tevékenységére.
Cél- és módszer-egyeztetés az érdekeltekkel, a többi szakemberrel, min
denekelőtt az orvossal.
5. Függelék
Az alkoholfogyasztás és az alkoholizmus terjedésének néhány grafiko
non való jellemzése (változások az italfogyasztásunk volumenében és szer
kezetében, az italra költött lakossági kiadásokban, a morbiditásban és a
mortalitásban; az alkoholizmusra jellemző halálokok arányának alakulása).
Az alkoholbetegségek meghatározása és besorolása a Betegségek Nem
zetközi Osztályozásában (BNO-ban).
Néhány táblázat az alkohol és a bűnözés összefüggéseiről.
Az alkoholfogyasztással és az alkoholizmussal kapcsolatos jogszabályok
kivonatos felsorolása.
A z egyéb tantárgyakhoz való kapcsolódásnak oldalszámra utaló jegyzé
ke.
A témakörben használatos idegen szavak, szakkifejezések magyar meg
felelői és szinonimái.
Irodalomjegyzék.
Budapest, 1983. III. 13.
Fekete János
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2.8.
Komplex családgondozással az alkoholizmus ellen (1985)
Fekete János: A szociális szervezők alkohológiai
jegyzetének gyakorlati része*
(In: Tankönyvkiadó, „Alkohológia"

c. jegyzete, 1985. 67-143. o.)

(A gyakorlati rész „bevezetőjét" azért nem közöljük, mert lényegében - és
sokszor szó szerint - ráépül az 1982-ben megjelent, Fekete-Füzéki-Simek:
Pszichiátriai gondozástan c. jegyzetre, ami gyűjteményes kötetünk 2.7.1. fe
jezetében a 253-260. o.-on szerepel. - Szerk.)
(...) A z egészség és a betegség: egymást kiegészítő viszonylagos fogal
mak. Azt az adott helyzetet fejezik ki és értékelik, amelyben az élőlény (az
ember) éppen összhangban van, vagy küzd a természet és a társadalom kö
rülményeivel. (Ezeket - mesterségesen - feloszthatjuk biológiai, pszicholó
giai és szociális jelenségekre, de egy másik csoportosítás hasonlóképp jo
gos: mind a három jelenségtípusban egyaránt találhatók ugyanis külső és
belső körülmények.)
Ha ezt a viszonylagosságot megértjük és elfogadjuk, valóban aligha találkozunk abszolút
egészséges emberrel; az abszolút beteg ember pedig már meg is halt!
A gyakorlatban mégis megkülönböztethető az egészség a betegségtől, az élőlény
„működési zavarától", ahogy ezt a fogalmat Mark Keller, a neves amerikai alkohológus
meghatározta. És nem sokat hibázunk, ha az egészséget úgy fogalmazzuk meg. mint az
ember jó fizikumai és rugalmas, a terheléseket bíró lelki Jelépítéséi. A test és a lélek (a
szórna cs a psziché) megfelelő működése ugyanis csak együtt biztosíthatja, hogy az em
ber biológiai és társadalmi környezetével dinamikus - önszabályozásra képes, megfele
lően rugalmas - egyensúlyban éljen. (...)
Ha ugyanis a testi, lelki társadalmi egyensúly olyan zavart szenved, hogy az külső
segítség nélkül nem tartható fenn, vagy önerőből nem áll helyre (és véletlen változások
sem billentik vissza), az átmeneti vagy végleges gondozó beavatkozás elengedhetetlen.
Hogy mikor mi kap hangsúlyt ebben (a szomatikus, a pszichés vagy a szociális gondo
zás), cz mindig az adott körülményeken múlik. Ezt diktálják az egészségügyi meggon
dolások. (...)

Az „Alkohológia" jegyzet első része (1. 1.7., 108. o.)
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Az egészség megvédésének és helyreállításának joga - mint az Alkotmányban bizto
sított egyik alapvető emberi jog - voltaképp ennek az érdeknek a társadalmi garanciáit
kodifikálja. A z egészségi érdeken kívül számításba kell venni azonban a beteg egyéb ér
dekét (pl. anyagi érdekét) is. Ezek is, de személyes szabadságjogai is ütközhetnek oly
kor egészségi érdekével, vélt érdekéről nem is beszélve. Ha csupán a beteg sokféle érde
keltségét vesszük figyelembe, már akkor sem egyszerű annak az eldöntése, hogy mikor
kinél jogos a gondozás (gondozó beavatkozás) - és milyen mélységben.
Képmutatás lenne, ha azt állítanánk, hogy a gondozást egyedül csak a beteg érdekei
indokolják. A z elmegyógyászat egész intézményrendszere (a tébolydák és zárt osztá
lyok) létesítésekor voltaképpen a társadalom védelmét tartották szem előtt. (...) A pszi
chés gondozás társadalmi indítékai azonban nem korlátozódnak erre a félelemből fakadó
megkülönböztetési és elszigetelési törekvésre. (...)
Nem szabad (...) arról sem megfeledkezni, hogy az önegészség károsítása is társa
dalmi érdeket sért, végső soron. Senki egészségi állapotának a romlása nem lehet kö
zömbös a szocialista társadalom szempontjából, amely célul tűzte az emberi élet védel
mét, kiteljesítését és harmóniáját, s amely társadalmi rendszer a munka- és alkotókészsé
get tekinti a legfőbb termelőerőnek. De társadalmi érdekbe ütközik az önegészséget ká
rosító életvitel azért is, mert a családon belül vagy éppen a munkahelyen (a szűkebb és
tágabb közösségben) érvényesül s így pszichoszociális fertőző gócnak tekinthető. (...)
A rendőri felügyelethez (REF) hasonló, csupán „kordában tartó" vagy „megfigyelő"
jellegű gondozás nem gondozás, sőt az efféle „gondozás" nemegyszer ront a beteg álla
potán. Kifejezett iatrogén ártalomnak (gyógyító tevékenység során okozott káros fejle
ménynek) minősül pl. minden olyan gondozó beavatkozás, amely így vagy úgy a gondo
zott megbélyegzését segíti elő.
A z önpusztító magatartással szemben a társadalomnak joga van fellépni akár az ille
tő akarata ellenére is, bár ezt több országban vitatják a jogászok. A z öngyilkosságot
megkísérlők példája bizonyítja, hogy a megmentettek többnyire hálásak utóbb a segítő
beavatkozásért, hiszen a súlyos cselekményükhöz vezető beszűkült tudatállapot oldódása
rendszerint a kiutat is felvillantja előttük. Voltaképpen ugyanígy nem tekinthető szabad
akaratúnak a szenvedélybeteg alkoholista sem; szabad akaratának ismételt gyakorlásához
talán éppen az a kényszerjellegű egészségügyi beavatkozás, gondozás segíti hozzá,
amely látszólag ellene, valójában érte történik.
A személyes szabadság gondozó jellegű korlátozása azonban minden esetben alapos
megfontolást igényel, s csak átmeneti - taktikai - megoldásként jöhet számításba, elte
kintve a súlyosan fogyatékos vagy visszafordíthatatlanul leépült betegek esetétől, akiket
a gondnokolás vagy az intézeti elhelyezés életük végéig elkísér.

A gondozás

pszichológiája

Hiába állapítják meg hozzáértő emberek, szakorvosok, hogy ez vagy az az ember gon
dozásra szorul; hiába van jogszabály a szükséges kezelés-gondozás kikényszerítésére, ha
a beteg nem akar meggyógyulni. A fogorvos sem tudja olyan embernek kihúzni odvas
fogát, aki nem hajlandó kinyitni a száját. A pszichiátriai betegségek, lelki zavarok köztük az alkoholizmus - leküzdésében a beteg együttműködésére még ennél is nagyobb
szükség van. (...)
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A pszichiátriai betegségek, lelki bajok viszont az ember tájékozódását, valóságérzé
kelését, önértékelését, képességeit és kapcsolatait, egész személyiségét zavarják meg. A
gyógyszerek és más külső hatások megszüntethetnek ugyan bizonyos kedvezőtlen körül
ményeket, s csökkenthetik az egyensúlyát vesztett személyiség néhány tünetét, vészreak
cióját, de a személyiség olyan eleven pszichológiai egység, amelyben a pszichés funkci
ók megszokott, normális rendjét végső soron csak az önszabályozás biztosíthatja. (...)
A gondozás alapfeladata, hogy egészségvédő, gyógyító, rehabilitációs céljait úgy
szabja meg, hogy azok minél előbb nemcsak elfogadható, de saját céljai legyenek a
gondozottnak.
Ez csak úgy érhető el. ha a gondozást végzők feltárják és a lehetőségeknek megfele
lően erősíteni képesek azokat a belső és környezeti indítékokat, támaszokat, amelyek a
gondozott számára kapaszkodót jelentenek a kitűzött cél irányában.
Ki kell érdemelni a gondozott bizalmát, hogy a lelki világát, társas kapcsolatait iga
zán meg lehessen ismerni (és kedvezően befolyásolni is lehessen).
A gondozó beavatkozásnak egyaránt tükröznie kell a maximális megértést és a mini
mális társadalmi elvárásokat. Bármelyiknek a hiánya kétségessé teheti, hogy a segítség
az önerő lehetséges mozgósítását elérje.
A gondozásnak folyamatosnak és tartósnak kell lennie, a gondozottnak mindaddig
meg kell kapnia a szükséges támogatást, amíg teljesen önállóan nem képes a helyes
döntésekre, életvitelre. Egyes esetekben ez a gondozás (a gondozás valamilyen foka)
akár életre szóló is lehet.
A gondozás - amennyiben lehetséges - csupán mankó az önállósodáshoz. Alapelve
minden gondozó beavatkozásnak, hogy a gondozott mind nagyobb, növekvő aktivitására
épüljön.

Egyaránt jelenthet tehát a gondozás intenzív segítséget (kórházba utalást,
rendszeres pszichoterápiás, családterápiás foglalkozást, sűrű találkozásokat
stb.); alkalmi támogatást (tanácsadást, ritkább ellenőrző látogatásokat stb.)
és segítő készenlétet (amikor a gondozás nem több, mint egy cím, egy sze
mély ismerete a gondozott számára, ahol és akitől biztos segítségre számít
hat) szükség esetén. (...)

A gondozásra szoruló „eset". Kit gondozzunk?
(...) A gondozás szempontjából a diagnózis csak támpont az
valójában ahány beteg, annyiféle a probléma (...)

eligazodáshoz;

Következésképpen a gondozás szempontjából annak van meghatározó fontossága, hogy
- milyen a beteg fizikai állapota, létkörülményei, megélhetése, munkája, érvényesülési,
illetve rehabilitációs lehetőségei;
- van-e önbizalma, önismerete, betegségbelátása;
- vannak-e céljai, gyógyulásához-rehabilitálódásához benne (és környezetében) milyen
indítékok, támpontok találhatók;
- van-e a betegnek egyáltalán családja, hozzátartozója vagy barátja;
- környezetéhez miként alkalmazkodik és az hogyan fogadja be, illetve el.
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A gondozás szempontjából tehát a külső és belső körülmények két csoportja a legfonto
sabb:
- azok, amelyek veszélyeztetik, veszélybe sodorhatják a gondozottat, s ezzel állapotá
nak romlását idézhetik elő;
- és azok, amelyek segíthetik gyógyulását, talpra állását, előrehaladását. (...)
Minden betegség gyógyíthatósága jórészt azon múlik, hogy milyen korán sikerül a
kedvezőtlen folyamatba beavatkozni. A z alkoholbetegek gyógykezelése is azért jár
olyan gyakran kudarccal, sűrű visszaesésekkel, mert a társadalmi szemlélet csak a már
botrányt, munkahelyi vagy családi konfliktust okozó súlyos esetben kiált orvosért vagy
rendőrért. Amíg az italt látszólag „bírja" valaki, s kilengései ideig-óráig eltussolhatóak,
a család és a különféle intézmények szinte abban fognak össze, nehogy az italozó ember
idejekorán kezelésbe kerüljön.
A gondozás korszerű (megelőző) szemléletének előbb-utóbb át kell törnie ezt a tár
sadalmi ellenállást. Másképp azonban nem megy, csak ha sikerül leküzdenünk, meg
szüntetnünk azt a társadalmi bélyeget, amely a pszichiátriai betegségeket (és magát a
gondozásba vételt) kíséri.
K i ne ismerné azt a helyzetet, amikor a pszichiátriai beteg állapotát végre sikerül
egyensúlyba hozni, de ha nem sikerül eltitkolni munkahelyi vezetői (vagy munkatársai)
előtt, hogy gondoztuk vagy gondozzuk, az alig kivédhető bizalmatlanság és kiközösítés
lesz számára a legfőbb visszaeséssel fenyegető tényező!? (...)

Ki gondozzon?
(...) A tömör felelet így hangozna: eredményesen gondozni csak munkacso
portban (gyakran használt angol kifejezéssel: team-ben) lehet.
Ennek vezetője és szervezője a mentálhigiénés gondozásban ma Magyarországon az or
vos, a pszichiáter, hiszen a testi bajok, betegségek legjobb hozzáértője. (...) A z elmegyó
gyász szakorvos sok szempontú kivizsgáló és gyógyító munkája pedig, amely a beteggel
való személyes foglalkozásra épül, nélkülözhetetlen alapja mindenféle pszichés gondo
zásnak, beavatkozásnak. A beteg ugyanis olyan tanácsot, kifogást, megerősítést, felada
tot stb. is elfogad kezelőorvosától, amit senki mástól. Akit az orvosa ajánl bizalmába,
azzal könnyebben szót ért s együttműködik. Ugyanez az orvosi tekintély fontos szerepet
játszhat a beteg környezetének az áthangolásában is, akár a család, akár a munkahely
vonatkozásában.
A z orvos mellett a pszichológus is jelentős szerephez jut a gondozásban (néhol már
alkalmaznak is ilyen szakembert egy-egy pszichiátriai és alkoholgondozóban); a pszi
chológus közreműködése mind a pontos diagnózis, mind az eredményes pszichoterápia
szempontjából hasznos lehet.

A kérdés azonban az, hogy ki legyen a speciális szakembere a gondozás
nak? (...)
Napjainkra kiderült, hogy a társadalmi körülmények szerepe a betegségek kialakulásá
ban, súlyosbodásában vagy gyógyulásában nemcsak járulékos, hanem a testi-lelki ténye
zőkkel teljesen egyenrangú, sőt olykor fontosabb is. Napjainkban jutnak el arra a felis-
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mérésre, hogy a szociális előtörténet, az aktuális helyzet és a kapcsolatok pontos felderí
tése (a szociális anamnézis és diagnózis) nélkül a betegségek jó részének - de különö
sen a pszichiátriai betegségeknek - az eredményes gyógykezelése, a betegek rehabilitá
ciójának a megszervezése igencsak nehéz feladat. így szabták ki az eredményes gyógyí
tás követelményei világszerte a szociális szervezésnek - a gyakorlati szociálpszicholó
giai munkának - , ennek az orvoséval egyenrangú új gyógyító szakmának a körvonalait
(...)
Kétségtelenül fontos a felsőfokú szociális szervező képzés, de egy szakma nemcsak
a felső fokon képzett szakemberekből áll. A mai pszichiátria szakgondozója - a közép
fokú végzettségű szociális munkatárs - is ennek az új, szociális beavatkozással gyógyító
szakmának a képviselője, ő az orvos legfontosabb szociális segítőtársa - akár a gondo
zóban, akár a fekvőbeteg-intézetben - , különösen most, amikor még alig van az egész
ségügyben főiskolai végzettségű szociális szervező. A szakgondozó tehát nemcsak „vég
rehajtója" az orvos utasításainak; szociális szemléletével, megfigyeléseivel, véleményé
vel és kezdeményezéseivel ennél sokkal többet kell produkálnia: a gondozó csoportmun
ka egyik legaktívabb résztvevőjének kell lennie.
A szociális szervezőnek vagy a szakgondozónak egy személyben kell közvetlen ha
tást gyakorolnia a gondozottra, a gondozott környezetére, s szerveznie mindazoknak a
segítő közreműködését, akiken múlhat az illető sorsa, konfliktusainak oldódása vagy
enyhülése, állapotának javulása, rehabilitációja. (...) Mindig meg kell találnia azt a
kulcsembert, akin a legtöbb múlik. (...)

Érdemes végiggondolni (...). hogy a kritikus helyzetekben tanúsítandó
segítő-gondo
zó hozzáállásnak melyek a belső, emberi feltételei.
A szokatlan, váratlan szituációban hozott célszerű, gyors döntésem részben az
adottságaimon és készségeimen múlik, részben pedig a korábban szerzett ismereteimen
és tapasztalajaimon. A z ideális szociális szakember ideális magatartását próbáljuk meg
tehát e két alapvető szempont szerint csoportosítani. (...)
Pszichológiai kulturáltságra kell törekednünk mindenekelőtt, amin nemcsak (és nem
is elsősorban) a lélektan elméleti tételeinek ismeretét értjük. Sokkal fontosabbnak tűnik
ennél egy olyan pszichológiai gyakorlat, amely eligazíthat bennünket és hozzásegíthet
ahhoz, hogy akár önmagunkról, akár a gondozottakról reális képet alkothassunk. így
megfelelő, hasznosítható lélektani ismeretekkel kell rendelkeznünk - többek közt - a va
lóság érzékelésének és megítélésének húségéről, s az ezt befolyásoló főbb tényezőkről;
az emberek önismeretéről és önértékeléséről; az értelmi képességek, az érzelem és az
akarat viselkedést befolyásoló szerepéről; az önérvényesítés és az alkalmazkodás lehető
ségeiről stb.
Társadalmi és társadalomlélektani (szociológiai és szociálpszichológiai) ismereteket
kell szereznünk az osztály- és réteghelyzet és az ezekben végbemenő változások értel
mezéséhez; a társadalmi normák, értékek és szerepelvárások, valamint a család, a lakó
hely, a munkahely miliő-hatásainak a gondozott érdekében való kivédése, illetve hasz
nosítása érdekében.
Olyan jogszabály-ismeretekre
van szükségünk, amelyek a gondozottak jogainak ér
vényesítéséhez, ügyes-bajos dolgainak intézéséhez nélkülözhetetlenek.
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Tájékozottságra van szükségünk a nevelő célzatú „pszicho- és szocioterápiás"
be
avatkozás módokban, amelyekkel a gondozottakra és azok környezetére hatni tudunk.
Mindezek mellett - s talán elsó helyen ezt kellett volna említenünk - oly fokú
egészségügyi (pszichiátriai) ismeretekkel kell rendelkeznünk, amelyek szociális tevé
kenységünk irányultságát és a gyógyító munkacsoportokban való közreműködésünket
megfelelően biztosítják.
Végül mindezek folyamatos begyakorlására is szükségünk van, hogy ismereteink al
kalmazásába kellőképp jártasak legyünk.

Az ideális szociális munkatárs tulajdonságai

és készségei

A szociális szakember eredményes munkájához bizonyos adottságokra és
készségekre eredendően szükség van. Ez azonban nem jelenti, hogy ezek
tudatos önneveléssel és gyakorlással ne lennének fejleszthetőek.
A természetes viselkedés az eredményes gondozás legelső, legfőbb felté
tele.
Minden fölvett póz hamar elárulja gazdája mesterkéltségét, őszintétlenségét - és vissza
tetszést kelt. Semmi szükség a szirupos modorosságra (az „édesem", „aranyoskám"
megszólításokra). Hangsúlyozni kell azonban, hogy a fölülről kezelő rideg hivatali hang
is akadálya az eredményes együttműködésnek. Mindig úgy kell viselkedünk, szavainkat,
hanghordozásunkat megválasztani, arckifejezésünket, gesztusainkat irányítani, hogy
ezekből az együttérzés és segítő szándék még akkor is nyilvánvaló legyen, ha törté
netesen nem tudunk az adott pillanatban megfelelő módon, igazán segíteni. (...)

Saját korlátaink számításba vétele nélkül ugyancsak nem érhetünk el ko
moly eredményt. Mindegyikünknek vannak saját élményei, személyes elő
története; jó vagy rossz hangulatunk is befolyásolhatja a viselkedésünket, a
tűrőképességünk sem véges.
A dologban az a legproblematikusabb, hogy belső ellenállásunk j ó részét talán sohasem
tudjuk majd tudatosítani. De ha egyáltalán számolni próbálunk ezekkel az ismeretlen té
nyekkel, ha véleményünket vagy ítéleteinket időnként képesek leszünk megkérdőjelezni,
már ez is jelentős közeledés a realitáshoz.

Az elfogadás, az együttérzés és a beleélés képességét szoktuk empátiának
nevezni. E nélkül a tulajdonság nélkül senki sem lehet jó szociális munkás.
Ruth Bang (...) számos példával bizonyítja, hogy ez a magatartásmód korántsem azonos
azzal a fogalommal, amit közönségesen Jószívűségnek" mondunk. A szakgondozó em
pátiás magatartása sokkal tudatosabb hozzáállást (attitűdöt) feltételez. Ennek a fejleszté
se nem megy magától, kemény küzdelmet igényel azokkal a természetes védekező me-
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chanizmusokkal szemben (...), amelyek ösztönösen elutasítják az ismeretlen, nehezen ér
telmezhető jelenségeket.
Az empátia egyszerre jelent érzelmi nyitottságot s egyben törekvést a gondozott vi
selkedésének megértésére. Bármennyire tiltakozzanak is ez ellen egyes terapeuták (akik
szerint a beteget „nem szeretni, hanem gyógyítani kell"), az empátia személyhez szóló
szeretetet is jelent. Legalább az igyekezet szintjén. Megfejthetetlen ellenérzéseink követ
kezményeitói mindenképp meg kell óvnunk, aki ránk szorul - akár úgy is, hogy más
gondozására bízzuk. (...)

A szociális szakember minden körülmények közt őrizze meg nyugalmát, hig
gadtságát. Ezt leírni, tanácsolni sokkal könnyebb, mint megvalósítani. Ter
mészetünk, vérmérsékletünk és gyakorlás dolga, hogy valójában mennyire
sikerül.
A z események higgadt elemzésére annál inkább szüksége van, mert a türelmet és meg
értést tanúsító szakgondozóval is előfordulhat, hogy konfliktushelyzetbe kerül akár a be
teggel, a beteg hozzátartozójával, szomszédjával vagy saját munkatársaival, főnökével
is. Csak a higgadtság és a higgadt elemzés segíthet abban, hogy ne hagyjuk elmérgesed
ni, összekuszálódni az ilyen szituációt. (...)

Szimmetrikus partnerkapcsolat. A z elfogadó magatartásból következik, hogy
a szociális munkatársnak a gondozotthoz fűződő kapcsolatát úgy kell kiala
kítania és fejlesztenie, hogy az mind szimmetrikusabb partnerkapcsolattá
váljon, amelyben a gondozott mind több felelősséget vállal magára és mind
kezdeményezőbb szerephez jut.
A szimmetrikus kapcsolat kölcsönös megbecsülést és tiszteletet feltételez, amellyel öszszeférhetetlen a gondozott lekezelése, elhallgattatása, vagy éppen egyoldalú letegezése.
(...)
A partnerkapcsolatnak mint távlati célkitűzésnek az a legköznapibb problémája,
hogy mikor szorítkozzon a szakgondozó beavatkozása a késztetésre. Erre sincs recept, ez
is a konkrét eset mérlegelésétől függ.

A gyors, rugalmas döntés készsége és a megfelelő (önkritikát, önuralmat
feltételező) önkontroll képessége - ezek is olyan továbbfejlesztendő tulaj
donságai a jó szociális munkatársnak, amelyek egyéniségének érettségével,
erősségével függnek össze. (...)

A komplex gondozás főbb

színterei

(...) Az első gondozási színtér a társadalom egésze, ahol még a tanácsadásé a vezető
szerep. Itt közvetve vagy közvetlenül a család, az iskola és a munkahely még egész
séges (vagy betegségétől mit sem tudó, esetleg tudni sem akaró) tagjaival kerül kapcso
latba a szociális munkatárs. Ezeket az embereket - így vagy úgy - meg kell (kellene)
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óvni, fel kell (kellene) vértezni bizonyos fenyegető lelki torzulásokkal vagy betegségek
kel, illetve elhanyagolt betegségük súlyosbodásával szemben.
A második fő színtér már a gondozók (a pszichiátriai vagy mentálhigiénés
gondozó,
alkoholgondozó) közvetlen - intézményi - hatókörébe esik. (...)
A harmadik gondozási színtér ebben a csoportosításban a „kórházszerű" intézmény. így
- többek közt - a felvételes elmeosztályon, a betegfoglalkoztató- és rehabilitációs inté
zetben, a nappali vagy éjjeli szanatóriumban stb. arról a betegről kell szociálisan is gon
doskodni, akinek napjai hosszú sorát (vagy ezek j ó részét) az egészségügyi intézmény
ritmusa, napjai gyógyító rezsimje szabja meg. (...)
Ma már közismert, hogy az egyirányú információáramláson alapuló felvilágosítás,
tanácsadás és nevelés szükségképp kudarcra van ítélve már csak azért is, mert az élet
ben nincsenek mindenttudók, akik az összes lehetséges problémára eleve ismernék a vá
laszt. (...)
A másik buktatója ennek az egyirányú „egészségnevelésnek", hogy az ember cse
lekvő megértésének bizony sok-sok korlátja van. Akadályozhatják ebben az életét átszö
vő szokásai, amelyektől még ha akar, akkor is nehezen tud szabadulni. De a gondolati
belátás sem olyan egyszerű; ezt mindenki tanúsíthatja, aki valamilyen lényeges kérdés
ben már megpróbált meggyőzni valakit. Maga a szóhasználat is bizonyítja, hogy a meg
győzendő természetszerűleg megpróbálja védeni eredeti álláspontját, igazát; mert ugye
mindenki csakis a magáét érzi egyedül valóban igaznak. De az is biztos, hogy nem min
denkinek a véleményére hajlik az ember; az előítéletei és az illetőhöz fűződő kapcsolata
meg érzései nagyon is belejátszanak ebbe. Valamennyien tapasztalhattuk, hogy éppen
ezért olyan könnyű - megértés helyett - félreérteni a segítő szándékot. Majdnemhogy
azt lehet állítani, hogy csak azt a javaslatot tudjuk valóban, cselekvő megértéssel ma
gunkévá tenni, aminek a belső feltételei is megértek bennünk Ezek azok a javaslatok az
tán, amelyeket az ember tényleg örömmel fogad, mert saját gondolataira, legtitkosabb
vágyaira ismer bennük. A pszichológusok „ahá!" élménynek nevezik az ilyen hirtelen,
örömteli felismeréseket; az alkoholbetegek közt elterjedt szóhasználat szerint ilyenkor
„kattan" s „esik le a húszfilléres" az embernek. (...)

Az eredménnyel kecsegtető pszichoszociális tanácsadás, egészségnevelés
ennélfogva sohasem lehet sematikus; mindig egyénített s alkalomhoz illő
kell, hogy legyen. A klienssel („ügyféllel") közös munkára szövetkezik a ta
nácsadó. Közösen gondolják át az előzményeket, a körülményeket, s közö
sen mérlegelik a megoldási lehetőségeket is. (...)

A („terepen" - Szerk.) gondozottak közös
-

jellemzői

Járóképes, önállóan vagy segítséggel közlekedni képes személyek, akik berendelés,
megállapodás vagy panasz esetén fel tudják keresni az illetékes szakembereket.
Saját lakásban, bérelt szálláson vagy pedig családban (esetleg töredékcsaládban) élő
személyek, akik elemi létfeltételeikről vagy maguk gondoskodnak, vagy hozzátarto
zóik gondoskodnak róluk ilyen vonatkozásban: tehát természetes szociális környezet
ben élnek, s nem „kórházszerű" intézményben.
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A („terepen" - Szerk.) gondozottak eltérnek
-

-

egymástól:

korban,
értelmi szintjükben és alkalmazkodó képességükben,
igényeikben és elvárásaikban,
diagnózis tekintetében (esetleg a kísérőbetegségekben is),
állapotukban és annak várható alakulásában (prognózisukban),
szociális kapcsolataikban (ezek összetételében, erősségében, környezetük türelmében
és segítőkészségében); a legfontosabb, hogy milyen a családjuk, s van-e családjuk
egyáltalán,
rehabilitációjuk szintjében és további lehetőségeiben stb.,
a kórházszerű intézmények szempontjából pedig lehetnek olyanok, akiket ezek vala
melyikéből hazabocsátottak, mint „gyógyult" beteget; és lehetnek olyanok, akik nem
szorulnak rá, hogy ilyen intézményekben kezeljék őket (...)

Intenzitása szerint a (...) gondozás lehet:
- Intenzív, hetenkénti vagy még sűrűbb találkozásokkal; egymásra épülő, feladatokat
adó és számonkérő, tervszerű pszichoterápiás beszélgetés-sorozat alapján.
- Közepes intenzitású, havonkénti-negyedévenkénti találkozásokkal; amikor a támoga
tásnak ez a formája már elegendő a gyógyulási-rehabilitációs folyamat továbbfejlő
déséhez.
- Pusztán csak rendelkezésre álló (látens jellegű), amikor az évenkénti információval
megelégszünk, amikor ennek az „utógondozásnak" a lényege tulajdonképpen csak
az, hogy a rehabilitált tudja, hogy bármikor segítségért fordulhat a gondozóhoz. (...)
Kiemelkedően fontos a(...) speciális, területi szociális szervezés három fontos aspektusa.
- A mentálhigiénés gondozás, beavatkozás mindig családgondozó jellegű. Nem lehet a
gondozott érdekét úgy képviselni, védeni, hogy közben mások betegedjenek meg.
Ahol egy beteg van, az rendszerint a környezetében élőket is megviseli; az egyén
gyógyítása és a betegítő körülmények (patogén konstelláció) kiküszöbölése összetar
tozó teendők. S nem árt hangsúlyozni, hogy az elsőrendű védelmet mindenekelőtt a
gondozón családjában élő kiskorúaknak kell biztosítani - a mentális betegségek hal
mozódásának és „átörökítésének" megakadályozása végett.
- A mentálhigiénés gondozás, beavatkozás szükség esetén védett (és védő) körülmé
nyekről is igyekszik gondoskodni, ha a közvetlen rehabilitációban nehézségek mutat
koznak. (...)
- A mentálhigiénés beavatkozás nem ér véget akkor, ha a gondozott átmenetileg kór
házszerű intézménybe (vagy éppen börtönbe) kerül. A kapcsolatok ápolása, a vissza
váró, rehabilitációt segítő környezet előkészítése ebben az időszakban is fontos fel
adat.
(...) A pszichiátriai és alkohológiai járóbeteg-ellátás országosan korántsem egységes, a
mintegy 100-100 gondozóban az ellátás színvonala helyenként igen eltérő.
Számos ideggondozó csupán a szakrendelések színvonalán működik jelenleg: ellátja
a jelentkezőket. Legfeljebb esetenként konzultációt végez még ezen kívül: felkérésre,
megkeresésre diagnosztikus és terápiás szempontú szakvéleményt készít. A gondozotta
kat - nem is mindig a leginkább rászorulókat - évente egyszer (de ritkán többször)
meglátogatják a lakásukon a gondozónők, ahol olykor tanácsot is adnak, de főleg csak
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tájékozódnak a beteg hogyléte, magatartása, problémái felől. A z már ritkán fordul elő,
hogy a családtagokat is bevonják a feszültségek megbeszélésébe, még ritkább eset, ami
kor a gondozás a munkahelyi vagy lakóhelyi problémák megoldására is kísérletet tesz.
Az alkoholelvonó szakrendelések gondozó tevékenységére ez a negatív mérleg még
fokozottabban igaz: azt gondozzák, aki gondoztatja magát (tehát önként bejár a gondo
zóba); aki elmarad, azt jobbik esetben beidézik, rendőrrel elővezettetik vagy kórházi kö
telezésre indítványozzák, többnyire azonban egyszerűen törlik a gondozásból. Munká
jukhoz egyelőre hiányzanak a tárgyi és személyi feltételek. (...)

Mentálhigiénés

gondozás a „kórházszerű"

intézményekben

(...) A „kórházszerű" intézményben folytatott pszichoszociális-mentálhigiénés gondozás értelmezése megköveteli, hogy egy új fogalomnak: a totális
intézménynek a jellegzetességeivel számot vessünk.
A katonaság, a kolostor, a kollégium, a börtön - és a kórház is - „totális" intézmény,
hiszen a lakói életét ez is, az is 100 (vagy csaknem 100) százalékig megszabja. Teljes
mértékig gondoskodik ugyanis lakói létfeltételeiről, de tökéletes alkalmazkodást is köve
tel ennek fejében, az intézet rendeltetésszerű célja érdekében. A totális intézmény az
„ember és ember" közötti viszony helyére az „ember és szabály" közti kényszerű vi
szonyt állítja, s ez a teljes szabályozottság az egyéni véleményt, kezdeményezést szük
ségképp megregulázza, háttérbe szorítja. Minél hosszabb időt tölt valaki ilyen „totális"
intézményben - s minél kevesebb alkalma nyílik arra, hogy kijárjon onnan - , annál job
ban hospitalizálódik, a társadalomban hasznosítható készségei annál inkább elsorvadnak,
annál nehezebb a visszatérés a természetes emberi közösségekbe.
A z itt vázolt felismerések vezettek arra a törekvésre világszerte, hogy enyhíteni kell
a „totális" intézmények szigorúságán és ellensúlyozni kell a káros hatásokat. A z elme
osztályok szervezetének fokozatos átalakítása és modernizálása - egészen a „nyílt ajtós"
terápiás közösségig - voltaképpen ezt szolgálja. Be kell vallani, a korszerű célok meg
valósítása nem megy könnyen, az elmeosztályok régi hagyományai, a betegek kiszolgál
tatott helyzete stb. ezt nagymértékben megnehezítik.
A „kórházszerű" intézményekben - rendeltetésüknek megfelelően - elsősorban gyó
gyítják és ápolják a betegeket. A z itt folytatandó mentális (lelki) gondozás meghatározá
sa érdekében számításba kell vennünk a gyakorlat eltérő fogalomhasználatát
a „gondo
zottak" tekintetében.

Mit biztosít a „totális" intézmény lakójának
a szociális
munkatárs?
-

-

(ápoltjának)

A kapcsolatok fenntartását és realizálását (látogatást, levelet, csomagot stb.), a rá irá
nyuló szeretet és hiányérzet megnyilvánulását - lelki egyensúlya s gyógyulási-reha
bilitációs késztetéseinek fokozása és megszilárdítása érdekében.
Elintézését némely ügyes-bajos dolgának, amire pillanatnyilag (vagy egyáltalán) nem
volna módja, képessége (így pl. a lakása állapotával, a nyugdíjával, a munkahelyével
kapcsolatos sürgős problémái rendezését), hogy egészségi állapota javításában nyu
godtabban tudjon közreműködni.
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Az intézmény sajátosságai és az intézményi tartózkodás tartama nyilván alapvetően meg
szabja az egyénre szóló szociális beavatkozás formáit és aktivitását. Természetesen más
gondozási feladatok adódnak az egészségügyi intézményben ápolt beteg esetében - és
mások a büntetésvégrehajtási intézetbe zárt elítélttel, vagy az állami gondozottak neve
lőotthonának fiatal lakójával kapcsolatban. A z életkori sajátosságok is bizonyára közre
játszanak a különbségekben, de a diagnózis is - betegség vagy fogyatékosság esetén.
Ugyanígy más és más gondozási feladatok adódhatnak a különböző kórházi osztályok
eltérő profiljából is: baleseti sebészeten pl. a hozzátartozók gyors megkeresése ugyan
olyan jelentős szociális feladat, mint egy elmeosztályi ápolt gondnokság alá helyezésé
nek elindítása, adott esetben. Általában mások a gondozási tennivalók a rövid tartamú
ápolási egységekben, mint a krónikus osztályokon (ahol huzamosabb ideig tartózkodnak
a betegek), és megint más az ún. átmeneti intézményekben. Változnak a tennivalók a
hazatérés közeledtével is, természetesen. (...)

A komplex gondozás módszerei és

eszközrendszere

Mielőtt a módszerek és eszközök taglalásába belemerülnénk, szögezzük le
még egyszer: az alkohológia ellátásunk jelenlegi formái sem nem komple
xek, sem nem elegendőek e terjedő - és félő, hogy bővítetten újratermelődő
- népbetegség megfékezésére.
A z Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság 1983. évi megalakulása óta fokozott törekvé
seket észlelhetünk a lemaradás bepótlására. Ennek egyik fontos összetevője, hogy a Kor
mány kiemelt feladatként kezeli az alkohológiai ellátás fejlesztését és jelentős céltámo
gatást is biztosított hozzá. A másik az, hogy az Alkohológiai Tudományos Módszertani
Központ ( A T M K ) - amely kutatásaival, módszertani leveleivel, útmutatóival eddig is
segítette az alkohológiai ellátás fejlesztését - napjainkban alakul át országos intézetté.
A z Országos Alkohológiai Intézettől remélhető mind az alkohológiai szakma speciális
ellátási formáinak komplettálása, kiegészítése, nagyobb anyagi-erkölcsi elismertetése, a
gyógyulás és gyógyítás érdekeltségi ösztönzőinek kimunkálása és elterjesztése, mind pe
dig az egészségügy általános felkészítése az elsődleges és másodlagos megelőzésben va
ló hatékony közreműködésre. A narkomán fiatalok kezelésének-gondozásának fejlesztése
is jórészt ennek az új országos intézetnek az addiktológiai felkészültségén múlik majd. (...)

Pszichoszociális ismeretszerzés az „esetről"
mint döntéselőkészítés

-

Mit kell megtudnunk a betegről?
-

274

Mindent, ami a testi-lelki panaszaira (étvágyára, alvására, kedélyállapotára, szexuali
tására, munkakészségére stb.), különféle problémáira, ezek kialakulására, valamint
életkörülményeire, terveire, lehetőségeire vonatkozik. A tényszerű információk mel
lett arról is tudomást kell szereznünk, hogy a segítségre szoruló mindezekhez milyen
érzelmi, indulati töltéssel viszonyul; mi (és ki) a kiváltója szeretetének, vagy éppen
gyűlöletének? Érzelmeinek (és környezete érzelmeinek) átlátása megkönnyíti a gon
dozó beavatkozást kedvező életfordulata érdekében.

-

Lelki betegségeknél és zavaroknál a gyógyulásrendeződés egyik legfőbb feltétele,
hogy a személyiség önismerete gyarapodjék s öngyógyító törekvései erősödjenek. Ez
viszont többnyire azon múlik, mennyire sikerül szabad utat nyitni azoknak a motivá
cióknak (indítékoknak), amelyek elősegítik s egyben meg is szilárdítják a gyógyulás
és rehabilitálódás irányában tett - eleinte tétova - lépéseket.
Mindezekből következik, hogy az adott személyre irányuló ismeretek megszerzését
nem a kíváncsiság, hanem csakis a segítőkészség motiválhatja. Ugyanebből a gyógyító
segítő hozzáállásból folyik, hogy soha senki illetéktelennek nem fecseghetünk
az így
szerzett információkról: az orvosi titoktartás jogilag szabályozott kötelezettsége a szo
ciális munkatársakra (de még a társadalmi gondozókra is) ugyanúgy vonatkozik. (...)

A begyűjtött ismeretek terjedelme, mélysége és hitelessége egyaránt múlik
azon a bizalmon, amit a megkérdezettektől ki tudunk érdemelni. (...) Úgy
gondoljuk, hogy sem tesztlapot kitölteni, sem pl. környezettanulmányt „fel
venni" nem szabad anélkül, hogy előzőleg (vagy egyidejűleg) meg ne értet
nénk az illetővel ennek hasznát, értelmét - az ő számára.
A pszichiátriai-alkohológiai gondozásba vett (vagy gondozásra javasolt
kezdeményezett) személyek - és akik a környezetükben élnek - ugyanis
nem vádlottak, még kevésbé lélektelen munkadarabok (és nem is „beteg
anyag"), hanem olyan egyenrangú embertársaink, akiket valamilyen fontos,
lélekmentő ügyben akarunk közreműködésre bírni. A z információszerzés
ennek az alapvető célnak van alárendelve.
Emberi gyarlóság, hogy első benyomásaink hatása alól nehezen tudunk szabadulni. Akit
egyszer megbízhatatlannak ismertünk meg: akire valamilyen diagnózis „rábélyegződött";
de különösen akkor, ha az illető indokolatlanul sértegetett bennünket, (...) első vélemé
nyünkön később sem változtatunk egykönnyen. Sőt, inkább azokra a jelenségekre van
fülünk és figyelmünk, amelyek első - meghatározó - információinkat igazolják. E z baj,
hiszen a mentálhigiénés gondozás célja éppen a személyiségtulajdonságok
javítása, érle
lése: maga a változás. (Kivételt képeznek természetesen azok a súlyos esetek, amikor az
állapotromlás kivédése a lehetséges legnagyobb eredmény.)
A feladat tehát kettős: egyrészt vigyáznunk kell, hogy kordában tartsuk saját érzé
kenységünket, hiúságunkat, begyöpösödött nézeteinket stb., másrészt gondot kell fordíta
nunk a gondozottról (és környezetéről) szerzett ismereteink meg-megújítására,
s ennek
folyamatosságára.

Kitolj honnan szerezhetünk

információt a betegről, az „esetről"?

Elsősorban magától a betegtől, illetve attól a személytől, akinek a pszichiát
riai megbetegedése - akárcsak gyanúként, vagy bejelentésként - fölmerül.
(...)
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A környezettől szerzett tájékoztató adatokat ugyancsak vonatkoztathatjuk a kórelőzmény
re: a környezeti adatok ilyen értelmű rendszerét heteroanamnézisnek
nevezzük. Ez gyűj
tőfogalma mindazoknak az információknak, amelyeket a gondozott (vagy gondozásra
kezdeményezett) személyről - a családtagjairól, lakó- és munkahelyi környezetéből és
máshonnan - be tudunk szerezni anélkül, hogy ez rá nézve kedvezőtlen következmé
nyekkel járna. (...)

A megfelelő, adott esetben hatékony gyógyító álláspont és stratégia kialakí
tása nem könnyű feladat. Nem lehet pl. a gondozott érdekeit úgy védeni,
hogy közben nem vagyunk tekintettel a családjára, a környezetére, vagy ép
pen a munkahelye sajátos érdekeire. Abból kell kiindulnunk - mint ezt a
szemléleti részben már érintettük - , hogy a pszichiátriai és az alkoholbeteg
is vagy a számára kóros környezeti viszonyok miatt betegedett meg, vagy a
már kialakult betegsége hatott kórosan ezekre a társas kapcsolatkora. így
is, úgy is: nemcsak „egy beteggel" kell számolnunk. Feladatunk tehát a be
teget körülvevő kóros kapcsolatok rendezése is. E nélkül csak tüneti keze
lésre vállalkoznánk, ami szükségképpen csekély eredménnyel jár.
A környezeti beavatkozásnak (szocioterápiának) a megtervezése feltétlenül közös megbe
szélést, team-munkát igényel. A szociális munkatárs dolga azonban e beavatkozás előké
szítése (a különböző adatok ismertetésével és értékelésével a gyógyító munkacsoport
ban), majd - utóbb - a közösen elhatározott beavatkozás (pl. családterápia) végrehajtá
sa. A begyűjtött információk gyakran állítják a gyógyítókat nehéz döntések elő.

A szociális munkatárs szociálpedagógiai

tevékenysége

(...) Azért használjuk a „pedagógia" fogalmát itt sajátos „társadalmi" szó
összetételben, hogy érzékeltessük a szakgondozó nevelőmunkájának legjel
lemzőbb oldalát. Pedagógiai tevékenységének ugyanis mindenekelőtt arra
kell irányulnia, hogy a gondozott társas kapcsolatait rendezze. Más szóval:
hogy ne álljon csak úgy, egyszál magában, legyen egyáltalán családja és
munkahelye; és az olyan legyen, amelyik megérti és rehabilitációját is segí
ti. Ha pedig e körökben konfliktushelyzetbe kerül, a problémát - egyedül
vagy a szociális munkatárs segítségével - maga meg tudja oldani.
Egy másik szóösszetétel is jól jellemzi munkánk pedagógiai jellegét,
amellyel kifejezetten a gyógyítást szolgáljuk. Akár úgy, hogy a már eltorzult
lelki alkat korrekciójára (kijavítására) törekszünk, akár azzal, hogy bizo
nyos hiányzó képességek kompenzálását (pótlását) tűzzük célul. Ilyen érte
lemben ez valójában különleges pedagógia vagy gyógyító nevelés: tehát lel
ki gyógymód, pszichoterápia a javából.
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A nevelés sokirányú feladatai közt nehéz eligazodni. Célszerű volna valamilyen kulcsfo
galmat megragadni ezek közül, ami maga után vonhatná a többi elérendő nevelési cél
megközelítését is. A felnőtt gyógypedagógia ilyen kulcsfogalmának a tágan értelmezett
önismeretet tekintjük, aminek tulajdonképpen már a normál iskolai nevelésben is j ó len
ne végre megfelelő teret és rangot biztosítani. A z az ember ugyanis, aki többé-kevésbé
tisztában van saját képességeivel, lehetőségeivel és korlátaival, ritkábban kerül konflik
tushelyzetbe, vagy - ha mégis - könnyebben kimászik belőle. A z egészséges, kellemes
közérzet is sokkal inkább ezzel függ össze, mint bármi egyébbel, hiszen célkitűzéseink,
választásaink (foglalkozás, barát, házastárs stb.) realitása harmonikusabbá teszi életün
ket, eleve csökkenti a kudarcok lehetőségét és mélységét.
Ha bánni tudnánk magunkkal, ha kézben tudnánk tartani vágyainkat, indulatainkat aminek elsődleges feltétele mégiscsak ezek ismerete volna - , lelki problémáink túlnyo
mó részét orvosok és pszichológusok nélkül is meg tudnánk oldani. (...)
Állapodjunk meg (...) abban, hogy (...) az önismeretnek is vannak kockázatai. A
helyzetünkre való ráébredés könnyen felidézheti a kilátástalanság érzetét; ha pedig vi
selkedésünk következményeivel szembesítenek bennünket, pusztító önvádunk támadhat.
Az önismeretre nevelés tehát semmiképp sem azonos azzal a kegyetlenséggel, amellyel
valaki - mindenre való tekintet nélkül - csakúgy rázúdítja az „igazságot" a gondozottra.
A gondozottal (és környezetével) folytatott kapcsolat, érintkezés - akárcsak egy
gyógyszervény átadása is - mindig nevelő jellegű. Vagy árt, vagy használ ilyen értelem
ben is, de az igazi gyógyító nevelés több az ilyen véletlen, alkalmi találkozásoknál. Lé
nyegükhöz tartozik a rendszeresség és a tervszerűség. (...)
A céltudatosság azonban nem azonos azzal, hogy a beszélgetéseket feltétlenül ne
künk kellene irányítani minden esetben. Lehetséges, hogy az adott célt éppen az szolgál
ja, ha a szavak sodrát szabadjára engedjük (szükség szerint váltakoztatva a direktív és
nondirektív technikát). A következtetések között is mindig az az értékesebb, amire a gon
dozott saját maga jut. (...)

Ezek után vizsgáljuk meg azokat az alaphelyzeteket, amelyekben a szociális
munkatárs gyógyító-nevelő tevékenysége kibontakozhat.
Az egyik fő változat, ha négyszemközt foglalkozik a gondozottal - akár a
rendelőben, akár másutt.
Ennek a feltételeit nem mindig könnyű megteremteni, az elvét azonban semmiképp sem
szabad egy pillanatra sem szem elől tévesztenünk: a beteggel való foglalkozás ideje tel
jesen az övé. A z anamnézis-felvétel, az adminisztrációs adatok rögzítése, a vérnyomás
mérése, az injekció beadása stb. mind személyes ügye a gondozottnak, nem szabad tehát
közben „félre" is beszélnünk. (...)
A z egyéni foglalkozás alkalmat adhat (megfelelő körülmények esetén) az intim be
szélgetésre, a zárkózottabb természetűek félénkségének oldására, a körülmények jobb,
alaposabb megismerésére, a beteg kitárulkozására, az emlékek felelevenítésére stb.
Ilyenkor nyílik mód arra, hogy a kényesebb problémákat is szóba hozzuk, hogy a hely
zetet és a gondozott viselkedését közösen, mélyebben
elemezzük
A z egyéni beszélgetésben a szociális munkatárs - a szükségletnek és saját adottsá
gainak megfelelően - választja meg gyógyító szerepkörét. Mindig egészségügyi-szociális
szakember marad ebben a kapcsolatban, de viselkedésének jellege változhat: emlékeztet
het egy idősebb testvér, egy barát vagy szülő viselkedésére; szükség szerint kell támoga-
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tást nyújtania, a beteg indulatát levezetnie, vagy éppen elvárásokat megtestesítenie vele
szemben.

A dicséretről és az elismerésről kicsit részletesebben kell beszélnünk, mert
általában nem hasznosítjuk eléggé mint pedagógiai eszközt, pedig mindenki
tapasztalhatta már, hogy sokkal többet ér mindenféle kárhoztatásnál.
Nincs olyan ember, nincs olyan gondozott, aki legalább véletlenül ne tenne valamit he
lyesen. Ha ezt a lépését megdicsérjük, akkor a pozitív megerősítés pedagógiai
módszeré
vel élünk. Bevéssük a gondozott lelkébe, tudatába, hogy az efféle cselekvés
dicsérettel,
örömérzéssel jár, érdemes tehát megismételnie. A dicséretnek ezt a hatását nevezzük
specifikus hatásnak.
Van azonban a dicséretnek aspecifikus - általános - hatása is, ami teljesen függet
len attól, hogy az illető mivel szolgált rá a dicséretre. Ilyen általános hatása pl. az, hogy
erősíti a gondozott és a gondozó kapcsolatát. Dicséretet ugyanis mindenki szívesen hall
gat, a dicsérőt is többnyire megkedveli, megszereti miatta, s a kedvéért aztán sok min
denre képes az ember. Hasonló aspecifikus hatása a dicséretnek, hogy javítja a gondo
zott önértékelését, erősíti önbizalmát, „énerejét", hiszen a dicséret azt bizonyítja, hogy ö
is tud olyat csinálni, úgy viselkedni, hogy az dicséretre érdemes legyen.
Mindebből következik, hogy a dicséret: érték Ennek megfelelően kell bánnunk, él
nünk vele. Ne fukarkodjunk a dicsérettel, de ne essünk túlzásba se. Ha a nehezen moz
duló, kezdeményezőkészség híjával levő beteget valamilyen egyszerű tevékenységéért
mégdicsérjük - jól tesszük. Egy mozgékonyabb, gyakorlottabb embernél már termé
szetesen nagyobb a dicséret követelménye. A vissza-visszatérő dicsérgetés azonban
könnyen visszássá válik és szándékunkkal ellenkező hatást ér el. Vagy úgy, hogy az i l 
lető gúnyolódásnak véli. vagy úgy, hogy önteltté teszi s már nem sarkallja újabb teljesít
ményre.
Érdekes a dicséret szerepe a csoportban (pl. a családban, a munkatársak vagy a
szomszédság körében). A dicséret nagy húzóerő, de féltékennyé is tehet, konfliktust is
teremthet.
És az sem mindegy, hogy ki dicsér. Olykor a dicsérettel a szociális munkatársnak
háttérben kell maradnia, más alkalmas személlyel kell azt kimondatnia, ha az emberi ér
zékenységre tekintettel akar lenni. Márpedig aki erre nincs tekintettel, aligha ért a neve
léshez jobban, mint egy porcelánboltban toporgó elefánt...
Sohase feledjük el, hogy dicséretünk, korholásunk (vagy akár közönyünk), egész vi
selkedésünk mindig társas közegben zajlik; még a négyszemközti alaphelyzet sem kivé
tel ez alól. E z annyit jelent, hogy nem lehetek sem goromba, sem kedves soha - egyet
len emberhez. Amit teszek, mindig mindenkinek szól. Különösen igaz ez egy fölérendelt
szerepben mozgó, vezető személyre; márpedig a szociális munkatárs ilyen a betegek
közt. A z osztályon is, a gondozóban is hamar híre megy mindennek - anélkül, hogy lát
ványos tanúi lennének. A mindennapos megnyilvánulásokból tevődik össze egy-egy osz
tály vagy gondozó légköre (kellemes vagy kellemetlen atmoszférája), amit mindnyájan
érzünk, de amit mégis oly nehéz meghatározni.

Ezek a gondolatok viszont már át is vezettek bennünket a gyógyító
másik alaphelyzetébe: a csoportba.
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nevelés

A csoportos alaphelyzet egyik jelentős válfaja az, amikor a szociális munkatárs megláto
gatja a családot, s ebből rendszert csinál.
A családlátogatás (amitől sokan ódzkodnak az esetleges kedvezőtlen fogadtatás mi
att) a legjobb lehetőség a családtagokkal való kedvező megismerkedésre, s bevonásukra
a gyógyító-rehabilitációs folyamatba. A szociális munkatársnak ez azonban csak akkor
sikerülhet, ha a kezdeti ellenállást legyőzi, s átmenetileg mintegy családtaggá válik 6
maga is. Belülről kell megértenie, átéreznie a család légkörét, kisebb-nagyobb gondjait,
a családtagok szerepét, egymáshoz való viszonyát, megszokott válaszreakcióit és berög
zült „játszmáit", még rigolyáikat is. Enélkül a beavatkozás sohasem lehetne több, mint
fölösleges, üres prédikáció, falra hány borsó.

A családnak, mint kisközösségnek az ismerete - amit a szociológia meg a
tapasztalatok tanítanak erről - nagy segítség lehet a család ilyen bensőséges
megértéséhez.
Rá kell jönnünk, hogy ki az uralkodó egyéniség (domináns személyiség) az adott csa
ládban, s ez ellen kik hogyan lázadoznak.
Rá kell találnunk a család nyilvánosan vallon közös céljai mögött az eltérő mélyebb
érdekekre, vágyakra, indulatokra, amelyek sokszor hangot se kapnak, csak bizonyos cse
lekvések félresiklásában jelentkeznek. Rá kell ismernünk a hazugságokra és a téves ér
telmezésekre csakúgy, mint a gondosan titkolt kétértékű érzésekre (ambivalenciákra), ha
magunk is nem akarunk ugyanabba a csapdába kerülni, mint amit a családtagok talán
már meg is szoktak.
Látnunk kell a változásokat és a további változások lehetőségeit, 2J. összetartó és
széthúzó erőket egyaránt. Ösztönösen is lehet sokat segíteni egy-egy családnak, de a be
avatkozás sikeréhez a , j ó megérzés" többnyire nem elegendő. A helyzet gondos elemzé
sére van in szükség, ezért javasoltuk már korábban, hogy a szociális munkatárs ehhez is
vegye igénybe az orvos és az egész gyógyító munkacsoport segítségét; egy-egy család
gondozásának tapasztalatait időről időre feltétlenül meg kell beszélnie velük.

A munkahelyi vagy szálláshelyi csoportos nevelőmunkáról még a család
gondozásnál is kevesebb tapasztalattal rendelkezünk. Inkább csak elképzelé
seink vannak arról, hogy e természetes kisközösségek - amelyekben az éle
tünk jó részét együtt töltjük, s viszonylag tartósak - ugyancsak bevonhatók
a gyógyító-nevelő munkába s tarthatnak olyan „tükröt" a gondozott elé,
amely hibás szokásainak elvetésére, az egészséges viselkedésmód rögzítésé
re és ismétlésére késztetik. (...)

A pszichiátriai

betegségek megelőzésére

Jogszabályok kötelezik az egészségügyi dolgozókat
nekelőtt: egészségügyi felvilágosító tevékenységre
kapcsolatban is), a másodlagos megelőzésre (így a
gekre idejekorán történő felfigyelésre, a szükséges

vonatkozó

szabályozás

az elsődleges megelőzésre (minde
- az alkoholfogyasztás veszélyeivel
pszichiátriai és alkohológiai betegsé
intézkedések - szakorvoshoz irányí-
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tás, kórházba utalás, kötelező gondozási kezdeményezés stb. - megtételére) és a har
madlagos megelőzésre (az orvosi és foglalkoztatási rehabilitáció biztosítására, illetve
megszervezésére).
Jogszabályok határozzák meg a módját-feltételeit
- a pszichiátriai és alkoholbetegek gondozásba vételének (az önkéntes, illetve kötelező
gondozásnak) s gondozásuk megszüntetésének;
- a beteg kérésére (illetve beleegyezése nélküli) kórliázba utalásának;
nyilvántartásának;
- gyámság alá helyezésének (illetve a gyámság feloldásának);
- mwi&oviszonyának és táppénzbe vételének;
- gyógyító foglalkoztatásának;
- átképzésének és rehabilitációjának;
- rokkantosításának (leszázalékolnának);
- szociális otthoni elhelyezésének;
- szociális támogatásának és segélyezésének;
- gyermeke állami gondozásának és Játhatásának",
- a pszichiátriai beteggel kapcsolatos jelentési kötelezettségeknek (sorkatonai szolgá
latra való alkalmasság, gépjárművezetés, választójog stb.) ügyében.
Jogszabályok határozzák meg a betegségmegelőzésbe
bevonható társadalmi szervek
szervezetek körét, és sok vonatkozásban megszabják ezek ilyen irányú feladatait is.

Az orvos, a gyógyító személyzet - és a beteg kapcsolatának jogi szabályozá
sa (néhány kiemelt kérdés):
Jogszabály kötelezi a beteget a gyógyítókkal való együttműködésre, jóhiszeműségre, de
a belátó készség kóros állapotában erre hivatkozni csak a hárítást szolgálja.
Jogszabály kötelezi a gyógyítókat
- a legcélravezetőbb és a beteg adottságainak megfelelő kezelés biztosítására;
- a türelmes, kíméletes és fegyelmezett magatartásra;
- a beteg (és hozzátartozói) megfelelő tájékoztatására, ugyanakkor az orvosi és hivatali
titok szigorú megőrzésére.

Az állampolgári jogon járó ingyenes ellátás
A detoxikálás (kijózanítás) kivételével - ami térítéses - elvileg minden egészségügyi el
látás ingyen hozzáférhető.
A pszichiátriai és szenvedélybeteg - nem utolsósorban a társadalmi megbélyegzés
miatt - mindenki másnál hátrányosabb helyzetben van. A nyomorúság vámszedése tehát
azért az ellátásért, amely jog szerint ingyenesen illet meg mindenkit, pénzt, munkát vagy
bármilyen más ellenszolgáltatást kérni, vagy pedig olyan magatartást tanúsítani, amiből
bárki arra következtethetne, hogy az egészségügyi személyzet - adott esetben a szak
gondozó - ilyesmit elvár.
Ha ennek a követelménynek nem teszünk eleget, hitelét veszti az egész gondozási
rendszer. A más nyomorúságát, szorult helyzetét kihasználó egészségügyi dolgozó nem
csak a saját becsületét bocsátja áruba, hanem a szolgált ügyet is bemocskolja. (...)
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A pszichiátriai gondozás időtartamának eldöntése elvileg kizárólag szakmai
kérdés, tehát a szakorvosra van bízva. A különböző pszichiátriai betegsé
geknél azonban - részben a betegségbelátás különbségei, részben a társada
lom elvárásai miatt - eltérő a jogilag szabályozott eljárás.
-

-

-

-

A neurotikus beteg kizárólag saját akaratából gondoztatja magát; ebből az követke
zik, hogy a gondozásnak bármikor véget vethet, elmaradásának nincs semmiféle jog
következménye, természetesen elővezettetni sem lehet.
A pszichotikus (elmebeteg) - akár maga jelentkezett, akár beutalás alapján került
gondozásba - köteles gondoztatni magát mindaddig, amíg a szakorvos ezt szükséges
nek tartja. Ezen sem a beteg, sem a hozzátartozók tiltakozása nem változtat, legfel
jebb megkísérelhetik felülbíráltam
a gondozó orvosának szakmai véleményét. A z el
mebeteg tehát szükség esetén elővezettethető.
Az önkéntes kezelést vállaló alkoholbeteg esetében hasonló a helyzet, mint a neuroti
kusnál: gondoztatásának saját maga bármikor véget vethet (a kórházi osztályt is bár
mikor elhagyhatja, saját felelősségére). A különbség csak annyi - de ez nagyon lé
nyeges - , hogy amennyiben kezelőorvosa úgy ítéli meg, hogy gondozásának félbe
szakításával saját vagy környezete egészségét, biztonságát súlyosan veszélyezteti, kö
telező gondozására javaslatot kell tennie az egészségügyi
hatóságnak.
A kötelezően gondozott alkoholbetegre viszont már az elmebeteghez hasonló szabá
lyozás vonatkozik: gondozása a szükséges ideig tart.

A kötelező gondozását megszüntető szakigazgatási határozatra - a gondozó szakorvosá
nak javaslata alapján - csak két évi absztinencia vagy kedvező életmódváltozás
nyomán
kerülhet sor.
A z ezt követő utógondozás nyilvántartásából a gondozó szakorvosa további két év
absztinencia vagy rendezett életvitel (és mértékletes ivás) alapján törölheti a gyógyult
beteget. (...)
A felsorolt eltérések a látogatások indokoltságát és lehetőségét is érintik.
- Önkéntes gondozottat csak akkor szabad otthonában meglátogatni, munkahelyével
kapcsolatot teremteni, ha erre a gondozott felhatalmaz bennünket.
- Elmebeteg és gondozásra kötelezett alkoholbeteg, valamint az eljárás során vállalt
önkéntes alkohol gondozás (önkéntes II. csoport) esetében ilyen hozzájárulásra nincs
szükség.
A gondozásra-kezelésre frissen kötelezett beteget 15 napon belül be kell hívni a kijelölt
alkohológiai osztályra vagy részlegre, ahol gondozásának kórházi szakasza megkezdőd
het.
- A kórházból a pszichiáter főorvos csak akkor engedheti k i , ha már ambuláns gondo
zásának a feltételeit biztosítva látja (különben akár 6 hónapig is kezelheti az osztá
lyon).
- A kórházi kezelést követő további gondozás is változatlanul a kötelezés alapján tör
ténik mindaddig, amíg a kötelező gondozás meg nem szüntethető (utógondozássá
nem módosítható).
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Még az utógondozottra is nagyon odafigyel a gondozó (a szociális munkatárs ekkor
is látogat, ekkor is szerez a gondozottról információt), s szükség szerint dönt a segít
ség további módjáról vagy az utógondozottak listájáról történő törléséről. (...)
•

Az elsődleges

megelőzés

néhány szempontja

Mit értsünk a szakemberek mentálhigiénés
tásán?

(lelki egészséget védő) magatar

Az egészségüggyel foglalkozó szakemberek életmódja - akár tudomásul vesszük, akár
szemet hunyunk fölötte - követendő példa a kezeltek, gondozottak, tanáccsal ellátott
emberek számára. A z egészséges, józan életvitelnek mértékletességnek is ezért kell kö
vetelménnyé válni az egészségügy minden ágazatában. Semmiképp nem érthetünk egyet
az ingyenes egészségügyi ellátást megkérdőjelező „hálapénz"-rendszer elterjedésével, de
ennél is rosszabbnak tartjuk - a rossz példa miatt - az ital-ajándékok
elfogadását.
Ugyancsak káros, ha valaki a beteggel, gondozottal való foglalkozás közben egyik ciga
rettáról a másikra gyújt, különösen ha valamelyikük, példának okáért, terhes...
Természetesen a lelki egészséget védő-mentő életmód kialakítása a szakemberek
körében sem megy magától, hiszen magunk sem vagyunk angyalok és az adott kultúrá
ba, szokásrendbe mi is csak beleszülettünk. Mitől változhatunk tehát? Ha tudjuk és be
látjuk, miről van szó, már ez is valami, de úgy tűnik, nem elég. A z egészséges életvitelt
valaki(k)nek divatba kell hozni(ok), valaki(k)nek meg kell követelni(ök). Mindez pedig
elsősorban a vezetők példáján, elvárásain és mentálhigiénés szemléletén múlik.
Amíg az egészségügyben (pl. egy-egy kórházban) annyira tönkremehet egy dolgozó,
hogy alkoholizmusban pusztul el vagy öngyilkos lesz - anélkül, hogy bárki (munkatársa,
vezetője) beavatkozna, kezeltetni próbálná, az egészségügyi és szociális szakemberek jó
példájáról aligha beszélhetünk.
Sajnos mindennaposak a szakemberek gyakorlatában azok az iatrogéniák (orvoslási
ártalmak) is, amelyek a tanácsért, kezelésért fordulók állapotának, körülményeinek
rosszabbodását idézik elő. A gyógyszerként ajánlott konyak (az infarktus utáni beteg
nek), vörösbor (a vérszegény betegnek), savanyú bor (a gyomorműtött betegnek) stb. már számos „alkoholista pályafutás" elindítója volt. De a meggondolatlan tanácsokon kí
vül más - akár elejtett - megjegyzések is okozhatnak iatrogén ártalmat: szóljanak azok
akár információnk forrásáról, az előző kezelőorvos „hibás" diagnózisáról, „eredményte
len" kezelési módjáról vagy éppen a betegség várható kimeneteléről.

Mit értsünk lelki egészségkultúrán, amit az egészségügyben
tén dolgozóknak aktívan kell(ene) terjeszteniök?
-
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és határterüle

Olyan egymásra épülő ismereteket, amelyek az egyénben s a társadalom kisebb-na
gyobb közösségeiben (családban, baráti körben, munkahelyen stb.) érvényesülő és az
ember lelki egyensúlyát befolyásoló testi, lelki és társadalmi hatásokra vonatkoznak
- annak érdekében, hogy egyrészt tisztában legyünk a ránk leselkedő veszélyekkel s
elhárításuk módjával, másrészt hogy megfelelően eligazodjunk közöttük.

-

Olyan szokások begyakorlását, amelyek segítenek abban, hogy kellő tartásunk legyen
az élet különböző (testi, lelki, társadalmi) megpróbáltatásainak, akadályoztatásának
(frusztrációnak) elviselésében; az elkerülhetetlen feszültségek egészséges levezetésé
ben; az alkalmazkodásban; a kapcsolatteremtésben és -megőrzésben, valamint alkotó
készségünk és j ó közérzetünk kifejlesztésében, fenntartásában stb. (...)

A szociális szervező feladatai a másodlagos megelőzés

jegyében

A z alkoholizmus gyógyításának nincs - és talán sohasem lesz - olyan alapvető „csoda
gyógyszere", mint a tbc-nek pl. a sztreptomicin vagy az Isonicid. A betegség korai sza
kaszban való felismerése, a gyógyulás kilátásai szempontjából ezért nyer itt különös je
lentőséget.
Ez is olyan feladat, amely az egészségüggyel foglalkozó valamennyi szakembert
egyaránt kötelezi, különösen pedig azokat, akik a körzeti és üzemi alapellátásban tevé
kenykednek. A magyar lakosság évente 170 milliószor fordul orvoshoz, átlagosan fejen
ként jóval több mint tízszer.
Gyakorlatilag a legtöbb pszichiátriai betegség kiszűrhető lenne a folyamat kezdeti
szakaszában, az orvos-beteg, nővér-beteg, gondozónő-gondozott stb. találkozások so
rán, ha az egészségügyben dolgozók tisztában lennének azokkal a veszélyhelyzetekkel
és vészjelekkel, amelyek erre jellemzők, és időben felfigyelnének rájuk. Nehezíti a hely
zetet azonban, hogy a közvélemény csak a lezüllött, már munkakerülő, randalírozó iszá
kost tekinti „alkoholistának", s az önegészség veszélyeztetésére egyszerűen nem figyel
oda.

Melyek a főbb rizikótényezők

a mentálhigiéné

szempontjából?

A genetikus (öröklött) ártalom (vagy sérülékenység) és a negatív szociális
körülmények
(szociális öröklődés). (...)
Súlyos vagy idült testi betegségek, fogyatékosságok (ezek a kóros állapotok nem
csak a bennük szenvedőt sújtják, hanem az egész családot).
Közeli hozzátartozó halála.
Tartós vagy akut (hevesen kirobbanó) családi konfliktus (pl. szexuális problémák,
családon kívüli kapcsolatok, szülő-gyermek vagy testvéri ellentétek, csonka család szi
tuáció, súlyos anyagi helyzet stb.).
Munkahelyi-önérvényesítési
nehézségek (kudarcok, elégedetlenség, igazságtalanságérzés, fegyelmi vagy bírósági eljárás, kényszerű munkahely-változtatás stb.).
Életkori fordulópontok
(kamaszkori, családalapítási, öregedési, nyugdíjaztatási stb.
problémák).
Fokozott veszéllyel járó közösségek, munkahelyek és szakmák. (...)
Veszélyt jelent az egyén számára az is. ha felkészületlenül jut kisebb-nagyobb hata
lomhoz; ez is eltorzíthatja úgy az egyéniségét, hogy előbb-utóbb nála is, környezetében
is óhatatlanul jelentkeznek káros következmények, függetlenül attól, hogy anyagi vagy
tekintélyi (presztízs) okokból került sor a felkészültségét meghaladó feladat elvállalásá
ra.
Az összes veszélyhelyzet megoldását nehezíti az. hogy neveltetésünkkel nem készül
tünk fel kellőképpen az élettel természetesen velejáró krízishelyzetekre.
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Az előbbiekkel összhangban az is meghatározható, hogy melyek a legfőbb
vészjelek a mentálhigiéné szempontjából:
Tartós alkalmazkodási-teljesítményi nehézségek (akár a családban, akár a munkahelyen,
akár pedig az iskolában).
Szokatlan (gyerekes, furcsa, kontrollálatlan, érthetetlen stb.) viselkedés, pl. látszólag
indokolatlan indulatkitörések vagy bizarr (feltűnő, esetlen, oda nem illő) magatartás.
Téves vagy túlzott jelentőség-tulajdonítás
bizonyos dolgoknak, eseményeknek, jelen
ségeknek, vagy pl. az alkoholnak (esetleg egyéb gyógyszernek, kémiai anyagnak), mint
feszültséget oldó, illetve doppingszemek, s a függés ezektől.
Lelki eredetű (vagy narkotikum használatára visszavezethető) testi betegségek és tü
netek, mint pl. a pszichoszomatikus magas vérnyomás, gyomorfekély stb. vagy az alko
holos kipirult arc, véreres szemek, kézremegés stb.
Természetesen az imént vázolt általános lelki egészségkultúra azt is jelenti, hogy a
mentálhigiénés vészjelek idejekorán történő felismerése, s a megfelelő beavatkozás nem
csak az egészségügyi és szociális szakemberek feladata lehet, hanem mindenkié, aki tud
és hajlandó vigyázni a társaira (...)

A rehabilitáció

jellemzői

A rehabilitáció lehet teljes vagy viszonylagos - annak függvényében, hogy
a (volt) betegnek eredeti képességeit és kapcsolatait mennyire sikerült meg
őriznie, illetve helyreállítania.
-

Teljes rehabilitációról akkor beszélhetünk, ha a (volt) beteg eredeti munkakörében
dolgozik ismét és ugyanarra a teljesítményre képes, mint korábban; ha a családja is
visszafogadta és ugyanazt a szerepet tölti be családjában, mint megbetegedése előtt.
- Viszonylagos vagy részleges a rehabilitáció akkor, ha munkába állása - átképzéssel
vagy anélkül - alacsonyabb munkakörben valósul meg, esetleg el kellett válnia, de
új társra talált, vagy pedig képes volt berendezkedni a magányos életmódra.
A rehabilitációs folyamat tulajdonképpen olyan (...) szerepgyakorlat, amely a munka-,
az alkalmazkodási és a felelősségvállalási teljesítmény fokozására irányul. Ezt szolgálják
a rehabilitálódó személy napirendjének és szabadidejének beosztására irányuló megálla
podások, megbízatások, a kulturális és munka-jellegű foglalkoztatás, a védett körülmé
nyek közt végzett munka stb.
A rehabilitáció fontos tényezőjét képező visszafogadás nemcsak a (volt) beteg telje
sítményén múlik. Hátrányos helyzetét szinte megpecsételi a rögzülő társadalmi bélyeg.
A rehabilitációs közeg megbélyegző, leértékelő előítéleteit s hozzá való viszonyulását,
erőfeszítéseinek környezeti elismerését is meg kell változtatni, illetve biztosítani kell;
enélkül nincs eredményes rehabilitáció.

A rehabilitáció leglényegesebb eleme - önmagunk rehabilitálása. Minden
segítség csak annyira segít, amennyit el tudunk fogadni, hasznosítani tudunk
belőle. A z előítéletek közül is az a legveszélyesebb bélyeg, ami belül éget.
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A legjobb rehabilitációs eredményeket a hátrányos helyzetbe került em
berek egymást segítő, öngyógyító szervezkedése tudja felmutatni; gondol
junk akár a Vakok és Gyöngénlátók vagy a Hallássérültek nemzetközi ha
gyományú országos szövetségeire, akár a Névtelen Alkoholisták (Alcoholics
Anonymous: A A ) világszerte elterjedt mozgalmára. (...)
A teljes rehabilitáció - amit az AE-klub (vagy akár a Református Iszákosmentó Misszió
- Szerk.) sem tud mindenkinek biztosítani - ennél többet jelent. Merev, görcsös állás
pontunk föloldódik, kezdjük megérteni az életutunkat, de a másokét is, sót képesek va
gyunk már bizonyos előítéletek értelmezésére is, és a lehetőségeinkkel reálisan tudunk
számolni. Olyanná válunk mint mindenki más: egyedi s egyben közösségi emberekké.
Lehet, hogy a klubra sincs szükségünk többé (de azért tudjuk, hogy volna hova fordul
nunk szükség esetén). (...)
Érdekes klubtapasztalat, hogy a másokon való segítés az egyik legfontosabb fogó
dzó saját lelki egyensúlyunk megszilárdításához. (...)

A jegyzet zárszava
Az alkoholizmus megelőzése, az alkoholbetegek gyógyítása és rehabilitálása
egyaránt elképzelhetetlen a mainál hatékonyabb - részben szakszerűbb,
részben társadalmibb jellegű - testi-lelki egészségvédelem és a valóban
komplex gondozás nélkül. Ugyanakkor mindazok az egészségügyi és társa
dalmi szakemberek vagy laikus aktivisták, akik e rendkívül fontos tevékeny
ségre vállalkoztak, ma gyakorlatilag csupán saját tapasztalataikra vannak
utalva, mert a lelki egészségvédelem és a gondozástan hazai szakirodalma enyhén szólva - szegényes.
Közismert szólás: „fiamnak mondom, hogy menyem is értsen belőle".
Jegyzetünk a szociális szervezőkhöz szól, de ők maguk sem tudnák haszno
sítani, ha az orvosok, a pszichológusok, a szakgondozók, a jogászok, a taná
csok és más hatóságok dolgozói, a társadalmi szervezetek aktivistái, a beteg
körül szerveződő egész segítő környezet és a gyógyító munkacsoport min
den egyes tagja számára nem tartalmazna megfelelő útmutatást.
A tantárgyunk: alkohológia. Amivel foglalkoztunk, több ennél: családse
gítő mentálhigiéné. Ez nem véletlen. Arra a tapasztalatra épül, hogy az al
koholra korlátozott antialkoholizmus eredménytelen, s hogy a lelki egészség
részjelenségeiben és összefüggéseiben egyaránt kompetens (illetékes) a szo
ciális szervezés.
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2.9.
Szociálhigiéné az alapellátásban
(1986)
2.9.1. Fekete Jánosné, dr. Simek Zsófia,
Fekete János: Szociálhigiéné a körzeti
egészségügyi szolgálatban
(ín: Med. Univ. 1986/1. 15-16. o.)
Mindjárt az elején hadd valljunk színt: mi ugyanis - úgy gondoljuk, sokakkal egyetem
ben - egészségügyi és szociális alapellátássá szeretnénk fejleszteni a jelenlegi, működé
si zavarokkal küzdő egészségügyi alapellátásunkat, hogy a tömegessé vált szociális (és
pszichoszociális) epidémiák megfékezésében a munka dandárját eséllyel vállalhassa, s a
„holtpontról" végre tényleg el tudjunk mozdulni. (...)

Az alapellátásnak tehát, amely a lakosság legnagyobb részével, a leggyak
rabban és a legtermészetesebb életfeltételei között (családban, munkahelyen,
lakókörnyezetben) kerül kapcsolatba, különösen számításba kell vennie a
családi és munkakörülmények betegségokozó, állapotrosszabbító tényezőit
(mint noxákat vagy kopatogén konstellációkat), illetve ugyanennek a közeg
nek a betegség okozta, következményes megviseltségét; valamint a környe
zetben és a környezethez fűződő kapcsolatokban rejlő olyan szociális és
pszichoszociális indítékokat, támaszokat és szövetségeseket, amelyek a gyó
gyulást, talpra állást előmozdíthatják.
Természetesen a szociálhigiénén belül is megkülönböztetett figyelemmel kell lennünk a
születési vagy kialakult, átmeneti vagy végleges hátrányokkal sújtott személyek iránt.
Differenciáltan bár, de mindenfajta „hátrányos helyzettel" és „beilleszkedési
zavarral"
foglalkozunk kell. amellyel a ránk bízott közegben találkozunk, tehát a veszélyeztetett
ség és a betegségek, a fogyatékosságok és a balesetek, az öregedés és a kulturális elma
radottság, szegénység stb. kapcsán előállt problémákkal csakúgy, mint a társadalmi beil
leszkedési zavarok (TBZ) legjellemzőbb formáival: az alkoholizmussal és az egyéb dro
gok fogyasztásával, az öngyilkossági cselekményekkel, az antiszociális megnyilvánulá
sokkal és a bűnözéssel, valamint a különféle mentális zavarokkal, különös tekintettel a
fiatalkori szocializáció zavaraira. A hátrányos helyzet e sokféle formájának elvállalása
egyben implikálja a környezetre (is) irányuló komplex beavatkozás igényét - ezekben a
legsúlyosabb, kritikus esetekben.
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Kézenfekvő ellenvetés, hogy ha az egészségügyi alapellátás jelenlegi egészségügyi - problémáival is nehezen tud megbirkózni, nem túlzás-e elvállaltatni vele minden veszélyhelyzetet, az egész devianciát, vagy még an
nál is többet: társadalmi fejlődésünk valahány antiszociális hordalékát?
Jelenleg mi a helyzet? Tény, hogy a szociális és pszichoszociális problé
mák iránt egészségügyi alapellátásunk nem elég érzékeny.
Amelyik orvos mégis érzékeli ezeket, sőt szenved tőlük, befolyásolásukra az sincs fölké
szülve, szubjektív és objektív föltételei egyaránt hiányoznak hozzá. Ugyanakkor valójá
ban egy teljesen új egészségi helyzettel kerültünk szembe, amely mind a társadalom,
mind az egészségügyi ellátás fejlődéséből, átrendeződéséből következén, és e változá
soknak egyaránt megvan a maguk pozitív és negatív oldala. Társadalmi-gazdasági fejlő
désünk közismerten fölszámolta az éhezést, emelte az általános életnívót, a higiéniát, ez
zel szemben a környezeti ártalmak (lég- és vízszennyeződés, közlekedési balesetek, al
koholos italhoz való hozzáférhetőség stb.) is növekedtek és jelentősen megemelkedett a
tbz körébe tartozó deviáns jelenségek száma is. A társadalmi átalakulás és az egész
ségügyi ellátás fejlődésének közös eredménye, hogy nálunk is csökkent a korábbi morta
litást meghatározó csecsemőhalálozás és a tömeges fertőző betegségek (pl. a tbc) is
visszaszorultak. Ugyanezen tényezők közös negatív következménye az életben tartottak
nagyobb sérülékenysége, az ún. életmód-betegségek részarányának és jelentőségének
olyan megnövekedése, amely nemcsak az általános morbiditás szekezetét változtatta
meg, de az utóbbi két évtizedben - a produktív korúak halálozási arányának növekedé
sével - a várható élettartam kedvező alakulásába is beleszólt.

Tehát: akár akarjuk, akár nem, egészségügyi alapellátásunk (is) szembekerül
mindezekkel a problémákkal, még ha kapálózik is a fölvállalásuk ellen. A
szomatikus betegségek jó része összeszövődik velük, a pszichoszomatikusak
pedig különösképpen. (...)
Úgy tűnik tehát, hogy az egészségügyi alapellátás aktívabb, szociális jel
legi! fölkészítése és bekapcsolódása nélkül (...) a medikalizációs
irányzat
nem sok eredménnyel kecsegtet. A z egészségügyi és szociális alapellátás le
hetne a gondozó jellegű beavatkozások koncentrált gyújtólencséje, elég kö
zel ahhoz a közeghez, amelyben a mindennapok embere él.
Ha az alapellátásban fölkészültek lennénk a családi, munkahelyi, környezeti stb. problé
mák érzékelésére és befolyásolására, a betegségek j ó részét, vagy legalábbis sok szövőd
ményt és másodlagos ártalom kialakulását meg tudnók előzni, s a gyógyulás és rehabili
táció intenzitását és teljességét is nagyban fokozhatnók. így nyílna lehetőség a halmo
zón hátrányokkal küzdő családok (családtöredékek) koncentrált, komplex megsegítésére
is. Ez a szervezési és képzési előrelépés szinte fölmérhetetlen kedvező hatással járna akár a lakosság munkakészsége, teljesítménye, akár csak közérzete szempontjából is: s
végső soron, távlati, népgazdasági szinten minden bizonnyal busásan megtérülnének az
aktuális ráfordítások.
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Engedtessék meg azonban, hogy az alapellátásban történő, stigmatizációtól
mentes, egészségügyi és szociális beavatkozás modelljének két fontos csat
lakozási pontjára utaljunk, melyek rendezettsége és szervezettsége nélkül úgy tűnik - ez a szisztéma is bedugulna.
A z egyik a már kialakult speciális (védőnői ellátási-gondozási) hálóza
tokhoz, a tanácsi szakigazgatás hatósági munkájához fűződő viszonyt érinti.
Az alapellátás ajánlott fölfejlesztése korántsem tenné fölöslegessé ezek
munkáját, csupán teljesíthetőbb - és egyben összetettebb - kívánalmat fo
galmazna meg velük szemben. A nehezebb, súlyosabb esetek progresszív
ellátását irányítaná csak az alapellátás a speciális ellátás-gondozás-szaki
gazgatás intézményhálózatába - azzal a jelzéssel, hogy ezek legkülönbö
zőbb hátrányaira, nehézségeire, családi megterheléseire itt tekintettel legye
nek; ugyanakkor igénybe venné a speciális szakemberek tanácsait, szuperví
zióját mindazokban a (tömeges) esetekben, amelyek befolyásolására alapel
látási szinten is (vagy ott sokkal inkább) van lehetőség.
E szakmai kapcsolódási pontoknál is fontosabbnak ígérkezik azonban a társadalmi
transzmisszió megszervezése. Hangsúlyozni kívánjuk ugyanis, hogy az Egészségügyi V i 
lágszervezet által ajánlott - és az ezredfordulóra megközelíteni tervezett, a társadalmi
jólétet is magában foglaló - egészségfogalom tömegméretekben való realizálása elkép
zelhetetlen a társadalmi egészségvédelem (önkarbantartás, önvédelem, öngyógyítás, önrehabilitáció) sokrétű kibontakoztatása nélkül. A családi, a baráti, a lakó- és munkahelyi
közösségek ez irányú igényeinek és felelősségének föl keltésé vei, pszichoszociális egyen
súly mechanizmusainak és lehetőségeinek tudatosításával kell mindezt a roppant erőt
mozgásba hoznunk. A z egészségügyi és szociális alapellátás egységei lehetnének e
„népfölkelő" milliók inspirálói s kiképzői, „hadrendjük" kialakítói. A társada
lomegészségügyi program ettől lesz igazán társadalmi. (...)

2.9.2. Fekete Jánosné - dr. Simek Zsófia Fekete János: Az alkohológiai ellátás körzeti
modellje
(In: Med. Univ. 1986. XIX/2. 71-74. o.)
Juhász Pál (Csengersimán és a főváros VIII. kerületében végzett, s néhány év múltán
Veér Andrással megismételt) szűrővizsgálatai, Czeizel és mtsainak ipari és mezőgazda
sági üzemek többezres populációján készített fölmérései, Péter Árpádnak, bácsbokodi
körzetében öt éven át folytatott teljes körű vizsgálata, Kopp Máriáék reprezentatív min
táin végzett országos fölmérése; és Simek Zsófia statisztikai epidemiológiai elemzése -
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hogy csak e néhány, fontosabb tudományos megfigyelést emeljük ki - egyöntetűen iga
zolják a nemzetközileg elismert becslési eljárások hazai hitelességét. (...)

A hatszázezer mértéktelen italozó (alkohollal visszaélő) állampolgár jórészt
a felnőtt, produktív korú lakosság soraiból kerül ki, jelenleg 7:1 arányban, a
férfiak javára - s évről évre „fiatalodik" ez az érintett populáció. Követke
zésképpen a munkaképes korú férfiak közül általában minden ötödik ebbe a
kategóriába sorolható.
Kétezerötszázas átlagos felnőtt lakossággal számolva körzetenként, a he
lyi korfa-megoszlásnak megfelelő szórás szerint, föltehetően átlag kétszáz
férfi és harminc nő mértéktelen, kóros italozásával s ennek következményei
vel kerül szembe a körzeti egészségügyi (és szociális) szolgálat. A körzetet
alkotó mintegy hétszáz család, illetve töredékcsalád közül kb. száz lehet az
iszákosság által érintett családok és töredékcsaládok száma.
A z alkoholgondozókban nyilvántartott (önként jelentkezett, bejelentett és szakigazgatási
határozatta] kötelezett) alkoholbetegek száma évek óta megközelítően ötvenezer. A gon
dozottak megoszlása jelentősen eltér a lakosságszűrésekre és reprezentatív mintákra épü
lő vizsgálatok nagyivó populációjáétól: lényegesen több itt az iskolázatlan, szakképzet
len, vagy már lecsúszott egzisztencia. Ennek egyik magyarázata a kezelésbevételhez fű
ződő alkoholista stigma, amit aki csak teheti, elkerülni igyekszik; az értelmiséget, a jól
szituáltakat - ha már muszáj - akkor is inkább másutt, diszkréten kezelik. A fő oka
azonban, (...) hogy az alkoholgondozókba került betegeket (e betegek túlnyomó részét)
olyan társadalmi nyomás készteti, kergeti, kötelezi az alkoholgondozó fölkeresésére,
amely többé-kevésbé párhuzamos a megbélyegzésükkel. Válási fenyegetés, munkahelyi
elbocsátás előrevetülő árnyéka, vagy már a kötelező gondozást célzó eljárás beindulása.
A kezeltetésük elől elzárkózók gondozásának szakigazgatási határozattal történő kikény
szerítése - aminek jellegét a gyakori rendőri elővezetés híven illusztrálja - még világo
sabbá teszi, hogy e kezelések sokkal inkább társadalmi indíttatásúak, mintsem az orvosi
diagnózis lenne elsődleges meghatározójuk. (...)

Elméleti körzetünkben valószínűleg nem találunk tehát több ilyen, súlyos
szociális problémát okozó iszákos személyt, mint kb. húsz férfit és három
nőt, ha az országos adatokból következtetve, mintegy a nagyivók tíz százalé
káról föltételezzük ezt a környezet szempontjából már tűrhetetlen életvitelt.
A közvetlenül érintett családok száma ebben az átlagkörzetben tehát tíz kö
rül van.
Annak ellenére, hogy a mértéktelen italozók túlnyomó többsége nem
ilyen - hanem ugyanúgy dolgozik, él, mint a többi ember, csak hamarabb
rokkan meg és korábban fog meghalni - , a közvélemény csak a rendzavaró,
garázda, munkakerülő részegesről formálja az „alkoholista" képét. A hátrá289

nyos stigma is ezzel függ össze, a kezeltetéssel szembeni ódzkodás is, de ta
lán még az is, ahogyan az egészségügyben dolgozók általában fogadják az
alkoholbetegeket.
Amíg „csak" a mája, a hasnyálmirigye, a perifériás idegrendszere betegszik meg, netán
a gyomra vagy éppen a fogazata megy tönkre a rendszeres italozónak, az általános
egészségügyi ellátáshoz ugyanúgy hozzájut, mint a többi állampolgár. Amint azonban
„alkoholistává" lesz átminősítve, mintegy megkérdőjeleződik minden „igazi" betegsége,
mintha azok sem lennének egyebek, csak eszközök a felelősség alól való kibújásra, arra,
hogy az „alkoholista" a társadalomra - és az egészségügyre - hárítsa saját pénzen vett
szórakozásainak terhét, költségeit. A z egészségügyet is ugyanaz a vakság vagy kettős lá
tás jellemzi jelenleg, mint az egész társadalmat. A z alkoholos kórokok fölön mindaddig
szemet hunyunk, míg csak lehet - még a súlyos májbetegek, vagy az életveszélyes álla
potból intenzív kezeléssel megmenten delírium tremenszes betegek nagy többsége is
anélkül hagyja el a kórházat, hogy alkoholelvonó kezelése és gondozása bárkinek eszébe
jutna - ; aki viszont viselkedése alapján megkapja az „alkoholista" címkét, azt már nem
tekintjük igazi betegnek.
A z alkoholfogyasztással kapcsolatos torz egészségügyi szemlélet legszélsőségesebb
példái azok az iatrogéniák, amikor gyomorcsonkolás után orvosi javallatra fogyaszt a
beteg - végül már kóros mértékben - bort; vagy amikor konyakot rendelnek egyes orvo
sok koraszülés, vagy éppen infarktus ellen! (...)

A körzetben található iszákosok és nagyivók túlnyomó többsége tehát nem a
durva viselkedésével hívja föl magára a figyelmet.
A belgyógyászati, emésztési, idegrendszeri, szív- és érrendszeri, vagy éppen a pulmonológiai panaszok - s ezek halmozódása - mögött ismerhetjük föl az italozást, mint az
egyik alapvető betegségkiváltó okot, vagy éppen mint tünetoldó hagyományos „gyógy
szert".
A neurotikus, pszichoszomatikus tünetek mögött is gyakran ott találjuk a mérték
vesztő italozást - ha másutt nem, a házastárs, a szülő életvitelében. E z utóbbi azért fon
tos lehetőség az idejekorán történő beavatkozásra, mert jelzi a még szomatikus panaszo
kat nem okozó iszákosságot csakúgy, mint a szervezetük állapotával nem törődő, önhajszoló (...) iszákosokat is.
A hétfői, ünnepek utáni átmeneti gyengélkedés hátterében köztudottan nagy szere
pet játszik az alkohol; a másnaposság. A táppénzes napok alakulásában ez kétségkívül
közrehat. Véleményünk szerint azonban sokkal többen vannak az előbb említenek: akik
egészségüket maguk zsákmányolják ki a dupla műszakkal, és az alkoholt doppingszer
ként használják!

A körzeti egészségügyi (és szociális) szolgálatban alkalmunk van megismer
ni a ránk bízottak egészségi állapotának alakulásán túl, szokásaik, viselke
désük, hangulatuk és kapcsolataik alakulását is.
Nem kerülheti cl a figyelmünket a reggeli türelmetlenség, idegesség, kézremegés, s az
italfogyasztásra utaló szomatikus jelek: a tapinthatóan megnagyobbodott máj, a lepedékes nyelv, a bíborvörös orr, a vérerezett szem s a tompult reflexek. De figyelmeztető jel
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lehet az érdeklődési kör beszűkülése; a családi légkör megváltozása, feszültségének nö
vekedése; a válás fólmerülése; a gyermekek tanulmányi eredményének romlása s mene
külésük a családból. A lakás és a ruhák állapotának leromlása, a takarítatlanság és a pi
szok; esetleges veszekedésnyomok, összetört bútorok és sok-sok üres üveg a lakásban.
Valamint a szomszédoktól való elszigetelődés. A fegyelmi konfliktusok, a közlekedési
balesetek, a rendőrségi idézések sem maradnak sokáig titokban. Többnyire az anyagi za
varok is nyilvánvalóvá válnak. (...)
Salamon Éva egy Buda környéki községben a felnőtt lakosság egészét átszűrte
GGT-vel (is). Huszonhét százalékuknál megemelkedett, túlzott alkoholfogyasztásra utaló
enzimértéket kapott. Nyilván nem gondolhatott arra, hogy a felnőtt lakosság egynegye
dét az alkoholgondozóba irányítsa. A körzeti egészségügyi szolgálattal közösen szűrtek:
közösen dolgozták ki azt a beavatkozási programot is, amelynek lényege a tanácsadás,
az átmeneti absztinencia vagy ivásmérséklés megajánlása. Föltevésük szerint a mértékvésztőén italozók túlnyomó többsége még képes italfogyasztásának szabályozására, ha
erre megfelelő indítékai vannak. (...)

Amikor a körzet alkoholbetegeivel kapcsolatos első tennivalónak: az észrevevésnek és az odafigyelésnek a spektrumát a közvéleményben élő „alkoho
lista" fogalomnál szélesebbre próbáljuk nyitni, mégsem feledkezhetünk meg
a legtöbb gondot okozó - az imént huszonháromnak föltételezett - részege
sünkről sem. Hiszen - éppen társadalomellenes viselkedésük miatt - szám
arányukat jóval meghaladja az a kár és kényelmetlenség, amit okoznak, s az
a veszély, amivel fenyegetnek. Velük szemben - s mindinkább velük együtt!
- is meg kell találnunk azt a beavatkozásmódot, ami fertőzőgóc-hatásukat
csökkentheti, alkalmazkodási törekvéseiket fölerősítheti.
Ez lesz az egyik olyan lakosságcsoport, amelynek körzeti gondozásában a lehető legna
gyobb összhangot kell kialakítanunk az alapellátás és a speciális alkohológiai ellátás
kórházi és gondozó egységei, a gyermekvédelmi és védőnői hálózat, a nevelési tanács
adók, a tanácsi hatóságok és a körzeti rendőr között, de talán még az italboltok erre al
kalmas dolgozóit is be lehetne vonnunk a perifériára szorult családok, családtöredékek
megmentésébe. A szigor és segítés megfelelő arányaival kell e nehéz társada
lomegészségügyi programot, személyre szóló rugalmassággal kialakítanunk.

A krízis-intervenció - a megelőzés mellett - az egyik legfontosabb feladata
és lehetősége a körzeti egészségügyi (és szociális) szolgálatnak. Nem sza
bad előfordulnia annak, hogy ha valaki bajt jelez és segítséget kér, azt fi
gyelmen kívül hagyjuk, pl. bárkinek (akár a sokadik) öngyilkossági „fenye
getőzését" komolytalannak minősítsük. A beavatkozás módját személyre
szólóan kell megválogatnunk, de inkább utaljunk tíz beteget fölöslegesen
kórházba, mint egyet is elveszítsünk, ennek elmulasztása miatt. Ideje végre
tudomásul vennünk, hogy a detoxikálóba szállítás is kórházba utalás, és a
részeg is súlyos toxikus állapotban levő beteg; s eszerint kell - akár a laká
sáról is - beszállíttatnunk. (...)
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Ha a dctoxikálóba szállítás rendszerét - a Szovjetunióhoz hasonlóan - ki tudnánk ter
jeszteni, s a beszállítottak egészségügyi (alkohológiai) kezelése színvonalasabbá válna,
elvonó kezelésüket, továbbgondozásukat biztosítanék, a jelenlegi nehézkes kötelezési el
járás túlnyomó része valószínűleg fölöslegessé válna.
A z alkoholbeteg - és családja érdekében - tett sürgős beavatkozásnak sokféle for
mája lehet, a már említetteken kívül is. Ha a kórházi beutalás ellen a beteg tiltakozna s az életveszélyes helyzet nyilvánvaló - , semmiképp sem maradhatunk tétlenek. Predeliriumra vagy öngyilkossági késztetések jeleire hivatkozva, a körzeti orvosnak (mint min
den orvosnak) módja van a sürgős beutalásra a területileg illetékes pszichiátriai osztály
ra. Végső soron attól sem szabad idegenkednünk, hogy az Egészségügyi Törvény és az
annak végrehajtását szabályozó egészségügyi miniszteri rendelet, valamint a vonatkozó
törvényerejű rendelet adta jogi lehetősége szerint, a körzeti egészségügyi (és szociális)
szolgálat kezdeményezőleg lépjen föl a kezeltetése elől elzárkózó alkoholbeteg gondozásra-kezelésre kötelezése érdekében, a tanács illetékes egészségügyi szakigazgatási
szervénél.
A sürgős beavatkozás szociális eszközei közé tartozik, ha pl. a veszélyeztetett gyer
mekek védelmében a gyámhatóság vagy a rendőrhatóság közbelépését kérjük. De ide
sorolható a tanácstól vagy a munkáltatótól kért, igényelt rendkívüli segély; a lakásra,
szállásra és foglalkoztatásra irányuló segítség; vagy éppen a beteg leszázalékolásának,
szociális otthonba utalásának támogatása is. (...)
A legfontosabb: újfajta, korszerű egészségügyi szemléletet kell elsajátítania, képvi
selnie a körzeti orvosnak. (...)
Hangsúlyozzuk, hogy különös gondot kell fordítanunk (...) a körzeti orvosok men
táihigiéniájára, mert részeges életvitel mellett nem lehet a korszerű szemléletet hitelesen
képviselni.
A második feltétel: újfajta szakemberekre, szociális szervezőkre is szükség van az
egészségügyi (és szociális) körzetekben: olyan jól képzett, gyakorlati szociálpszicholó
gusokra (szociál pedagógusokra), akik - az orvos mellett, egyenrangú segítőtársként képesek a beteget (és családját) körülvevő szociális erőtér értékelésére, elemzésére, s a
munkahely és a család gyógyulást és rehabilitációt szolgáló tényezőinek mozgósítására,
különös tekintettel az egyénben és a közösségben rejlő önvédelmi regenerációs, kom
penzációs mechanizmusokra. (...)
A harmadik feltétel: a körzeti egészségügyi (és szociális) szolgálat mellé, köré, tár
sadalmi kiegészítésére ki kell alakítani az egészségvédő, alkoholizmus elleni programot
vállaló AE-klubközösségeket.
(...)
Ha a korszerű alkohológiai szemléletet magunkévá tesszük, előbb-utóbb kiküszöböl
hetjük talán az „alkoholista" megbélyegző fogalmát is. A beavatkozáshoz - és az önvé
delmi reakciók kiváltásához - elég lesz annak a megállapítása, hogy „uram, Önnek árt,
ahogy italozik", vagy „Önnél sajnos meghibásodott az a biológiai-pszichés fék, amely a
mértékletes alkoholfogyasztáshoz nélkülözhetetlen, kénytelen tehát alkoholmentesen él
ni", minden különösebb stigma nélkül. A nem-ivás szabadságának, egyenrangúságának
és értékének mielőbb tért kell nyernie társadalmunkban anélkül, hogy azok közérzetét
zavarná, akik mértékletesen, „fűszerként", alkalomhoz illően s nem rendszeresen fo
gyasztanak alkoholos italokat. (...)
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2.10.
A hazai alkohológiai ellátás
rendszerszemléletének első kísérlete
(1987)
Dr. Farkasfalvi Klára, dr. Simek Zsófia és
Fekete János: Az alkohológiai ellátás
áttekintésének szempontrendszere területi
egységenként (megyénként, városonként)
(In: OAI körlevél a szakfőorvosokhoz,

I. Az alkoholproblémák

egészségügyi
tendenciája

1987. november)

vetületének méretei és

1. Milyen közvetlen vagy közvetett adatok vannak az alkoholos morbiditás alakulá
sára, területi megoszlására?
2. Hol, milyen arányban jelentkezik az alkoholos morbiditás az egészségügyi ellátás
különböző szektoraiban?
3. Vannak-e adatok a táppénzhelyzet alakulásának összefüggésére a káros alkohol
fogyasztással?
4. Mennyiben értékelhető a nemek szerinti produktív korú mortalitás változásaiban
a mértéktelen alkoholfogyasztás patogén vagy ko-patogén szerepe?
5. A morbiditási adatokhoz képest hol, milyen vonatkozásban mutatkozik a legelviselhetetlenebb inszufficiencia?

//. Az alkoholos ártalmak általános gyógyító-megelőző

ellátása

1. A körzeti egészségügyi szolgálatban
2. Az üzemegészségügyi szolgálatban
3. A különböző kórházi osztályokon és szakrendeléseken
Áttekintésük közös szempontjai:
a) Hol, mennyire vannak felkészülve (felkészítve) a problémaérzékenységre és a be
avatkozásra?
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b) Kik az adott terület alkohológiai szakképesítésre alkalmas, alkohológia iránt fo
gékony (nem pszichiáter) orvosai?
c) Hol tartunk az egészségügy paramedikális munkatársai alkohológiai alapismerete
inek elterjesztésében?
d) Folynak-e az adott ellátási formákban alkohológiai szempontból hasznosítható
kutatások, vagy alkalmaznak-e másutt is hasznosítható metodikákat a beavatkozásban?
Melyek ezek?
e) A z általános és szakspecifikus alkohológiai ellátásnak hogyan alakulnak a kon
zultatív kapcsolatai a speciális alkohológiai szakellátással? A szükséges betegirányítás és
a progresszív betegellátás miként érvényesül ebben a vonatkozásban?

///. Az alkoholbetegek speciális

ellátása

1. Hol történik a részegek detoxikálása, és hogyan kerülnek beszállításra? Milyen
arányban kerülnek elvonó kezelésbe és milyen erőfeszítés történik ennek érdekében? A
kijózanításért fizetnek-e térítést?
2. Milyen kórházi osztályokon, részlegeken folyik alkoholelvonó kezelés és hol tör
ténik az alkoholos pszichózisok ellátása? Tízezer lakosra hány pszichiátriai és alkoholó
giai ágyat biztosítanak hivatalosan, és a december 1-jei keresztmetszet-vizsgálat szerint
összesen hány pszichiátriai és alkohológiai ágyon ápolnak alkoholos kórképpel beteget?
3. A z alkohológiai ellátásnak milyen ambuláns formái üzemelnek (szakrendelés
szintű, alkoholgondozó, pszichiátriai osztályhoz vagy gondozóhoz integrált)?
4. Milyen átmeneti intézmények (nappali vagy éjjeli szanatóriumok, védett műhe
lyek stb.) segítik az alkoholbetegek rehabilitációját?
5. Hol kezelik a szellemileg vagy érzékszervileg fogyatékos, gátolt alkoholbetege
ket?
6. Milyen különleges intézmények, szociális otthonok működnek az önálló életvitel
re képtelen alkoholbetegek ellátására-gondozására?
Áttekintésük közös szempontjai:
a) Hol hány alkoholbeteget kezelnek? A kezeitek-gondozottak lakossági aránya?
b) Megoszlásuk kor és nem szerint; bekerülésük módja szerint (orvosi beutaltak, ön
ként kezelést kérők, tanácsi késztetettek és határozatosok); diagnózis szerint; az ápolás
gondozás időtartama szerint; a felvétel elsődleges volta, illetve ismétlődése szerint?
c) Milyen terápiás és gondozási módszereket alkalmaznak az egyes intézményekben
(averziós kezelést, Antaethylre állítást, pszicho- és szocioterápiás módszereket, családte
rápiát, foglalkoztatást stb.)? A foglalkoztatásban miként érvényesül az anyagi érdekelt
ség? Milyen diagnosztikai vagy egyéb kritériumokhoz kötik a kezelés-, illetve beavatko
zásmódok megválasztását?
d) A szociális beavatkozásnak (késztetésnek, illetve elintézésnek) hol, milyen for
máit sikerült alkalmazni? Családlátogatásokat, gyermeknevelési és láthatási ügyeket,
munkahelyi és szállásproblémákat, büntetőügyeket stb. egyfelől, másfelől a közösségi
öntevékenység önkormányzati, klubszerű formáit?
e) Mennyire eredményes a gyógyítás, a gondozás és a rehabilitáció, és ezt milyen
kritériumok alapján számítják?
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0 Hogyan oldják meg az alkohológiai intézmények a veszélyeztető vagy veszélyez
tetett alkoholbeteg krízisfelvételét? Kórházba kerül-e a gondozásra kötelezett alkoholbe
teg a törvényes 15 napon belül? Kinél mikor alkalmaznak felvételi előjegyzést?
g) Hányszor, milyen esetekben kezdeményezték az alkohológiai intézmények az al
koholbeteg kötelező gondozásbavételét, illetve ennek megszüntetését, vagy éppen a
nagyfai Munkaterápiás Intézetbe történő beutalását?
h) Melyik alkohológiai intézményben milyen tudományos munka folyik, és milyen
témákban?
i) Milyen az egyes intézmények személyi ellátottsága (orvosi, pszichológusi, szociá
lis szervezői, gyógypedagógusi, gondozónői, ápolói, asszisztensi stb. státuszok, óraszá
muk)? Továbbképzésük módja?
j) Milyen progresszív kapcsolódás van az alkohológiai intézmények működésében,
az adekvát betegirányítás, betegkövetés szempontjából?
k) Hogyan volna továbbfejleszthető az alkoholbetegek speciális ellátása (a pszichiát
riai ellátáson belül vagy önállóan, esetleg belgyógyászati keretek között)? Hogyan lehet
ne elérni, hogy minden kórházban legyen akut alkohológia?

IV. Az alkohológia társadalmi kapcsolatrendszere
1. Milyen az alkohológiai ellátás képviselete az alkoholizmus elleni tanácsi szakbi
zottságban (formális vagy koncepcionális)? Biztosított-e kulcsszerepe a most alakuló
egészségmegőrzési tanácsokban is?
2. Milyen az együttműködés a családgondozó hálózattal és a szociálpolitikai struk
túrával?
3. Van-e mentálhigiénés jellegű együttműködés a művelődésüggyel, s ha van, mi
lyen?
4. Milyen az együttműködés a különböző hatósági szervekkel, pl. a rendőrséggel?
5. A z alkoholizmus elleni (AE) klubok hálózata hol mennyire képes mozgósítani az
öngyógyító közösségi törekvéseket?
6. Hol, milyen aktivitással jöttek létre az alkoholizmus megelőzését szolgáló Józan
Élet egyesületek, vagy más közösségi egészségvédő kezdeményezések?

V. Az alkohológiai

ellátás

szervezettsége

1. A z alkohológus szakfőorvos milyen módszerekkel (látogatások, értekezletek stb.)
hangolja össze és inspirálja a terület alkohológiai ellátottságának fejlődését?
2. 1987-et követően milyen főproblémák megoldására és hogyan kívánja összponto
sítani a rendelkezésre álló erőket?
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2.11.
Az önsegítés hatásmechanizmusa
a „váltók átállításában" (1988)
2.11.1. Fekete Jánosné - dr. Simek Zsófia Fekete János: A váltóállítás szolgálatában
(In: Van segítség?! Kossuth Kiadó, 1988, 85-95. o.)
(...) Mint köztudott, a mikrokörnyezeti hatások közvetítik - több-kevesebb sikerrel, tor
zítással - az aktuális társadalmi elvárásokat, szokásokat és szerepeket, normákat és érté
keket a mozgásban lévő anyagi és élővilág részeként létező ember felé, a biológiai érés
(felnőtté válás) és elhasználódás (megöregedés) során. A z alkalmazkodás, nevelődés és
szocializáció élethosszig zajló ellentmondásos folyamatának váltakozhat ugyan a mikroterepe, a lényege azonban mindenütt és mindig azonos. Ez pedig nem más, mint új meg
új küzdelem és kompromisszum zz aktuális társadalmi hatások, valamint a „hozott
anyagból" és a hatásbeépítésből formálódó személyiség önérvényesítő (s a kényszerítő
változásokkal általában szembeszegülő) törekvései között.
Nem minden mikrokörnyezetnek sikerül e folyamatot úgy irányítania és szabályoz
nia, hogy a biológiai érés arányosan kiegészüljön a személyiség érlelődésével. Néme
lyek ugyanis sohasem válnak az önállóság és a rugalmas alkalmazkodás harmóniáját
produkáló, döntőképes felnőtt személyiséggé. Mindnyájan ismerünk olyan érett korú
embereket, akik gyermekes lelki tulajdonságaikat feltűnő módon - olykor halálukig megőrzik, s ez nem kevés szenvedést okoz akár nekik, akár környezetüknek. A z ilyen
„éretlen személyiség"-ben marad meg, s válik uralkodóvá a hajlam az akaratosságra, az
egyoldalúságra, a jelenségek leegyszerűsítésére és a naivitásra csakúgy, mint a túlzott
függésre - akár bizonyos személyekre, akár meghatározott kémiai szerekre irányuljon is.
A z „infantilis" személyiségvonások talaján s az infantilis kapcsolatokat rögzítő mikrokö
zösségekben természetszerűen tenyészik a devianciák minden változata, az alkoholiz
mustól az öngyilkosságig.
A fokozott veszélyeztetettség deviáns buktatóit sematikusan a következőképp lehet
ábrázolni. A bizonytalan, éretlen személyiség számára a dolgok, helyzetek megítélése
sokkal nehezebb feladat, mint másoknak. A döntést megelőző mérlegelés természetes
ambivalenciája a kényszerű döntéshalogatás során itt úgy föltornyosulhat, hogy a gon
dok közt vergődő aránytalanul nagy jelentőséget tulajdonít a minden egyebet elhomályo
sító „fő" problémájának, s énjét is valósággal szétfeszítik a benne dúló, gyakran ellenté
tes szándékok. Ezt a zavarosan önénylő, kínzó és kilátástalan állapotot egyszerűen nem
lehet gyógyszeres nyugtatók vagy éppen alkohol nélkül elviselni, s az öngyilkosságba
sodródásra is igencsak megnő az esély. Sőt a sarokba szorított helyzetben elszabaduló
indulatok akár mások felé is irányulhatnak, s az infantilis agresszivitás könnyen vezethet
büntetőjogba ütköző cselekményekhez. A z indulatos tett nyomán éledő bűntudat, vagy
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éppen a felelősségre vonástól való félelem pedig megint csak az önpusztító deviáns
megoldásokat sugallja.
Van azonban olyan mikroközösség is, amely nem akadályozza a benne élő szemé
lyek felnőtté válását, pszichoszociális érlelődését, csak éppen a társadalmi hatásokat és
elvárásokat olyan fénytöréssel közvetíti, hogy mintegy félrenexeli tagjait. A lumpen jel
legű, antiszociális szubkultúrát hordozó mikroközösségek szokásai, normái és értékei
például gyökeresen eltérhetnek nemcsak a társadalmi ideáltól, de még az átlagtól is. (...)
E torz szocializációval szembefordulni és szakítani ugyanolyan nehéz és csaknem olyan
kockázatos, mint a deviáns életút vállalása általában.

A fölvázolt két szélsőségesen veszélyeztető mikroközösségtípus előfordulási
gyakoriságáról nincsenek pontos adataink. Ilyeneket szerezni nem is nagyon
lehetséges, mindenekelőtt az átmenetek és variánsok sokféle árnyalata miatt.
De még a hátrányos helyzet halmozódásával jellemezhető szubkultúrákban
élő csoportosulások arányát is nehéz lenne meghatározni akár a munkahelyi
közösségek, akár a baráti kompániák tekintetében; és akkor még nem néz
tünk szembe azzal a metodológiai problémával, hogy a kisközösségekből is
kihulló, elmagányosodó embertársainkat modellünkben hová soroljuk.
A különböző szociológiai, szociálpolitikai fölmérések és mikrocenzusok tanúsága szerint
hazánkban a lakosság legalább tíz százalékát sújtják az egymást is fokozó hátrányok de ezek népességi eloszlása csak részben fedi az antiszociális szubkultúrákat; a pálya
kezdők és az idősek esetében például alig-alig. A z ilyen mikroközösségek területi elhe
lyezkedése a térképen - foltokban - azonban egész jól körülhatárolható. Mindenki isme
ri városának sikátorait, községének putrisorait vagy tanyavilágát, s az ország elmaradott
vidékei is közismertek.
Úgy gondoljuk, hogy valamely társadalom fejlettsége azon is mérhető, hogy mikro
közösségei milyen tisztán és milyen hatékonyan tudják közvetíteni célkitűzéseit, hogy
mikroközösségeinek minél kisebb hányada minél kevésbé hordozza a veszélyeztetés föl
vázolt formáit; s hogy minél több begyakorlott módszerrel rendelkezzék akár az utóérle
lésre, akár a korrekcióra. Ez utóbbi szempontból talán nem lesz érdektelen, ha figyel
münket most egy meghatározott mikroközösségre - a családra - irányítjuk, és megoszt
juk tapasztalatainkat, amelyeket egy veszélyes, tömeges devianciára - az alkoholizmusra
- vonatkozóan szereztünk.

Aktuális kérdésünk tehát nem az, hogy Magyarországon a családot és a csa
ládtöredéket ma milyen társadalmi hatások terelik az alkoholizmus felé, i l 
letve óvják és védik attól; dolgozatunkban sokkal inkább arra összpontosí
tunk, hogy a családok és családtöredékek miként reagálnak a különféle utóérlelésre és korrekcióra hivatott - antideviáns hatásokra. (...)
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Reagálás a családstruktúrát

érintő

beavatkozásokra

Ide tartoznak elsősorban a család egészét megbontó, egyeseket onnan átme
netileg kiszakító intézkedések. Miként reagál a családi mikroközösség arra,
ha a családfő vagy a család bármelyik tagját alkoholelvonó kezelésre kór
házba, munkaterápiás intézetbe utalják? És mi a családi következménye a
szülők alkoholizáló életmódjára vagy éppen a gyermek csavargására, iskola
kerülésére hivatkozó olyan gyámhatósági intézkedésnek, ami állami gondo
zásba veszi és kiemeli a családból a veszélyeztetett, ellátatlan gyermekeket?
A felnőtt családtag átmeneti kiesése a családból járhat pillanatnyi megkönnyebbüléssel,
feszültségcsökkenéssel, ami nemegyszer oda vezet, hogy visszatérését is megpróbálják
akadályozni; hosszabb távollét esetén az otthon maradt házastárs esetleg már új kapcso
latot létesít.
Noha az alkoholista életmód megviseli az egész családot, tény, hogy az imént emlí
tett megkönnyebbülés olyan ellentétes irányú törekvéseket is elindíthat, amelyek a csa
lád és az alkoholbeteg családtag regenerálódása irányába mutatnak. Hiszen „tulajdon
képpen szeretnivaló emberről van szó", aki, „ha nem iszik, olyan, mint egy falat ke
nyér"; s a kórházba, intézetbe került beteggel leveleznek, még látogatják is. Ilyenkor k i 
fejezetten j ó lehetőségek nyílnak az átmenetileg távol került családtag alkoholbetegségé
nek és az abból adódó családi következtetések tudatosítására, a családi „váltóállításra".
(...)
A gyermekek állami gondozásba vételének árnyoldalaival már sokan foglalkoztak.
Veszélyeztetett helyzetét a gyermek többnyire nem érezte olyan félelmetesnek, mint azt,
hogy most idegenbe került. Lehet, hogy szörnyű volt korábbi sorsa, de most azoktól is
el kell szakadnia, akiket szeretett, akikhez ragaszkodna. A nevelőotthonok váltakozó
személyzete kezéből, rideg internátusjellegéből, életidegen komfortjából hamarosan
visszavágyik a megszokott rossz körülmények közé - megpróbál szökni, visszavitetik,
csalódás csalódásra halmozódik. Mindezt nagyon nehéz intézményesen az elmetszett
családi kapcsolatok felújításával, ápolásával helyrehozni... De a gyermekétől megfosztott
szülő, a mesterségesen megcsonkított család is megsínyli helyzetét. Vagy úgy, hogy
megszenvedik, vagy úgy, hogy a gyámhatósági intézkedés még csak fokozza felelőt
lenségüket. Szaporodhatnak, világra hozhatnak akárhány gyermeket - az állam úgyis
fölneveli mindet.
Félreértés ne essék: nem általánosságban kérdőjelezzük meg az adminisztratív be
avatkozást. Nem vonjuk kétségbe tehát az állami gondozásba vétel alkalmazását - indo
kolt esetben; csupán arra szeretnők felhívni a figyelmet, hogy minden krízissegítséget és
vészmegoldást be kell(ene) illeszteni a komplex családi beavatkozás
koncepciójába,

A családszerkezetet érintő intézkedések másik csoportja átmenetileg sem
változtat a család létszámán, összetételét mégis módosítja. Valamilyen mó
don beleszól ugyanis a család korábbi vezetési, döntési rendszerébe, és a
domináns, uralkodó családtag hatalmát némileg megnyirbálja.
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Itt többről van szó, mint hogy a családi pótlékot vagy a nevelési segélyt - esetleg az ita
lozásra hajlamos apa bérét - valamilyen jogszerűen megalapozott határozatra hivatkozva
most már közvetlenül a családanya kezéhez fizetik k i , vagy hogy krónikus alkoholbeteg
ség esetén a beteg férfit már a feleségével gondnokoltatják. A családszerkezetben fino
mabb változások is lehetségesek, s több-kevesebb változást minden beavatkozás kivált.
Minden büntetés, rendőri elővezetés, de az alkoholbetegség kezeltetésének fólvállalása
vagy ennek kényszere mind-mind lazít az apauralmon s növeli az anya vezető szerepét a
családban. (Ha az asszony kerül hasonló helyzetbe, az elvileg hatványozottan növelné a
férfi uralmát, hacsak el nem válik alkoholbeteg feleségétől... Különböző társadalmi okok
miatt a férjek ilyen irányú türelme sokkal kisebb, mint a feleségeké.)
Finomabb szerkezeti változások megértéséhez nem elég azonban a vezetőszerepért
folyó küzdelem figyelemmel kísérése. Minden családstruktúra voltaképpen a szerepek
olyan rendszere, amely a külső hatásokkal valamelyest egyensúlyban van. Következés
képpen minden új külső hatás módosít az egész rendszeren. A z egymást kiegészítő
komplementer viszonylatok így állandó mozgásban vannak, s ez nemcsak a férj és a fe
leség esetében igaz.

Reagálás a család életszínvonalát

érintő

beavatkozásokra

A család, mint mikroközösség, elsődlegesen a lét- és fajfenntartás szociális
közege. Ezen fő funkcióját tekintve nyilvánvaló, hogy megélhetési viszo
nyainak változására s minden erre irányuló vagy éppen ezt fenyegető be
avatkozásra érzékenyen reagál. Márpedig a mértéktelenül italozó gyakran
kerül olyan helyzetbe, hogy a szenvedélyét szolgáló szeszes italok megszer
zése végett vagy miatt jelentősen megkárosítja családját. Ha csak azt veszszük számításba, hogy az országos statisztika szerint a kiadások minden ti
zedik forintját átlagosan szeszes, illetve alkoholos italokra költjük, az átla
gok mögött megbúvó nagyivó populáció - amelyik szerény számítások sze
rint is a lakosság 5%-aként ezen italmennyiség felét elfogyasztja - már biz
tos, hogy a család normális táplálkozása és ruházkodása rovására italozik,
költekezik (relatív szegényedés).
A z alkoholos italok mértékvesztő élvezete egyébként távlatilag is sújtja
a családot. A z italozó családtag munkateljesítményét, társadalmi presztízsét
és előmenetelét, tehát a család abszolút jövedelmét is feltétlenül csökkenti
ez a káros és kóros életvitel. (...)
Mondhatni, családi ellenállásba ütközik például az alkoholos italok árának legcseké
lyebb emelése is - ami ugye elvben legalábbis átmenetileg a fogyasztás csökkenését
kellene, hogy szolgálja - , s nemcsak azokban az italozó szubkultúrákban, ahol a család
tagok többsége komoly fogyasztó, de csaknem mindenütt. A z a tapasztalat ugyanis,
hogy a család iszákos tagjai emelt áron és megnehezített körülmények között is ragasz
kodnak megszokott alkoholfogyasztásukhoz, s a korlátozó intézkedések végül is a nem
ivó családtagokon csattannak. (Gyakorlatilag ugyanez a hatása minden alkohol fogy asz-
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tással összefüggő szabálysértési büntetésnek s a munkafegyelmi vétségből következő
bírságoknak, fizetéscsökkentésnek, nyereségelvonásnak is.)

Kialakulhat családi egyetértés is azonban, ha azt tapasztalják, hogy a gyó
gyulás és rehabilitálódás lépcsőfokain a (volt) alkoholbeteg valóban kezd
fölfelé haladni. Ilyenkor általában (...) hálásan reagál a mikrokörnyezet.
Nem egy olyan talpra állt (volt) alkoholbeteget ismerünk az AE-klubmozgalomban - de
néhányat azon kívül is - , aki produktivitásban valósággal újjászületett, s absztinens, nem
ivó korszakának már első néhány évében kocsit vett vagy építkezni kezdett. (...) Hát
hogyne érezné meg a kedvező fordulatot a család, s hogyne lenne érte hálás? A z A E klubok leglelkesebb hívei a gyerekek...
Ez azonban kétségkívül kevés. Ha valóban azt szeretnők, hogy a családok érdekelt
sége már az alkoholizmus megelőzésében is hatékonyan érvényesüljön, akkor ehhez
megfelelő preferenciákra, gondosan kimunkált, csábító kedvezményekre volna szükség.
(...) Biztosan kedvező fogadtatásra találna a családok többségénél, ha a józan életvitel
fontos feltétele lenne a munkahelyi előmenetelnek, a továbbképzésre való kiválasztás
nak, (...) vagy ha az Állami Biztosító például kedvezőbb életbiztosítást kötne az egész
ségét óvó absztinenssel, ahogyan ezt Svédországban teszik.

Reagálás a családtagok érintkezésmódját

érintő

beavatkozásokra

A közléseket (kommunikáció) és a kölcsönös cselekményeket (interakciók)
- mint minden közösségben - a családban is több tényező határozza meg.
Ezek részben olyan „objektívnek" minősíthető külső történések és hatások,
amelyek a család egészét vagy a családtagok valamelyikét érintik; részben
pedig mind ennek a „szubjektív" fogadtatása, ami már a család belső felépí
tésén, a családtagok egymáshoz való viszonyán s a történeti előzményeken
múlik elsősorban, de természetesen belejátszanak a résztvevők adottságai is.
(...)
A z iskola és a közművelődési intézmények, a művészetek és a tömegkommunikáció
sokféle direkt és indirekt hatása általában ellentmondásosan s ráadásul szelektíve éri a
különböző mikroközösségeket. Az ünnepélyesen s hivatalból hirdetett józansági
értéke
ket általában senki sem veszi komolyan. A z érvényesülés, önmegvalósítás sugallta, és
életviteli példákkal hitelesen alátámasztott módja szinte elválaszthatatlan az alkoholos
italok - legalábbis alkalmi - élvezetétől. Magyarságában, egészségében és férfiasságá
ban kérdőjeleződik meg az, aki elzárkózik a szeszes italok fogyasztása elől. A családra
és a családtagokra irányuló nevelési-nevelődési
hatásokat ilyen körülmények között, az
alkoholfogyasztás és az alkoholos életvitel tekintetében tehát inkább értékelhetjük nega
tívnak, mint pozitívnak. Általánosságban mégis úgy tűnik, hogy a mikroközösségek leg
inkább azon hatások számára nyitottak, amelyek a mintát adó rétegek, csoportok és
egyének életstílusát közvetítik. Tisztázni kellene azonban, hogy melyek azok a kommu
nikációs és interakciós sémák, amelyek az alkoholizmustól sújtott családokra már így
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vagy úgy jellemzők. Csak ha ezeket meghatározzuk, akkor tudjuk az ezekre irányuló
külső hatásokat célszerűen végiggondolni és esetleg osztályozni. (...)

A brutális apauralommal jellemezhető családi érintkezésformákban az a ti
pikus, hogy a családfenntartó (vagy családján élősködő) apának szinte kor
látlan jogai vannak. Ezekbe a rendszeres alkoholfogyasztás és a részegeskedések, sőt a részeg állapotban elkövetett durvaságok is beletartoznak. Elvi
selésük „örök asszonyi sors", s a gyermeknek itt „hallgass a neve". A z el
nyomottak akár tűrnek, akár lázadnak, mindig a rövidebbet húzzák: vi
szonylag akkor járnak jobban, ha összetartanak, de a brutális hatalmasko
dást gyakran leutánozzák egymás közt a gyermekek is. A z elviselhetetlen
helyzet miatt könnyen csonkul az ilyen család.
A bűnös szülő körül szerveződő mikroközösségben viszont akár az aszszony, akár a pipogya férfi legyen is a szenvedélybeteg, mindig ő a bűnbak,
a bocsánatért esdeklő, akinek a jóvátennivalója egyre sokasodik. Fogyaté
kossága, akaratgyengesége miatt lenézik. Pénztől, italtól és mindenfajta vá
lasztási lehetőségtől megpróbálják távol tartani, nemcsak hogy nem adnak a
véleményére, de voltaképpen már megszakítottak vele a minimálison túlme
nő minden kontaktust. „Legyőzőinek" egymáshoz való viszonya azonban
többféle változatot mutat. A büntető, domináns házastárs egyeduralma
ugyanúgy lehetséges, mint a „szenvedők" kollektív hatalma. Ha az anya a
szenvedélybeteg „bűnös szülő", akkor nagyon könnyen széthullik az ilyen
megtépázott család.
A laza, lump családban pedig szinte szervezetlenül élnek egymás mel
lett a családtagok. A z italozás itt annyira hozzátartozik a mindennapokhoz,
hogy a részegség fel sem tűnik, s csupán az adott pillanatban rendelkezésre
álló anyagiakon múlik a mértéke. A z egymással kialakított kapcsolatokat is
csak a fizikai erő, a rendelkezésre álló pénz és az aktuális indulatok döntik
el. A z alacsony szintű, hiányos kommunikáció légkörében a gyermekek ter
mészetesen ugyancsak visszamaradnak egykorú társaikhoz képest, s társa
dalmi felemelkedésükre alig van esély.
Ha ezt a három, túlzottan sarkított „alkoholista kommunikációs és inter
akciós családmodellt" vesszük csak figyelembe, rögtön szembetűnik, hogy a
rájuk hatni akaró társadalmi beavatkozásmódok siralmasan sematikusak és
hatástalanok, olykor kifejezetten visszásak.
A z adminisztratív korlátozó-fegyelmező intézkedések - mint már tárgyaltuk - többnyire
célt tévesztenek és kiterjedt ellenállásba ütköznek. A prédikációk is leperegnek azokról,
akiknek szánták. A mintát adó rétegek, csoportok és egyének pedig - egyelőre - több-
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nyire bort isznak és vizet prédikálnak. De a családvédelem általános törekvései sem
szerveződnek mindmáig olyan szisztematikus szociális és pszichoszociális aktivitássá,
amely az imént jellemzett családok belső történéseit érdemlegesen befolyásolni tudná.
Talán majd egyszer, ha a körzeti egészségügyi szolgálat pszichológiailag is képzett szo
ciális munkatársakkal egészül ki, ezek a „social workerek" képesek lesznek hatni e hát
rányos szerveződésű családokra. Addig - őszintén szólva - csak az alkoholizmus elleni
klubok, egyesületek egymást védő, gyógyító közösségeiben véljük fölfedezni azt a meg
értéssel párosuló segítő szándékot s az indirekt kedvező hatásoknak azt a sűrű szövésű
hálóját, amelybe a veszélybe sodort - és tagjait veszélyeztető - családok valamennyire
is megkapaszkodhatnak, s amely fölrázni és mozgósítani képes mindazt, ami normalizá
lódásukat belülről elősegítheti.
Korántsem állítjuk azt, hogy az alkoholizmus elleni klubok s e klubok tapasztalatait
a megelőzésben hasznosító Józan Élet egyesületek szövetsége lenne a kizárólagos be
avatkozási forma, amely a családok alkoholfogyasztással összefüggő problémáin segít
hetne. Hiszen ismerjük és becsüljük, többek közön a vallásos, egyházi megközelítéssel
tevékenykedő csoportok - elsősorban a Református Iszákosmentő Misszió - munkássá
gát is. Mindezek figyelembevételével talán még inkább hangsúlyozhatjuk, hogy a csalá
dok gondjainak enyhítésében és megoldásában szinte semmivel sem pótolhatók az önvé
dő és önsegítő kisközösségek és a bennük nyert (nyerhető) tapasztalatok.

2.11.2. Fekete János - Horváth László dr. Simek Zsófia - Tóth Zoltán:
Önsegítés és közösség
. (In: Van segítség!? Kossuth Kiadó, 1988. 148-174. o.)
Miután az élet gyakorlatilag semmi egyéb, mint az anyag magasan szerve
zett formáinak folyamatos küzdelme a fennmaradásért, a létezés külső és
belső feltételeinek biztosításáért, illetve az ezeket veszélyeztető hatások ki
védéséért s a kapott sebek begyógyításáért, az önsegítés modellje az élet lé
nyegét fejezi ki. „Az élet él, és élni akar" - ez biológiai parancs, s az élet
ösztön feladása már súlyosan kóros állapot.
Szinte minden támadással és sérüléssel szemben - részben genetikusan kódolva, részben
az egyéni fejlődés során szociálisan eltanulva - kialakulnak azok a sztereotip válaszok,
amelyek az esetek jó részében elegendők a dinamikus egyensúly helyreállításához, a
fennmaradáshoz.
így reagál az ember általában a lelki sérülésekre és zavarokra is. A z alkoholos ita
lok fogyasztása - az esetek nagy részében - sem egyéb, mint kémai kapaszkodó, vala
miféle pótszer az egyensúly megőrzésére, illetve helyreállítására. Más lapra tartozik,
hogy ezek a kémiai kapaszkodók meglehetősen ingatagok, sőt ingoványosak; használa
tuk még súlyosabb egyensúlyzavarhoz, többek közt alkoholizmushoz vezethet. De még
az alkoholos italok mértekvesztő fogyasztásának leállítására, illetve mérséklésére is van-
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nak az emberi szervezetnek, a személyiségnek jól bevált mechanizmusai. A mi kultúrkö
rünkben a fiatal férfiak túlnyomó része belesodródik nagyobb ivászatokba, de amikor le
szerel a katonaságtól, egzisztenciát teremt s családot alapít, a többségük később egy
mértékletes, beszabályozott életstílusra vált át.

Az alkoholizmus terjedése, az ellene folytatott küzdelem csekély hatásfoka
jórészt annak esetlegességén múlik. A beavatkozás többnyire részleges, de
fenzív és reduktív. Nem vesszük hozzá számításba a társadalmunkban, mint
rendszerben, érvényesülő törvényszerűségeket, mozgásokat és érdekviszo
nyokat; többek között azokat a tényezőket, amelyek a józan többséget meg
védik az alkoholizmustól, és az iszákosságot megpróbálok jó részét is viszszatérítik, ill. visszatartják a deviáns karriertől.
Ha közelebbről megvizsgáljuk az ember egészségvédő, egészséghelyreállító, regeneráló
és kompenzációs módszereit, szembetűnik, hogy ezekben mennyivel nagyobb szerephez
jut a társas jelleg, mint az állat-, s még inkább mint a növényvilágban. A z élet- és
egészségvédelem hatékonyabb formáit alakította ki az ember minden más élőlényhez ké
pest; éppen a társas, közösségi modellek révén. Azt hisszük, mindez nem szorul bizo
nyításra akkor sem, ha az emberi faj képessé vált az élet totális megsemmisítésére is,
aminek a veszélye éppen korunkra vált akuttá.
Akármennyit beszéljünk is a modem társadalmak atomizáló és elidegenítő jellegé
ről; a hagyományos család, a szomszédság, a szűkebb pátria kötéseinek riasztó föllazulá
sáról; s a mindezek pótlására hivatott intézményesedés csődjéről - hibát követünk el, ha
nem vesszük észre, hogy a centrifugális hatásokkal együtt jelentős centripetális erők is
érvényesülnek mindenfelé. Nemcsak díszes és magas kerítések épülnek országszerte, de
annak is tanúi lehetünk, hogy értelmes célok szinte viharos gyorsasággal mozgatják meg
az embereket, s a társadalmi segítőkészség is előhívható ezzel, különösen a szülőföld
védelmében.

Bizonyos szociálpszichológiai vizsgálatok szerint az emberi kapcsolatok
meglazult szociális hálózata - e nélkülözhetetlen (szupportív) kapaszkodó
rendszer - hézagpótlására volna hivatott az önsegítő csoport, a „kielégítet
len lakossági szükségletek ellenszervezete"*.
Jelen tanulmányunkban kizárólag a hazánkban meghonosodott alkoholiz
mus elleni (AE) klubközösségek s -mozgalom jellemzésével és elemzésével
foglalkozunk. (...)
Dolgozatunk három részre oszlik. A z elsőben történeti visszapillantást adunk az A E klubmozgalom kialakulásáról és fejlődéséről, fölvillantva a perspektíváit is. A második
részt az AE-klubok belső szociális erőterének, hatásmechanizmusának
elemzésére szánGerevich József: A z önsegítés elve - és hazai megvalósításának nehézségei. Alkoholó
gia, 1985/3. 19. o.
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juk. A harmadikhan a dilemmák érzékeltetésére vállalkozunk, többek közt arra a sajtóvi
tára támaszkodva, amely 1985-1986-ban a Magyar Nemzetben folyt.

Az AE-klubmozgalom vázlatos

története

A z AE-klubmozgalom - amelyben az önsegítés elve gyökeret vert hazánk
ban a század második felében - egyaránt merít a nemzeti és a nemzetközi
hagyományokból.
Magyarországon a haladó törekvések (...) mindig összefonódtak az alkoholizmus elleni
küzdelemmel; a Kommunista Párt legális bázisaként működő Antialkoholista Munkás
Szövetség ( A M S Z ) adta erre a legékesebb példát. Ez az 1928-ban föloszlatott szervezet
például az alkoholizmus társadalmi gyökereit vette mindenekelőtt célba, s elkötelezetten
menteni próbálta a hátrányos helyzetű rétegeket, egyéneket.
A z elkötelezett, politikai-szociológiai
megközelítést a társadalomban élő ember lel
ki, közösségi önvédelmének lehetőségével egészíti ki az AE-kluboknak az a hagyomá
nya, amelyik az Egyesült Államokból, két forrásból ered. A z egyik a mentálhigiénés
mozgalom (az elmebetegek emberi jogaiért küzdő szervezkedés). A másik a Névtelen
Alkoholisták öngyógyító közössége, amely a második világháború során terjedt el Euró
pában.
E mozgalmak lényege az a felismerés, hogy a lelkileg, szellemileg vagy helyzetük
ben károsult személyek egymást támogató összefogása többet ér minden külső segítség
nél, mert itt nemcsak a sérülteket és fogyatékosokat tanítják meg hiányzó képességeik
pótlására és a társadalomba való eredményes beilleszkedésre, de a környezetre és a köz
véleményre is hitelesebben hatnak minden erkölcsi prédikációnál.
Akár a jelzett megközelítésmódok szintézisének is tekinthető az AE-klubmozgalom
szovjet hagyománya. E z pedig nem más, mint a Makarenko-modell, amely közvetett pe
dagógiai módszerekkel készteti a hátrányos helyzetű csoportot, hogy a társadalmi hala
dást szolgáló közösséggé váljon a szüntelen harcban, melyet saját fogyatékosságai ellen
folytat.
A magyarországi AE-klubmozgalom az ötvenes évek végén, Békéscsabáról indult.
Dr. Soóky András pszichiáter és Zahorán Mátyás - prédikátor hajlamú - gyógyulni aka
ró alkoholbeteg szűcsmester voltak a kezdeményezők. Felismerésük azonos volt a névte
len alkoholistákéval: a kátyúba süppedt, testileg, lelkileg és szociálisan egyaránt beteg
ember talpra állása mindenekelőtt azon múlik, mennyire sikerül ehhez saját indítékait,
az embertársakhoz kötődő belső tartalékait mozgósítania.
Néhány elmegyógyász - mint alkoholbetegeket gyógyító szakember - érdeklődéssel
fordult e kísérletek felé, s maguk is létrehoztak két-három AE-klubot, amelyekre eleinte
(a hetvenes évek közepéig) az útkeresés, az önállótlanság és a szervező orvosoktól való
patriarchális függés maradt jellemző. Néhány száz kezelt alkoholbeteg az AE-klubba is
eljárt - kezelőorvosa kedvéért.

A Magyar Vöröskereszt érdeme, hogy már csírájában támogatta a klubkez
deményezéseket; 1980. január 1-jéig, az addig létrejött húsz AE-klub szer
vezetileg is a Vöröskereszt keretében, illetve védnökségével működött.
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A z 1977-ben született, sok mindenre kiterjedő alkoholizmus elleni kor
mányhatározat cselekvésre késztette a több-kevesebb tapasztalattal már ren
delkező AE-klubokat. Keresték az együttműködés lehetőségeit, magasabb
formáit.
Ebben az időben indult a Klubhíradó, mint az alkoholmentes klubok negyedéves fóru
ma, folyóirata. Ezeknek az éveknek a gyümölcse Alsóörs is, ami azóta az AE-klubmozgalom jelképe lett. (...)
A z Alkoholizmus Elleni Országos (annak idején még hatáskör nélküli és csak „tár
sadalmi") Bizottság keretében korábban alakult tudományos klubbizottság átszervezödése is erre az időszakra esik. A gyógyult (volt) alkoholbeteg klubvezetők, az 1976-ban
tartott Országos AE-klubparlament elvei alapján egyöntetűen bekapcsolódtak. A klubbi
zottság elméleti tevékenységét ez egykettőre áthangolta, csakhamar a gyakorlati mozga
lom központja lett (...)
A Vöröskereszttől (önkormányzati működésbe - Szerk.) „átvett" AE-klubok a meg
növekedett lehetőséget aktivitásfokozással realizálták. (...)

E klubokban folyó szerény, mindennapos küzdelem egy-egy ember és csa
lád talpra segítéséért, s maguknak a gyógyult alkoholbetegeknek a bátor
megnyilatkozásai, életfordulatuk személyes, nyílt vállalása - ez teremtett
Magyarországon először társadalmi hitelt az egész antialkoholizmusnak.
Már ez a hiteles antialkoholizmus is komoly vonzerőt jelentett mindazok felé, akik a
szólamokon szerettek volna túllépni. Ezért váltak az AE-klubok a kis létszám ellenére
szinte gyűjtőmedencéjévé az elkötelezett alkohológusoknak, legyenek orvosok, pedagó
gusok, jogászok vagy egyéb szakemberek. (...) A z AE-klubmozgalomban - és az alsóor
si továbbképzések során - kristályosodtak ki azok az öngyógyítást elvek, amelyek napja
inkban már, az Országos Alkohológiai Intézet istápolásával az alkoholbetegek általános
gyógyítási szisztémájának kiindulópontjává
váltak.

Az AE-klub szociális erőtere,

hatásmechanizmusa

A z AE-klub célorientált speciális közösség, amelynek sajátos szociális erő
tere és effektusai vannak.
A z AE-klub külső közege az adott magyar társadalom a maga bonyolult és sokszor el
lentmondásos - vallott, vélt és gyakorolt - értékrendjével, amelyben a hagyományos
(vagy az utóbbi évtizedekben romlott) italozasi szokások át- meg átszövik az egész vi
selkedéskultúrát, s ahol a kényszerűségből vállalt absztinencia is devianciának, csökkentértékűségnek számít, de ahol az alkoholizmus elleni küzdelmet mégiscsak állami fel
adatként deklarálták.
A klubban a legkülönbözőbb korosztályú olyan emberek találkoznak, akiknek egyé
ni vagy családi környezeti tapasztalatuk van az alkoholos italok fogyasztásának káráról,
az italozás súlyos következményeiről, illetve akik a józan közösségi együttlétet keresik.
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Lelki sérültek és veszélyeztetettek kerülnek itt együvé azokkal a gyógyítókkal és társa
dalmi egészségnevelőkkel, akik segítségükre sietnek veszélyben levő vagy beteg ember
társaiknak.

Voltaképpen mi is az az érlelő vagy reszocializáló folyamat - a rászoruló
szempontjából - amihez a közreműködő szakembereknek tapintatos segítsé
get kell(ene) nyújtaniuk?

Lépcsők és fogódzók az AE-klubban
Első lépcső: Elfogadnak olyannak (fogyatékosnak, iszákosnak, elmagányosodottnak,
problémásnak, botladozónak stb.), amilyen most vagyok, de talán nálam is jobban bíz
nak életem jobbra fordíthat óságában, bennem.
Második lépcső: Hasonlókra találok Feltűnik, hogy új barátaim a lecsúszás, illetve
fölemelkedés különböző szakaszát élik: mintegy a múltamat és a jövőmet testesítik meg.
És ha egyeseknek sikerült az absztinenciával így rendbe jönniök, nekem ugyan miért ne
sikerülhetne?
Harmadik lépcső: Kezdem megérteni az összefüggéseket. Ráébredek, hogy az „alko
holizmus" nemcsak az italozásnak, hanem az egész életmódnak a problémája. Nemcsak
az alkohol fogyasztásával kell felhagynom; át kell gondolnom, hogy ha a szeszt kiikta
tom, miként szervezzem át a szabadidőmet, a társaságomat, a helyemet az emberek kö
zött. Mérlegelem, hogy ki is vagyok. Csupán időlegesen józan részeges, aki most kezd
kilógni a sorból; vagy egy pillanatnyilag tünetmentes beteg; netán önmagam büszke
gyógyítója?
Negyedik lépcső: Gyakorolgatom az új életet. Olyan feladatokat kapok, vállalok,
amelyekkel meg tudok birkózni. Beszűkült, alkoholos csőlátásom is szűnőben van, (újra)
kitárulnak előttem a világ, a természet és a kultúra örömei. Családtagjaim, ismerőseim a
tanúi kisebb-nagyobb sikereimnek. Önbizalmam lassan visszatér, erősödni kezd. Már
(újra) bízom az akaraterőmben, a terveimben.
Ötödik lépcső: Bátran a tükörbe nézhetek Teljesítményemről, viselkedésemről
klubtársaimtól rendszeres visszajelzést kapok. ítéletük általában mérlegelőbb, megbocsátóbb, újrakezdésre serkentőbb, mint az idegeneké. E z nem jelenti azt, mintha a klubban
nem lenne vetélkedés, féltékenység és sértődés - akár az igazi életben - , csak itt könynyebben érvényesülhet az értelmezés, a józan belátás, a feszültségek építő megoldása;
közösségünk szabályai ezt segítik elő.
Hatodik lépcső: önismeretem gyarapodik Próbálkozásaim visszhangjából, hatásából
mind pontosabb képet nyerek magamról (vágyaimról, adottságaimról, képességeimről
stb.) anélkül, hogy kudarcaim e védő környezetben végzetessé válhatnának. A klub so
kat segít abban, hogy egyensúlyom helyreállását, társadalmi pozícióm megszilárdulását
fokról fokra értékelni tudjam.
Hetedik lépcső: önbizalmam szilárdul, hiszen mind nagyobb megbecsülés övez (új
ra), s gyógyítóim és tanácsadóim mindinkább barátaimmá válnak, hiszen magam is má
sok támaszává, gyógyítójává leszek.
Nyolcadik lépcső: Absztinenciám természetessé válik Már nemcsak a dac vezérel.
Új életvitelem magamnak is, másoknak is megszokottá válik. A z is lehet, hogy a klub
közösségben szerzett önismeretem, önbizalmam és alkalmazkodó készségem már ele-
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gendő ahhoz, hogy klub nélkül is meg tudjam őrizni lelki egyensúlyomat. Olyan leszek,
mint akárki más..., de azért mindig tudni fogom, hol keressek segítséget szükség esetén.
Kilencedik lépcső: Hirdetem és bátran megvallom életem nagy fordulatának tapasz
talatait - akár eljárok az AE-klubba, akár nem - , hogy mások is okulhassanak belőle, és
hogy tanulságai bennem is frissen maradjanak. A titkolódzás mindig a gyengeség és bi
zonytalanság jele, és számos visszaesés forrása volt már. De a korábbi események belső
felelevenítésére azért is szükségem van, hogy ne kísérletezzem újra a „mértékletes"
ivással, mert számomra az - egyszerre, vagy egy idő után - a teljes visszaesés meredek
csúszdáját jelenti.

A fölvázolt kedvező folyamathoz, fölemelkedéshez az AE-klub többféle fo
gódzót nyújt.
Első fogódzó: Védő környezetet biztosít, amely nemcsak a szabadidőm alkoholmen
tes megszervezéséhez (a pótszer pótszerének megtalálásához) és új szerepem begyakor
lásához ad keretet és programot, de amelyben megértő társak vigyáznak még bizonyta
lan lépéseimre, s ahol ezen túl az orvosi segítség is kéznél van.
Második fogódzó: A szavak és példák információnyalábjával támasztja alá életmódrendezési kísérletem nélkülözhetetlenségét és lehetőségét, problámamegoldó készségem
fejlesztését és késztetését. A közösségtudat erősödő érzését és a visszajelzések egész
rendszerét ennek szolgálatában működteti.
Harmadik fogódzó: Környezetem, családom tagjait is bevonja ebbe a kedvező folya
matba, ő k e t is hozzásegíti új (józan) szerepem elfogadásához, bátorításához, növekvő
(visszaálló) tekintélyem méltánylásához.
Negyedik fogódzó: Közvetlen, mankó jellegű segítséget is nyújt számomra a klub különösen eleinte és krízishelyzetekben; szállást, munkahelyet szerez; munkahelyi konf
liktusom, válásom, gyámhatósági ügyeim stb. rendezésében is közreműködik.

A fogódzók akkor jók, ha könnyen elérhetők és elég erősek. Más szóval:
feladatait a klub akkor töltheti be eredményesen, ha a bensőséges, intenzív
klubéletet olyan társadalmi kapcsolatrendszer egészíti ki, amely az egész
séges kezdeményezések megvalósítását garantálja.
A z ismertetésből nyilván kiderül, hogy a hazánkban is meghonosodott antialkoholista
közösségek eredményeiben és hatásmechanizmusában az égvilágon semmi új nincsen.
Pontosabban fogalmazva csupán néhány tudományosan negligált humán társadalmi ta
pasztalatot kellett rehabilitálnunk. Ilyen régi tapasztalat többek közt, hogy tömegméretű
szokásokat csak olyan öntevékenységre épülő mozgalommal lehet befolyásolni,* amely
új értékeket s normatívákat tud teremteni, elfogadtatni és begyakoroltatni, „divatba hoz
ni". (...)

In: Korunk társadalmi betegsége. Adatok és gondolatok az alkoholizmusról. Politikai V i 
takör, 1986/7. sz. (Kiadta az M S Z M P K B Agitációs és Propaganda Osztálya.) - Lásd: A
szerzők A z alkohológia megújításáért c. életmű-kötetének II. könyvében a 2.1.2. fejezetet
- Szerk.
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Önértékelési zavar az AE-klubban?
Gerevich - az AE-klubokról szólván - néhány olyan szociálpszichológiai
Játszmára" hívta fel a figyelmet, amelyek pszichológiai gyökerét a klubok
ba kerülő tagok és az egész klub önértékelési problémáiban vélte megtalál
ni. „A mozgalom egésze nagyfokú kisebbrendűségi komplexusban szenved,
ezért szórja kitüntetéseit, ezért érzi boldognak magát, ha fővárosi, megyei,
szakmai és politikai nagyságok ereszkednek le hozzá...", „ezért érez bűntu
datot, ha valaki hatalmi szóval ráüvölt, ezért kérkedik hőstetteivel, és ezért
csinál úgy, mintha igazi szervezet lenne".
A kiragadott idézet szövegkörnyezetében utal a szerző az imént említett .játszmákra",
amelyeket a „quasi szervezet"-tel, a „Háry János-jelenség"-gel, „a hatalommal való
kommunikáció eluralkodásával", „céldiffúzió"-val, „smasszerizmus"-sal és az „értékek
elrejtőzésével" jellemez.
A z Országos AE-klubbizottság akkori titkára. Fekete, 1985. november 13-án elküld
te a Gerevich-tanulmányt közlő szakfolyóiratnak „Méltatlankodás az antialkoholista klu
bok mellett" alcímű hozzáászólását, amit november 18-án 93-as sorszámmal a szerkesz
tőség nyilvántartásba vett, de azóta sem közölt. így került sor a Karó vagy dorong? cí
mű írás közzétételére a Magyar Nemzet hasábjain (november 28-án). Ez aztán parázs vi
tát váltott k i . (...)

Dr. Simek Zsófia január 27-én közreadott véleménye, úgy látszik, elkerülte
a vitázok figyelmét:
„Bevallom - írja - , magam is csak lassanként kezdtem bízni az alkoholizmus elleni ha
zai klubokban, tapasztalván nehézkes szerveződésüket, szinte misztikus orvostiszteletü
ket s esetenként önmagába záródó szubkultúrájukat, azonban az utóbbi évek mondhatni
viharos fejleményei mégiscsak meggyőztek valamiről. Úgy tűnik, hogy noha ellentmon
dások és az érdekérvényesítés szikrázó ütközései közepette, de mégiscsak formát ölt s
helyet vív ki közéletünkben egy sokféle indíttatású hátrányos réteg
önsegítő-rehabilitáci
ós mozgalma, s már puszta létével mintát kínál az egész társadalomnak az alkoholmen
tes problémamegoldásra... Én bizony a hozzá tapadó indulatokat lehántva is reális ellen
érvnek tartom a társak önzetlen segítségének bizonyítékait - a smasszerízmus vádjával
szemben. Hiszen az egészségügyben hivatásszerűen dolgozó orvoskollégákkal való öszszehasonlításban is példásan megállják a helyüket, tapasztalataim szerint ezek az alko
holbetegeket ma a legkevésbé hárító Háry Jánosok."

Eltűnődve az eddigieken, reméljük, az olvasóban is felötlik a kétely. Vajon
a Gerevich által jelzett „önértékelési zavar" (...) nem lehet egy negatív
(vagy kóros) állapot lábadozást tünete? Hiszen az önsegítő közösségekkel
próbálkozók - akár az egyén, akár a társadalom - egy életveszélyes, alko
holos hamistudatból eszmél Márpedig a melldöngetéssel, a mások hibázta308

tásával, az illúziókergetéssel, a magunk becsapásával s másnak látszani aka
rásával nem könnyű felhagyni. Még csak zavart se legyen a másnapos, las
san kijózanodó ember? Ha pedig így van, akkor ez a tapogatózó, ellentmon
dásokkal birkózó bizonytalanság, az útkeresés zavara talán nem egyéb, mint
a föltisztulás első, jelentős fázisa!
Ha így ítéljük meg az AE-klubpróbálkozásokat, kétségkívül karót támasztunk növekedé
sük serkentésére. Ha viszont társadalmunk minden fogyatékosságát rajtuk kérjük szá
mon, csak ledorongolnánk zsenge hajtásaikat. A z azonban tényleg hiba lenne, ha ebben
a tétova, ide-oda kapkodó, fellazult állapotban ragadnának meg. Kérdés, hogy mi szol
gálja jobban az antialkoholista mozgalom, az AE-klubközösségek és -klubtagok magára
találását, identitásvállalását. Meggyőződésünk szerint az, ha ostorozásuk helyett higgad
tan - velük együtt - mérlegeljük konkrét
diliemmáikat.
Szeretnénk ezt minél szerényebben megkísérelni, miután magunk is egyelőre ugyan
abban a cipőben járunk - s ugyanolyan bizonytalanul - , mint akiknek megfogalmazni
próbáljuk a gondjait. Éppen ezért olykor meg fogunk elégedni azzal, hogy kérdezünk

Az alkoholhoz való viszony
A z még csak érthető követelmény (lenne), hogy a volt alkoholbetegek és mindazok,
akik már súlyos problémákba keveredtek a szeszes italok mértékvesztő fogyasztása mi
att, egy kortyot se igyanak, s feltétlenül ragaszkodjanak absztinenciájukhoz. De az már
nyílt kérdés, hogy ezt mennyire és hol hangoztassák, s a valódi okkal igazolják-e vagy
sem. Aztán kerüljék-e - és meddig - régi cimboráikat? Belátogathatnak-e a hajdani
törzshelyekre? Megszólják-e mások italozását, és mikor avatkozhatnak be mások életvi
telébe? Egyáltalán mit tehet a klubtag, ha a társán megérzi az italt? Hogy előzze meg a
baj súlyosbodását, és hogy őrizze meg ugyanakkor a klub szeszmentes j ó hírét? Ugyan
mivel tudja támogatni a visszaeső, elbizonytalanodott társ konfliktusainak rendezését,
absztinenciájának helyreállítását? M i a teendő, ha funkcióban levő klubvezetővel fordul
elő ilyen gikszer? Mikor elég a klubtársi közreműködés, és mikor nélkülözhetetlen az
orvosi, kórházi intervenció?
M i a követelmény azokkal a klubtagokkal szemben, akik családtagokként vagy
együttérzőkként kerültek a klubba és sohasem voltak alkoholbetegek? ő k mikor, hol és
mennyit ihatnak?
Legyen-e a klubban örökös, visszatérő téma az alkohol, az alkoholfogyasztás veszé
lye és az ezzel kapcsolatos személyes gond, élmény, emlék? Mennyire foglalkozzanak a
klub összejövetelein a környező társadalom alkoholizmusproblémáival s az alkoholizmus
elleni intézkedések ellentmondásaival?

A belső tér

körülhatárolása

A szerzők tapasztalataiból úgy tűnik, hogy az AE-klubok többnyire ösztönösen teszik a
dolgukat. Kevés olyan klub van, ahol tudatosan számot vetnének kisközösségük hetero
gén összetételével, vagy azzal, hogy az értelmiségi például miért fehér holló az A E klubban; vonzó és megtartó erejük („szabad vegyértékeik") mibenlétével, s a családokra,
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különösen a feleségekre gyakorolt hatással; vagy éppen azzal a közvetlen környezettel
(várossal, községgel, üzemmel), ami körülveszi őket, s amihez így vagy úgy, minden
képp igazodniok kell.
A z ösztönösen, spontán formálódó klubéletnek kétségkívül vannak pótolhatatlan
előnyei az intézmények megtervezett, merev hatástörekvéseivel szemben. Mégis, az A E klubmozgalom negyedszázados hazai gyakorlata nyomán talán már itt lenne az ideje az
egyes AE-klubokra jellemző szociális tér és kompetencia pontosabb körülírására. így
biztosan eredményesebbek lehetnénk.
A tömérdek konkrét, s helyenként más-más választ igénylő e fajta kérdésből most
csak az általánosabbak fölvetésére vállalkozhatunk, itt is figyelmeztetve a helyi eltérések
fontosságára.
Hogyan lehet egyeztetni a spontán beszélgetési igényt, a gondok megbeszélésének
nélkülözhetetlenségét a szabadidős szórakozással - például a kártyázással? Miként hasz
nosíthatók kinek-kinek az ismeretei és képességei az AE-klubokban? Kit kire lehet rá
bízni, s mi várható el a másikért felelős klubtárstól? Mint lehet az AE-klubtag önbizal
mát úgy edzeni, megszilárdítani, hogy mégse váljon önhitté vagy kegyetlenné? A klub
munka miként válhat olyan önmegvalósítássá, amely egyszersmind a közösség szerény
szolgálata?
Hogy vonható be segítőként a klubközösségbe a családtag, s miként védhető ki a
házastárs féltékenysége a klubon belüli szeretetmegnyilvánulások láttán? Egyáltalán,
mennyire kerülhetnek szóba - és kik között - a házaspárok és családok intimebb problé
mái? Megakadályozandó-e a klubon belüli csoport- (klikk-) képződés és a rívalizációs
jelenségek, vagy számolni kell velük, sőt építeni kell rájuk? Előfordulhat-e kizárás a
klubból, és milyen esetekben?
M i a gyógyító szakember (terapeuta) és mi a laikus klubvezető (aki saját sorsán ta
nulta a „szakmát") szerepe a klubban? Hogyan segíthetnek az egyenlőségen alapuló
partnerviszony és a demokratikus légkör kialakításában, begyakorlásában? Lehet-e a
klubközösséget háttérből irányítani, döntéseiben, belső történéseinek értelmezésében fi
noman segíteni? M i a teendő hibás közösségi döntés esetén? Hogyan tanuljon a klubcso
port saját hibájából? Miként védhető k i , hogy a már összefont klubközösség bezáruljon
s ne utasítsa el az újakat, a még tétova érdeklődőket?

A kapcsolatrendszer
Gerevich azt állítja, hogy e problémakör túlértékelése, „a célcsoporttal (a problémahor
dozó emberekkel) való kommunikálás rovására... különösen jellemző klubjainkra. Sok
kal jellemzőbb, mint amennyire rá lennének erre kényszerítve. E z a vertikális kommuni
káció oda vezet, hogy a horizontális dimenzióban szaporodó tapasztalatok... nem épül
nek be az alkoholklubok munkájába."*
Éppen a Gerevich-tanulmányt követő esztendő klubmozgalmi eseményei bizo
nyítják, hogy a figyelmeztetés nem volt alaptalan. Amikor az első fejezetben fölvázoltuk
az AE-klubmozgalom rövid történetét, ezeknek az eseményeknek a kronológiáját is föl
rajzoltuk. Itt most elemzésükre kellene sort kerítenünk, mégpedig úgy, hogy a kapcsolat
rendszer dilemmáiban a megoldás is földerengjen.

Uo. 21. o.

Három vonatkozásban is válságba került az AE-klubmozgalom az utóbbi
években. Mindenekelőtt az egészségügyi ellátás intézményeihez és orvosai
hoz való viszony tekintetében. De legalább ilyen problémás lett a tanácsok
hoz s általában a „működtető intézményekhez", a szerény költségvetési fe
dezetet folyósító „hatalomhoz" fűződő viszony. Végül, a mozgalmi jellegű
kapcsolatoknak, a megyei és országos szervezettségnek az igénye is ütkö
zésbe került az önsegítő közösségek lételemével, a klubautonómiával. Ve
gyük sorra ezeket a válságproblémákat.
A z egészségügy - és az alkohológiai betegellátásban különösen érdekelt kórházi és gon
dozó intézmények - az eddiginél sokkal jobban bízhatnának a laikus klubközösségek
szenvedélyes hozzáértésében, és több teret biztosíthatnának számukra ahhoz, hogy már a
gyógyítás kórházi szakaszában motiválhassák az alkoholbetegeket. A z alkohológiai osz
tályokon és részlegeken nagyszerűen bevált pizsamás előklubok módszerét - a speciáli
san kiképzett szakember és laikus közreműködők együttműködésére építve - igazán ide
je lenne már általánosan elterjeszteni. A z alsóorsi klubtapasztalatokat is az eddiginél
szélesebb körben kellene bevonni a hivatásos gyógyítók alkohológiai képzésébe és to
vábbképzésébe. Mindez azonban semmiképp sem jelentheti azt, hogy az egészségügy és az alkohológiai osztályok, gondozók - saját gyarmataikként igazgathatnák az A E - k l u bokat, vagy parancsolgathatnának a volt alkoholbeteg klubszervezőknek. Ezzel fejlődé
süket, emberi kiteljesedésüket, teljes rehabilitációjukat fékeznék, mint ahogy akaratlanul
is fékezik sokfelé. A z a partnerviszony az egyetlen lehetséges együttműködési forma,
amely a kölcsönös segítségre épül. A kölcsönös egymásra utaltság kifejezésre kell jus
son a sürgősségi kórházi felvételekben
csakúgy, mint minden egyéb szolgáltatásban,
amit az egészségügy nyújtani képes, a betegeit társadalmi egymásra hatással gondozó és
felkaroló, vele szövetséges kisközösségeknek.
A működtető intézményekhez fűződő viszony pedig - akár bevalljuk, akár tagadjuk
- mindenekelőtt pénzkérdés. Örök igazság, hogy a pénz beszél... és a mecénás minden
vonatkozásban dirigálhat. A megoldás valószínűleg az AE-klubok önfinanszírozása lesz.
Valójában a fűtött, berendezett helyiségen - s a képzések, közös akciók támogatásán túl nem is nagyon van szükségük egyéb állami, tanácsi segítségre. Hajói meggondoljuk,
a talpra állt s többé nem italozó volt alkoholista - aki többnyire kiváló szakember - már
biztosan nem olyan szegény, mint valamikor volt...
Az A E-klubmozgalom szervezettségének
fokozása - jogos igény. És az is, hogy a fő
városban és a megyékben, a tanácsok státusában területi AE-klubtitkárokat alkalmazza
nak (függetlenítsenek); országosan is nyilvánvalóan szükség van ilyen szervezőre. De a
tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy a választás és választhatóság (no meg a vissza
hívhatóság!) elvével, az AE-klubok autonómiájának féltő védelmezésével szisztematiku
san ellensúlyozni kell a mozgalmi hierarchia elidegenedési és hatalmaskodási tendenciá
it. Ne háborodjunk fel miattuk, hiszen ezek nem annyira személyes hibák következmé
nyei, mint inkább olyan szociálpszichológiai jelenségek, amelyek úgyszólván minden
szerveződésben kialakulnak. Inkább számolni kell velük és hatni kell rájuk - maximáli
san hasznosítva a bennük rejlő, fölszabadítható és befogható energiát.
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Egyesületi

perspektívák

Horváth László (M. N. '86. 03. 10.): „Figyelemmel kísérve a vitát (...) egyre az járt a
fejemben, hogy a helyenként éles hangú vita mindkét tábora egyugyanazon cél érdeké
ben heveskedik, nevezetesen: valamennyien jobbítani akarják a gyógyult (vagy később
gyógyuló) alkoholbetegek egészségügyi és társadalmi rehabilitációját szolgáló AE-klu
bok tevékenységét. (...) Ám a vita hevében mintha mindkét nézet képviselői megfeledkez
tek volna arról, hogy... nem kellene-e a jó ügyért vitázok figyelmének inkább a megelő
zésre irányulnia? (...) Ha az alkoholizmust megfékező új társadalmi szokások kialakítá
sát legalább olyan fontosnak tekintjük, mint a gyógyult alkoholbetegek utógondozását,
akkor próbáljuk meg csatasorba állítani azt a talán három milliónyi absztinens vagy
csaknem absztinens, józan életvitelű honpolgárt, aki a csendes többséget alkotva elítéli a
környezetében tapasztalható mértéktelen italozást, és nemcsak elítéli, hanem tesz vagy
tenne is szívesen valamit az új népbetegség visszaszorítására - ha lenne egy szervezet,
szövetség, akármi, ami bátorítaná a józan önmérsékletet értékelő új népszokások kialakí
tásában (...)
A vita résztvevőinek bizonyára nem kell bizonygatnom azt, hogy az eddig említett
két réteget - a gyógyult alkoholbetegeket és az absztinencia, meg a mértékletesség híve
it - nem lehet és nem is kell egy akolba terelni (...) Ugyancsak nem tekinthetők a tár
sadalom minden rétegét átfogó, a társadalom erkölcsi arculatát formálni tudó intézmény
nek azok az alkoholizmus elleni bizottságok, amelyek felső sugalmazásra, ajánlásra min
denütt létrejöttek, hisz egyelőre alig tehetnek mást, mint hogy intézkedési és kooperáci
ós terveket dolgoznak k i , bizottságokat és albizottságokat hoznak létre...
Nos, a kettő - a gyógyult alkoholbetegek AE-klubjai, valamint a hivatalos AE-bizottságok - közötti űrt valóságos eredményekkel biztatóan tölthetné ki a csendes több
ségre támaszkodó, megelőzést, társadalmi szokásformálást szervező, minden társadalmi
réteget felölelő Antialkoholisták Szövetsége. (...)"

Nos, Horváth László eszmefuttatásából is kitetszik, hogy az antialkoholista
egyesületek föltámasztásának ötlete, vágya az AE-klubmozgalomból pattant
ki s fogalmazódott meg, de már születésekor túlmutatott szülőanyján. Ez
nem véletlen. Ebben az tükröződik, hogy sok egyéb feltétel is közrehatott
benne, amelyeket nem ártana emlékezetünkbe idézni.
Mindenekelőtt rendszertani igényként kell társadalmi megoldást keresni
arra a kérdésre, ami az alkoholizmus elleni küzdelem globális értelmezése
kor nyomban szembeötlik.
1983 óta végre létezik alkoholizmus Elleni Állami Bizottság. 1988-ra megalakult az
Egészségmegőrzés Nemzeti Tanácsa, ez is, az is, mint a kormány tanácsadó szerve tö
möríti az illetékes szakminisztériumok és szervezetek képviselőit - sok jeles személyi
ség részvételével. A hasonló összetételű megyei és városi koordinációs bizottságok is
megszerveződtek már országszerte. Ugyancsak létrejött az egészségügyi ágazat szakspe
cifikus intézménye - az Országos Alkohológiai Intézet is. Ez a gyógyító-megelőző be
tegellátás alkohológiai programját szorgalmazza - komoly szakmai felkészültséggel.
Mindez jelentős potenciális bázisa a kibontakozó alkoholizmus elleni küzdelemnek;
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mint ahogy fontos társadalmi osztaga ugyanennek a küzdelemnek az AE-klubmozgalom
is (hogy miért és mennyiben, arra az előzőekben már rávilágítottunk). A szekér mégsem
tud kimoccanni a sárból.
M i hiányzik hozzá? Hát a tömegmozgalom! A z a társadalmi önmozgás, amely a
megelőzéstől kezdve minden okos, célirányos intézkedés mögé fölsorakozna s megte
remtené az egészségvédő, alkoholizmus elleni programok tömegbázisát. No persze, ez a
tömegtámogatás nem korlátozódhatna az egyetértő bólogatásra; legalább ilyen fontos
volna ebben a tömeges javas la táradat és az intézkedésre hivatott illetékesek felé gyako
rolt társadalmi ellenőrzés.

Jogos kérdés, hogy valójában léteznek-e olyan emberek ma Magyarorszá
gon, akik szívesen közreműködnének egy ilyen antialkoholista tömegmoz
galomban? Meg vagyunk róla győződve, hogy igen, és nem is kevesen. A k i
emberekkel foglalkozik, nap mint nap tapasztalja az alkoholos italok mér
tékvesztő fogyasztásával összefüggő problémák, gondok halmozódását. Egy
kétezer fős, reprezentatív Borsod megyei felmérésből is kiderül, hogy a csa
ládok jelentős részének ez ma olyan terhet jelent, ami már-már elviselhetet
len,* s a legtöbben hiába fordulnak ide vagy oda segítségért. A z intézkedés
re, beavatkozásra hivatottakat is nagyon zavarja gyakori tehetetlenségük.
(...)
Ezek után rátérhetünk azokra a módszertani tapasztalatokra, amelyek
ugyancsak objektív igényt támasztanak a Józan élet egyesületek" megalakí
tására. Ezeknek egy része az AE-klubmozgalomban szűrődött le, más része
azon kívül. A lényegük a következő: csak harcban érhető el, vívható ki a
legkisebb eredmény is: az alkoholizmus elleni küzdelem valóban küzdéssel
jár.
Úgy gondoljuk, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy a gyógyulás, életrendezés út
jára tért AE-klubtagnak nincs könnyű dolga, hiszen nap mint nap meg kell küzdenie
szenvedélybetegségének maradványaival, vonzerejével, miközben a környezet sodró ita
lozasi szokásaival s gyakori meg nem értésével is viaskodnia kell. Azt már kevesebben
tudják, hogy országos kérdésekben sem volt egyszerűbb dolguk a népegészségért aggó
dó, elkötelezett antialkoholistáknak, mire szervezett sajtókampányukkal, a vezető testü
leteknek címzen, szépítés nélküli helyzetfeltáró jelentéseikkel s bátor föllépésükkel végül is sikerült kivívniuk mindazokat az intézkedéseket, amelyekkel a tényleges küzde
lem nagy késéssel végre valóban megindulhatott.
Közbevető kérdésként nem árt tisztázni, hogy ki ellen folyik ez az alkoholizmus el
leni küzdelem. Sokak szerint ez értelmetlen kérdés, hiszen a fogalomban ott a válasz.
Csakhogy az ellenfélnek ilyen elszemélytelenítése elmossa a személyes felelősséget: azt,
M S Z M P Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bizottsága: A megyei közvélemény. (Vizsgálati
tanulmány) Miskolc, 1986.
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hogy a közöny, a lustaság, a korlátoltság konkrét emberekben tenyészik és konkrét el
lenérdekek fejeződnek ki bennük. Ezért kockázatos a valódi alkoholizmus elleni küzdés.
Nos, ha mindehhez még azt a harcot is számításba vesszük, amit az embernek belül,
önmagában kell vívnia saját előítéleteivel, hamis tudatával stb. szemben, nyomban ért
hetővé válik, hogy az antialkoholista, egészségvédő mozgalom mindennapos gyakorlatá
ban ez a küzdés - alapvető ember- és társadalomformáló
módszer.

Az illetékesek felelősségvállalása, programhirdetése e nyomasztó gondban nagy szó, de nem több ígéretes lehetőségnél. A közgondolkodás és az álta
lános értékrend nem változik sem óhajra, sem parancsra. A józan életvitel
nek, a mértékletességnek vagy éppen az iszákosságból való megszabadulás
nak a többre becsülése, divatba hozása ugyanúgy nem deklarációkon múlik,
mint az sem, hogy mennyire tudunk egymásra odafigyelni, törődő közössé
gekbe tömörülni, s fesztelenül, érzelmeinket sem szégyellve, de zabolázott
indulatokkal szabadon rnegnyilvánulni. Márpedig mindezek „tömegméretű
begyakorlása nélkül" az uralkodó s mind féktelenebb italozasi szokásaink
senki kedvéért sem fognak megjuhászodni.
A felsorolt adottságaink, készségeink - a lelki egyensúly önvédelmi me
chanizmusai - voltaképpen csak harcban izmosodhatnak meg. Nem titok,
hogy az intézkedésre hivatottak sem szentek; a szemléletváltás nekik sem
könnyebb, mint másoknak. A szükségszerűség tehát minden oldalról alátá
masztja az antialkoholista, egészségvédő tömegmozgalom korszerű újraszer
vezését. Egyébként a lényegüket tekintve hasonló társadalom-egészségügyi
gondok öntevékeny leküzdésére hasonló törekvések érvényesülnek világ
szerte, így a környező államokban is. (...)
A z önsegítés közösségi modelljének hazai gyakorlatából kiindulva, a tör
téneti áttekintés és az elemzés módszereivel már-már a perspektívák fölvillantására is kísérletet tettünk. Még sok hasznos vitára van szükség a tenni
valók pontosabb megfogalmazásához. De a tettekkel addig sem várhatunk.
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2.11.3. Fekete János - dr. Simek Zsófia:
A szubjektív öntesztelés egy módszere,
a megelőzés és differenciáldiagnosztika
szolgálatában
(In: Medicus Univ. XXI/2. 1988. 85-87. o.)
A reális önismeret a legfontosabb ahhoz, hogy az ember megtalálja a helyét
a világban. Akár alá-, akár túlbecsüljük képességeinket és lehetőségeinket,
abból rendszerint baj származik. A kielégítetlenség rossz közérzetet szül, a
kudarcok pedig mindenkit megviselnek. Ha ki-ki fel tudná mérni reálisan
akár a vágyait, akár a körülményeit, kevesebb lenne a boldogtalan, csalódott
ember, de még a lelki beteg is.
A z önismeret egyik érdekes és fontos részproblémája, hogy ki miért
iszik - és hogyan? Van-e kialakult italozási szokása, vagy éppen csak iga
zodik az adott körülményekhez? Tud-e mértéket tartani? Netán képtelen er
re az első pohár után? Lehetséges volna, hogy már a szervezete kívánja a
rendszeres alkohol-utántöltést? Próbált-e már leállni, a problémával szesz
nélkül szembenézni? Meddig sikerült? Akkor hogy érezte magát?
A z elmúlt évtizedekben világszerte számos öntesztet készítettek a szakemberek, hogy
ki-ki ön vizsgálati módszerekkel, önismerete fejlesztésével fölmérhesse, milyen szerepet
játszik életében, problémái megoldásában (vagy a megoldásuk elodázásában) a szeszes
italok fogyasztása. A különféle metodikák alapvetően három csoportba oszthatók. A z
egyik tesztcsoport kérdései elsődlegesen a mennyiségre, tehát a naponkénti vagy eseten
kénti alkoholfogyasztás mértékére és gyakoriságára irányulnak. A z öntesztek egy másik
válfaja azokra az okokra és indokokra kíváncsi mindenekelőtt, amelyek az egyénben a
szeszfogyasztás esetenkénti vagy krónikus igényét kiváltják. A harmadik tesztcsoport vi
szont már sokkal erőteljesebben törekszik a hozzászokás folyamatának komplex ábrázo
lására, s mintegy dinamikusan magába építi a többi önteszt-típus előnyeit, erényeit.
Ez utóbbi főcsoportba sorolhatók akár a michigani, akár a müncheni alkoholizmus
tesztek, amelyekről több ízben is megjelent ismertető a szakfolyóiratokban. Ezeket pró
báltuk mi is alkalmazni a hazai viszonyokra a „4x7" állítást tartalmazó „Szemtől szem
ben a szeszfogyasztásommal" című öntesztünkben. (...)

Engedtessék meg (...), hogy öntesztünk rövid hazai pályafutásáról és ki
próbálásának (standardizálásának) tapasztalatairól is szóljunk.
A „4x7" a Fővárosi Egészségnevelési Központ 1987. év elejére tervezett, majd a nyáron
megtartott kiállítására készült. Első nyilvános bemutatása Vitray Tamás közkedvelt Te-
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lefere műsorában történt, amikor is az egyik tesztkészítő részéről az az ígéret hangzott
el, hogy „még ez évben hozzáférhető lesz az önteszt a körzeti orvosi rendelőkben". Ezt
követőleg két egészségügyi intézményben próbára bocsátottuk az önteszt állításait: mind
a betegek, mind a gyógyító szakemberek súlyossági sorba rendezték őket, egyúttal ezek
is, azok jelezték néhány megfogalmazás félreérthetőségét. A z észrevételek figyelembe
vételével készült el az a változat, amelyiket a Magyar Hírlap adott közre július 11-i
mellékletében, majd a Családi Lap 1988. márciusi számában.

Mi volt az a többlet, amit a Családi Lap tehetett hozzá?
Idézzük: »Az önteszt családi kitöltése folyóiratunk szemléletéből és szelle
méből adódó természetes ötlet. Alkalmat ad rá, hogy a családtagok odafi
gyeljenek egymásra, és megvitassák eltérő észrevételeiket. Ugyanakkor a
közös fókuszba állított „családi tükör" igazmondási rátája többszöröse az
egyszerű önmegfigyelésnek; az önismeretet egyszerre nyomósítja és korri
gáljam
Mit tegyünk tehát?
1. Közösen kiválasztjuk azt a családtagot, akinek italozasi szokásait és ehhez fűző
dő önismeretét próbára akarjuk tenni. Megkérjük az önteszt gondos, őszinte kitöltésére.
(Ismétlés esetén, utóbb másik családtagra is összpontosíthatjuk a család figyelmét.)
2. A kitöltött öntesztet ezután „vegye kezelésbe" a házastárs, majd azok a 14 évnél
idősebb családtagok, akiket erre érettnek, megfontoltnak tartanak. A z „utánértékeld sze
mélyek" egyenként gondolják végig az önteszt állításait a középpontba állított családtag
szemszögéből, és más-más színnel jelöljék a véleményük szerint helytállókat. A család
tagok pontértekeit is beszámítjuk ezt követőleg az összértékbe!
3. A pontoktól függetlenül külön összeszámoljuk, hogy hány állítás esetén találko
zott a vizsgált személy önértékelése a családtagok véleményével, és hány esetben külön
böztek egymástól. A z eltérő vélemények arányának függvényében számot kell vetnünk a
családon belül érvényesülő önértékelési vagy kapcsolat zavarral, esetleg mind a kettővel.
(...)
A „4x7" önteszt a körzeti egészségügyi szolgálat kezében hasznos módszer lehet a
veszélyeztetett italozók kiszűrésére, figyelmeztetésére, s az alkoholproblémáik leküzdé
sére irányuló terápiás együttműködés megalapozására. (...)

A z önteszt azt a korszerű szemléletet sugallja, amely az alkoholhoz való
hozzászokás folyamatára összpontosítja a figyelmet - a probléma leszűkíté
sét és nagy részének hárítását szolgáló „alkoholista" fogalmi és kompeten
cia-paradigmákkal szemben. (...)
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I.
1. Nem szeretem a szeszes italokat, soha nem is fogyasztok ilyesmit
2. Nekem árt, engem bajba sodorhat a legcsekélyebb alkoholfogyasztás is,
éppen ezért egy cseppet sem iszom
3. Étkezés előtt vagy közben, alkalmanként szívesen megiszom egy-két po
hár italt, sohasem többet
4. Munkaidőn kívül, a társaság kedvéért olykor fogyasztok némi alkoholt
5. Akárhogy kínálnak vagy unszolnak, az nem fordul elő, hogy részegsé
gig leigyam magam
6. Ha iszom is egy keveset, sohasem azért teszem, hogy így rugaszkodjam
el a valóságtól s váljak mámorossá
7. Én ugyan naponta vagy másnaponta rendszeresen fogyasztok szeszes
italt, de mindig kevesebbet, férfi létemre napi 60 grammnál, nő létemre
napi 30 grammnál.*

0 pont
0 pont
0 pont
0 pont
0 pont
0 pont

0 pont

II.
1. A jó társaság engem könnyen magával sodor az ivászatba
2. Előre örülök a lehetőségnek, sőt keresem az alkalmat, ahol-amikor inni
lehet
3. Igyekszem minél előbb mámorossá lenni, de szerintem én sem iszom
többet, mint mások
4. Ha rossz a kedvem, feszült vagy fáradt vagyok, alkohollal szoktam ma
gamon segíteni
5. Munka vagy tanulás közben is mind gyakrabban eszembe jut, milyen j ó
lesz majd inni egy kicsit
6. Ahol tilos - például munkahelyen, munkaidőben, iskolában vagy jármű
vezetés közben - ott is megiszom a magamét, csak ügyelek, hogy rajta
ne kapjanak
7. Kapcsolatteremtésben, vagy éppen a szexualitásban, számomra bevált ol
dószernek s kötőanyagnak bizonyult az alkohol

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

1 pont
1 pont

III.
1. Rászoktam, hogy fizikai fájdalmaimat, alvászavaromat vagy egyéb bajai
mat rendszeresen szesszel kúráljam
2. Mostanában egyre jobban bírom az italozást és sokkal többet tudok inni
lerészegedés nélkül, mint azelőtt
3. Ha társaságba megyek, előre föltankolok, hogy fórban legyek a többiek
kel szemben
4. A z utóbbi időben többször lerészegedtem, mint azelőtt

10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

30 gramm 100%-os alkoholt tartalmaz kb. 1 dl pálinka vagy 3,5 dl bor, vagy 2 korsó
(üveg) sör. Rendszeres alkoholfogyasztás esetén ez már a veszélyzóna!
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5. A z a szokásom, hogy inkább titkon, magamban iszogatok; végtére is k i 
nek mi köze hozzá, hogy mennyit iszom?
6. Néha már engem is aggaszt, de a hozzátartozóim, igaz barátaim kifeje
zetten aggódnak értem, mert a szesz hatására furcsán, másként viselke
dem
7. Előfordult, hogy úgy leittam magam, hogy arra sem emlékszem, mit
műveltem

10 pont

10 pont
10 pont

IV.
1. Nap mint nap túl sokat iszom, s reggeli szeszindítás nélkül hozzá sem
tudnék kezdeni a naphoz, a munkához
2. Italozásom miatt már gyakori a botrány a családunkban
3. Többször is bajba kerültem (fegyelmit kaptam, detoxba szállítottak,
rendőrségre vittek, bíróság elé állítottak stb.) az ital miatt
4. Mindig tartok otthon dugi innivalót, vésztartaléknak
5. Nekem már mindegy, mit iszom (bort, sört, pálinkát, sósborszeszt, ne
tán arcvizet), csak ne verejtékezzem, ne remegjek
6. Bizony fölmerült bennem az önvád, hogy így csak tönkreteszem az éle
tem, mert sehogy sem tudok megállni egy-két pohár után; próbáltam
már csökkenteni vagy abbahagyni az italozást, de egyik sem ment
7. Nem tudom, mi az oka, de az utóbbi időben sokkal kevesebb italtól be
rúgok s hamarább kiütöm magam, mint korábban
összesített pontszám:

100 pont
100 pont
100 pont
100 pont
100 pont

100 pont
100 pont
pont

Értelmezés
0 pont
Úgy tűnik, hogy az alkoholártalmak szempontjából jelenleg védett vagyok, egészségesen
élek és gondolkodom ebben a vonatkozásban (ha ugyan nem válaszoltam felületesen,
vagy nem tüntettem fel magam a valóságnál kedvezőbb színben).
1-7 pont
A több-kevesebb vészjel - figyelmeztetés. Ha nem vigyázok s nem csökkentem alkohol
fogyasztásom mértékét és rendszerességét, ez hamarosan olyan káros szokásommá vál
hat, amitől később sokkal nehezebben tudok csak megszabadulni. E l kell tűnődnöm
azon, hogy milyen lelki vagy éppen beilleszkedési problémák miatt vált ilyen fontossá
számomra a szesz. Azon is érdemes gondolkodnom, milyen egészségesebb megoldások
kal pótolhatnám azt a hatást, amit az alkohol nyújtott eddig, esetenként.
Teendőim: utána kell olvasnom a témának, hogy jobban megértsem, miről van szó;
a könyvtárakban, egyesületekben vagy gyülekezetekben biztosan találok népszerű nyel
ven írt, közérthető kiadványokat az alkoholfogyasztás veszélyeiről. De az sem árt, ha
megbeszélem dolgaimat valami hozzáértő szakemberrel, vagy olyan ismerőssel, aki ko
rábban már kilábalt hasonló helyzetből.
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10-77 pont
Már nemcsak hozzászoktam az alkoholos italok rendszeres fogyasztásához, de mind job
ban vissza is élek ezzel a Jegális kábítószerrel". A z alkoholbetegség előszobájába ke
rültem. A pontszámom mutatja, hogy mennyire.
Teendőim: Most már semmiképp sem halogathatom a szembenézést önmagammal,
hiszen a mértékvesztő alkoholfogyasztás már-már sodró szenvedélyemmé vált. Ahhoz,
hogy ezt a veszélyes folyamatot meg tudjam állítani, feltétlenül kapaszkodókat kell ta
lálnom. Mindenekelőtt őszintén föl kell tárnom gondjaimat az előtt a hozzátartozóm
vagy igaz barátom előtt, akiben a legjobban megbízom - hogy segítsen. Emellett azon
ban már szakszerű tanácsra, talán orvosi kezelésre is szükségem van. Sürgősen felkere
sem tehát körzeti vagy üzemorvosom, vagy az alkoholgondozó szakrendelőt, esetleg va
lamelyik alkoholizmus elleni klubot, iszákosmentő missziót.
100 pont fölött
Nincs értelme, hogy továbbra is becsapjam magam; valószínűleg alkoholbeteg vagyok.
Ez a felismerés nem szégyen, hanem a gyógyulás, talpra állás kezdete. Minél magasabb
a pontszámom, annál nagyobb veszély fenyeget. Minél hamarabb fordulok segítségért,
annál jobbak mégis az esélyeim. Elsősorban tehát rajtam múlik az életem megmentése s
az, hogy szeretteimnek ne okozzak még több keserűséget. Mint alkoholbeteg, már csak
két megoldás között választhatok: vagy ráhagyatkozom a pusztulásba vezető, mind me
redekebb vakvágányra, vagy egyszer s mindenkorra kerülni fogom az alkoholt s válla
lom a teljes absztinenciát.
Teendőim: Ahogy a cukorbeteg egy életen át diétára kényszerül, ugyanúgy kell ne
kem kialakítanom alkoholmentes életemet. Megrongált egészségem helyreállításához, az
alkohol teljes elhagyásához, életem újjárendezéséhez mozgósítanom kell akaraterőmet,
támaszkodnom kell szeretteimre és igaz barátaimra, s igénybe kell vennem minden le
hetséges orvosi és társadalmi segítséget.

2.11.4. Dr. Simek Zsófia és Fekete János:
Milyen vagyok? - Önismereti térkép
(In: Családi Lap, 1988. december)
K i nem tette fel még ezt a kérdést? K i nem vizslatta még tükör előtt a te
kintetét, arckifejezését? K i nem vacillált még, hogy mire képes, mire vállal
kozhat? És kit nem keserített el egy érdemtelen rossz osztályzat vagy becs
mérlő kijelentés? Ahogy a kisbaba első nagy felfedezése saját ujjacskája,
amelyet engedelmes szopogatásra is megtaníthat, a legizgalmasabb kérdések
egyike mindnyájunk számára, hogy valójában milyen. Szép? Csúnya?
Okos? Buta?
Lelkünk, viselkedésünk „lázgörbéjét" három mezőbe próbáljuk majd be
rajzolni. A z első, legszélesebb mező az önértékelésünkre vonatkozik. A z ide
tartozó 12+5+12 (összesen 29) állítást úgy csoportosítottuk, hogy azok a
személyiség tulajdonságaitól és beállítódásától a társas kapcsolatig felöleljék
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az önértékelés minél szélesebb skáláját. Ezután következik a problémameg
oldás mezője 6+1+6 (összesen 13) olyan állítással, amelyeket a döntésre va
ló felkészüléstől a cselekvés módjáig rendeztünk sorba. Végére hagytuk a
segítségnyújtás igen fontos mezejét 6 állítással.
Most vegyünk a kezünkbe tollat. (Azért nem ceruzát, mert semmi értelme az utólagos
radírozásnak; megrajzolt profilunk akkor tükrözi őszinte véleményünket, ha eltekintünk
a javítgatásoktól, kozmetikázástól.) Nézzük az első sort, amely a KÖZÉRZETEM cím
szavat viseli. Három állítás közül lehet választani ebben a sorban. Hangosan fölolvassuk
mind a hármat, s egy ikszét rajzolunk annak a jelölő karikájába, amelyikkel a leginkább
azonosulni tudunk. Aztán ezzel a kérdéssel már nem foglalkozunk, rátérünk a második
sor EGÉSZSÉGEM címszavára s az azt követő három állításra. Most már azok közül
kell a legjobban testhez állót kiválasztanunk. Nosza, berajzoljuk a következő ikszét, és
így tovább, sorról sorra, mindig gondosan válogatva a fölajánlott három állítás között.

Önértékelési mező (1)
KÖZÉRZETEM
EGÉSZSÉGEM
AKARATOM

Vagyok, mert meg
Van értelme az éle
temnek!
O születtem.
O

Gyakran magamnak
is terhére vagyok. O

Jól érzem magam!
O

Hullámzó, koromnak
megfelelő.
O

Bajaimat nehezen vi
selem el.
O

O

Néha nem elég
erős.

Kifejezetten
gyenge.

Erős akaratom van!

O

O

EMLÉKEZETEM

Mindenre emlék
szem!

Néha rosszul emlék
O szem.
O

Teljesen megbízha
tatlan.
O

FANTÁZIÁLÁSOM

Elképzeléseimet
meg is valósítom.

Már-már valóságnak
O érzem.
O

Nem ábrándozom.
O

Néha utólag jövök
rá, hogy becsaptam
magam.
O

Olykor magam sem
tudom okát adni cse
lekedeteimnek.
O

TÜRELMEM

Általában türelmes
A z értetlenséget ne
vagyok.
O hezen viselem.
O

Mindig is türelmet
len voltam.
O

SZORGALMAM

Többnyire szorgal
Szorgalmam
mas vagyok.
O átlagos.

Nincs bennem kitar
O
O tás.

MEGBÍZHATÓSÁ
GOM

Mindig megbízható
Mint másoké.
voltam.
O

O

HARAGOM

Könnyen megbocsá
Gyakran megharag
tok.
O szom.
O

Haragtartó vagyok.

Tevékenységgel tu
dom oldani.

Alkoholban vagy
gyógyszerrel oldód
nak.
0

TUDATOSSÁGOM

Mindig tudom, mit
miért teszek.
O

FESZÜLTSÉGEIM

O
INDULATAIM
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Semmi nem tud fel
idegesíteni.
O

Megbízhatatlanság a
jellemző rám.
O
0

Döntéseimben nem
Tudok uralkodni ma Gyakran
befolyásolnak.
O gamon.
O elragadnak.

O

Önértékelési mező (2)
TULAJDONSÁGA
IM

Tudatában vagyok
önértékelésem gyak Nem vagyok tisztá
képességeimnek.
O ran változik.
O ban magammal.
0

ÖNMINŐSÍTÉSEM

Jobb vagyok, mint
Egyezik a környeze
amilyennek
temével.
tartanak.
O
O

A rossz tulajdonsága
im jellemzők
rám.
0

ÖNELEMZÉSEM

Naponta végiggondo- Van, amin én is el
om, mivel foglalkoz gondolkozom.
tam.
O
O

Nem szoktam rágód
ni a dolgokon.
O

EREDMÉNYESSÉ
GEM

A siker vagy a ku
Kudarcaimból is ta
nulok.
O darc hidegen hagy. O

A balsikerek lever
nek.
O

VÁLTOZÁSIGÉNYEM

Jól vagyok így,
Képezem és neve
lem magam.
O ahogy vagyok.

Szeretnék más lenni.
O

FOGLALKOZÁSOM

Utálom
Magasabb beosztás
Azzal foglalkozom,
ra törekszem.
O amihez értek.
O a munkám.

O

KIFEJEZŐKÉSZSÉ
GEM

Mindenki mindig jól
Néha megértenek,
megért.
O máskor nem.

ELVÁRÁSAIM

Gyakran érnek
Pontosan tudom, k i 
Amire számítok, azt
től mit várok.
O kapom.
O meglepetések.

EMBERISMERE
TEM

Megbízható.
O

O

Gyakran
O félreértenek.

O
O

Gyakran csalódom
Többnyire későn éb
embertársaimban.
redek mások értéké
O
re.
0

EMBERI KAPCSO
LATAIM

Nehezen ismerke
Könnyen megszere
Akit megszeretek,
tek valakit.
O ahhoz ragaszkodom. O dem, barátkozom.

BARÁTAIM

Sok van.

TÁRSAS K A P C S O 
LATAIM

Sokan szeretnek!

MUNKATÁRSAIM
SZERETETE

Kijövök velük.
Többségüket kedve
lem.
O

MUNKATÁRSAIM
VÉLEMÉNYE

Kedvelnek.

O

O

PASSZÍV A L K A L 
MAZKODÁSOM

Mindig kellőképp ru Csak bizonyos hely
O
galmas vagyok.
O zetek zavarnak.

A váratlan helyzet
mindig megbénít. O

AKTÍV A L K A L 
MAZKODÁSOM

Inkább csak sodró
Pontosan tudom te
dom.
herbíró képességem
O
határát.
.
O

Gyakran vállalko
zom erőmet meghala
dó feladatokra.
O

CSOPORTTÖREK
VÉSEIM

Igyekszem elvegyül
Igazodom az erővi
Vezető szerepre tö
0
O ni.
rekszem mindig.
O szonyokhoz.

O Van néhány.
O

O

Akad, aki szeret és
megért.
O
O

O
0

Senkim sincs.
O
K i nem állhatom
őket!

O

Nem állhatnak.

Akadnak irigyeim.
O

Egy sincs.
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Problémamegoldó mező
TAPASZ
TALATAIM

Keresztülmentem
Sok mindent megél
tem s megértek.
O egy s máson.

FELKÉSZÜLTSÉ
GEM

Gyenge.
Mindennel megbirkó Megtanultam, amit
zom.
O lehet.
O

LELKI TARTÁSOM

Az élet megedzett.
O

O

Tisztelem az erőseb
bet.
0

Váratlanul mindig
zátonyra futok.

Nekem minden
mindegy.

0
O
0

Nem értem, mi törté
nik velem.
0

ÖNISMERETEM

Tudom, hogy mit bí Tudom, hogy mit
rok.
O nem bírok.

VÁLASZTÁSI L E 
HETŐSÉGEM

Ahogy elképzeltem,
Mindig többféle el
képzelésem van.
O sikerül!
0

Valahogy csak lesz.

MÁSOKRA FIGYE
LÉSEM

Van, aki érdekel.
Tudom ki, mit, ho
gyan akar.
O

0

Csak a magamét fú
jom mindig.
0

CSELEKVÉSEM*

Alapos és célratörő. O Mint másoké.

O Tétova.

EREDMÉNYEM

Mindig közös.

KUDARCOM

A körülményeken
Vállalom a felelős
séget érte.
O múlt.

O Csak az enyém.

0

O

0

Rajtam nem múlt.

0
0

Már megszoktam.
0

0

O

Oda sem figyelek rá.
O

Közömbösen hagy.

MÁSOK REAGÁ
LÁSA

Hasznosítható.

RUGALMASSÁ
GOM

Inkább eltörök, mint
Ha muszáj, változta
Mindig tudok módo
O
sítani.
O tok.
O sem hajlok.

ELEMZÉSI FÓKÉRDÉSEM

Tulajdonképpen
hogy is történt?

HARCKÉSZSÉGEM

Elfáradtam. Elég
Nem bújok el az új
Várom az új kihí
O volt.
vást!
O feladatok elől.

O

Megúsztam?

Ki szúrta el?

O

O

O

O

Segítségnyújtó mező
Más se törődik ve
lem.
0

VESZÉLYBEN A
TÁRSAM

Csak a családom ér
Megpróbálok segíte
ni.
O dekel.
O

VÉSZHELYZET
BEN

Gyors mérlegelés
után cselekszem.

MIT MÉRLEGE
LEK?

Célszerűséget.

HOGYAN SEGÍ
TEK?

Hogy talpra álljon, s
Hogy kihúzzam a
talpon maradjon. O csávából.

Hogy emlékezzen
O
O rá.

SEGÍTSÉGEM FÖ
CÉLJA

KatasztrófaA segített egyensú
lya.
O elhárítás.

0

SEGÍTSÉGEM JU
TALMA

A visszasegítés.
A cselekvésem tuda
ta.
O
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Inkább kivonom ma
Személyesen beavat
0
O kozom.
O gam.
Erőmet.
O

O

Mi károm lehet
belőle?

O

Jó közérzetem.

0
A hála.

O

0

Ezt követi a „lázgörbe" végleges kirajzolása. Vonalzóval összekötjük a sor
ról sorra beikszelt pontokat, karikákat. És most már hozzá is foghatunk az
ÖNISMERETI PROFIL értelmezéséhez.
Már az sokat mond, hogy a profil melyik mezőjében tolódik el a „láz
görbe" a bal vagy a jobb oldali tartományba, és hogy tulajdonságaink
mennyire egymásra épülők (összekötöttek), vagy ellenkezőleg, hány helyen
lesz „hegyesszögű" a vonalvezetésünk.

Példák az

értelmezésre

Nyilvánvaló, hogy minél jellemzőbb valakire a bal oldali tartomány, annál
erősebb személyiség s annál szilárdabbak társas kötelékei.
Nagyon fontos az ellentmondások felismerése! Elgondolkodtató ugyanis,
hogy miként lehet valaki kiváló közérzettel példásan tudatos és célratörő, ha
- teszem azt - „a megbízhatatlanság jellemzi". Ilyenkor aztán azt kell önk
ritikusan mérlegelni, hogy vajon az őszinteségünkkel van-e baj, vagy éppen
ellentmondásos természetünk sajátosságaival kell számolnunk?
Izgalmas önismereti tréningre is vállalkozhatunk a profil segítségével,
ha hozzátartozóinkat is be tudjuk vonni ebbe a nagyon is komoly játékba.
Ha ugyanis ki-ki nemcsak önmagáról, de más-más színű tollal a hozzátarto
zóiról is megrajzolja „lázgörbéjüket" (akár úgy, hogy beleképzeli magát
helyzetükbe, akár úgy, hogy a róluk alkotott véleménye alapján választ az
egyes sorok három-három állítása közül), lehetőség nyílik a vélemények, ér
tékelések összevetésére. Miért lát ő másként, mint ahogyan én magamat
megítélem? Magamat értékelem-e tévesen, vagy hozzátartozómat téveszti
meg valami, s ugyan mi? Netán akaratlanul én keltek hamis látszatot? Meg
annyi gondolkodásra késztető kérdés! Hát még ha közösen meg is vitatjuk
ezeket! Kitűnő alkalom a család meghitt beszélgetésére, az őszinte kommu
nikációra, a családban uralkodó vélt, vallott és tényleges viszonyok föltárá
sára.
Hasznosítható aztán az itt felajánlott ÖNISMERETI PROFIL dinamikusan is, vagyis fel
adatul tűzhetjük magunk elé egyik-másik viselkedésmódunk fejlesztését, vagy éppen
megváltoztatását. Erre számos lehetőség nyílik, az önszuggesztiótól az oknyomozásig.
Megpróbál hatjuk ugyanis a magunk által is kifogásolt viselkedést valami hatékonyabbra
fölcserélni azzal az egyszerű módszerrel, hogy meghatározott ideig ismételgetjük, mint
egy „bebeszéljük" magunknak a kívánt megoldás módot. Sokan ismerik az idősebbek kö
zül a valaha divatos „keep smiling!" tükör előtti mosolygyakorlatot, amit addig kellett
folytatni, ismételgetni, amíg az ember fel nem derült, vagy ki nem nevette saját magát.
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Primitív kultúrákban gyakori a szalmabábuban megtestesülő ellenség közös ütlegelése
annak érdekében, hogy ki-ki bátorságra kapjon.
Több eredménnyel kecsegtet azonban, ha önszuggesztió helyett inkább megpróbál
juk okát találni annak, amiért ragaszkodunk a kárunkat okozó viselkedéshez. Magunkba
forduló elmélkedéssel - a meditációnak évezredes hagyománya van! - előbb-utóbb rájö
hetünk, hogy milyen élményünk, emlékünk, tapasztalatunk vagy tulajdonságunk akadá
lyoz az áhított magatartásváltozásban. Nem árt, ha ehhez az önvizsgálathoz mások véle
ményét is figyelembe próbáljuk venni.
Egyike a bevált önfejlesztő módszereknek az egyszerű gyakorlás is, ha a fokozódó
terheléssel mintegy edzés jelleget adunk neki. E módszerrel tulajdonképpen lépésről lé
pésre változtatunk szokásunkon, beállítódásunkon. A z akaraterő fejlesztését ezen az úton
például akár egy szem savanyúcukorral is elkezdhetjük. Csak el kell határozzuk, hogy
két percig, ötig. majd tízig - juszt sem szopogatjuk el, akárhogy is ingerkedik az
ínyünkkel, a fogainkkal. Ilyenkor minden újabb nekirugaszkodásnál a már elért eredmé
nyekre támaszkodunk.
Végül elképzelhető a felsorolt tanulásmódok egyéni kombinációja is, sőt talán ezek
a legcélravezetőbbek. A z a tapasztalat, hogy az ÖNISMERETI P R O F I L akkor hasznosul
a legjobban, ha egyéni felismeréseket és ötleteket sugall önmagunk nevelésére.

Megszerkesztői éppen abban vélik fölfedezni az ÖNISMERETI PROFIL
előnyét az ezerszámra készülő s manapság világszerte divatos pontozásos
öntesztekkel szemben, hogy a magunk által megrajzolt profil nem szab
ványosítja és nem átlagolja az egyént. Szögeivel és moduljaival csupán tu
lajdonságcsoportokra, jellegekre és tendenciákra utal, s nem menti föl az
egyént a gondolkodástól, a felelős mérlegeléstől, sőt kreatív megoldáskere
sésre serkenti. (...)
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2.12.
Korai bajfelismerés és családi
kezelésbevétel (1989)
2.12.1. Fekete János: A korai kezelésbevétel
dilemmája az alkoholbeteg(ség)ek kezelésében*
(Summázat)
(In: OAI „Network",

1992. január,

17-28. o.)

Dr. Kardos György témavezető és a négy koreferens (...) témavázlata, az elkerülhetetlen
átfedések ellenére szinte szervesen kiegészíti egymást. A z orvosi, pszichológiai és szo
ciális megközelítés egyidejűsége, egyenrangúsága azt az illúziót kelti, mintha a hazai al
kohológiai gyógyító-megelőző ellátás konceptuálisán (legalább konceptuálisán) már ké
pes lenne a komplexitásra s a W H O javasolta sokoldalú megközelítésmódra. Ahogy a
külföldi szakirodalomban az utóbbi évtizedben megkérdőjeleződik az „alkoholizmusra"
centrált és korlátozott intervenció eredményessége és a különféle abúzusokra, „alkohol
fogyasztással összefüggő problémák" halmazára terelődik a hangsúly (Buda), a beszá
molók azt az érzetet keltik, hogy Magyarországon is ez a helyzet. Pedig korántsem. A
reggeli italkínálat korlátozásának látványos feloldása, a liberalizációs hullám jegyében,
az egészségmegőrző program nyilvánvaló, szinte indítás előtti kudarca, a társadalmi-gaz
dasági válság elmélyülése során a hátrányos helyzetűek (többek közt: az alkoholisták)
iránt növekvő türelmetlenség (pl. az 50%-os táppénz javaslata) mind-mind ellentétesek
ezzel a korszerű megelőzési irányzattal.

Valójában nemcsak „az alkoholizmus - össztársadalmi probléma" jelszó va
lóra váltásában van visszalépés. Hiába hivatkoznak epidemiológiai megfi
gyeléseikre a hazai szakemberek. Hiába készült el közös munkában az
OKOI és az O A I háromrészes módszertani levele a körzeti egészségügyi
szolgálat számára. A z egyik koreferens által kidolgozott „alapellátási alko
hológia" és az egészségügy alkohológiai odafigyelésének, adekvát beavatko
zásának gondolata (Péter Á.) az ellenérdekeltség szövevénye miatt képtelen
érvényre jutni. Hasonlóképp idegen, még az alkohológusok jó része számára
is (...) az orvosokéval egyenrangú szociális tevékenység, a „gyakorló szoci
álpszichológusok" hétköznapi munkája, amely különösebb pénzeszközök
befektetése nélkül is jelentős tartalékait szabadíthatná fel az alkoholizmus
*

A z 1989. június 7-i O A I kollégiumi előterjesztés része.
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elleni védekezésnek (Fekete). És a nemzetközi tapasztalatokat adaptáló al
koholizmus-tesztek (Kardos) gyakorlati elterjedésével sem dicsekedhetünk,
amelyek pedig már a veszélyeztetettek szűrésére is alkalmasak lennének. De
a Szolnok megyei tapasztalatokból adódó gyógyító beavatkozási metodika
(vagy az ahhoz hasonló lépcsőzetes modell: medicinától pedagógián át az
öntevékenységig) sem tekinthető általánosan alkalmazottnak az alkohológiai
speciális ellátásban (Fügi), pedig mind a gyógyítók attitűdje és előítéletei,
mind az orvos-beteg viszony, mind pedig a gyógyulás terápiás szerződésre
alapozott szisztematikus munkamódja, nevelési-önnevelési rendszere feltét
lenül megújulásra vagy éppen bevezetésre szorulna, ha őszintén szembenéz
nénk tevékenységünk alacsony hatásfokával (Buda).
Ideje lenne végre számot vetni a valósággal: amit mi „terápiás ellátás"
és „gondozás" címén nyújtunk, az csupán egyetlen (és nem is a leghatáso
sabb) tényező a bajba jutott vagy beteg emberek életében. A professzionális
önigazolás reflexe megakadályoz bennünket abban, hogy a spontán gyógyu
lás sokfélesége mögött meghúzódó emberi és szociális tényezőkkel valóban
elemző módon'foglalkozzunk (Kardos), s megfejtsük a „véletlenek összeját
szásának" következtében olykor előálló „kedvező alkalmak" titkát (Buda).
A jelenlegi, devianciahalmozódással fenyegető társadalmi változások kö
zepette szinte már elkésett az alapellátás alkohológiájának, mint definitív
(vagy többnyire definitív) ellátásnak a divatba hozása és az önsegítő-öngyógyító közösségek fokozott szakmai támogatása (Péter Á.).
Végül: gyakorlatilag megoldatlan és elvileg is nehezen áthidalható a ko
rai (nagyobb eredményességgel biztató) kezelésbevétel paradoxonja. Akinek
sikerül idejekorán, még az alkoholbetegség kifejlődése előtt konfrontálnia a
magát még szuverén, egészséges lénynek érző embert azzal a konfliktussal,
krízissel, ami felé rohan, az oldja meg a magyar alkohológia jelenlegi kulcs
problémáját. (...)
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2.12.2. Fekete János: Az alkoholbetegség korai
felismerésének és korai kezelésbevételének
gyakorlati módszerei*
(In: OA1 Network, 1992. január 20. 34-42. o.)

Alapelvek
1. A z alkoholos italok mértékletes, körülményeknek megfelelő fogyasztása a hagyo
mányos magyar kultúrának olyan összetevője, amit nincs okunk - de hiábavaló is lenne
- kifogásolnunk.
2. A z alkoholizmus és minden más droghoz kötődő bio-pszicho-szociális zavar,
amelyekkel együttesen az addiktológia foglalkozik - jellegzetes szociális erőtérben ke
letkezik, terjed, illetve fertőz s támaszt további kedvezőtlen szociális következményeket,
az egyéb károsodások mellett: a probléma tehát mindig meghaladja az iszik - nem iszik
alternatívát. A z „egy alkoholbeteg" megközelítés olyan redukció, amely a valóságot
meghamisítja, az alkoholbeteg közvetlen környezete (családja) is vagy eredendően kóros
viszonyok és kapcsolatok között él, vagy következményesen sérül ugyanezen okból.
3. A szociális beavatkozásra is alkalmazható a megelőzés egymásba fonódó hármas
tagolódása. A makro- és mikrostruktúra szociális ártalmainak kivédésére és a pszichoszociális védettség, ellenálló készség edzésére irányul a (társadalmi-közművelődési. Jó
zan Élet Szövetség szervezte öntevékeny) elsődleges megelőzés. A másodlagos megelő
zés a pszichoszociális veszélyhelyzetek és szövődmények idejekorán történő felismeré
sére épül és a problematikus (kóros) állapotot végigkísérő beavatkozásmódokat foglalja
magában. A harmadlagos megelőzés szociális és pszichoszociális vonatkozásban is a tel
jes vagy részleges rehabilitációt szolgálja, s a visszaesések, a szociális degradálódás el
kerülésére vagy megelőzésére irányul. A szociális munkás számára az elsőben főleg a
késztetés, a másodikban a közreműködés, a harmadikban a szervezés a jellemző.
4. A z alkoholos italok fogyasztása s az erre épülő életvitel - a már szövődményként
értékelhető szenvedélybetegség stádium kivételével - többé-kevésbé tudati szabályozás
sal történik. Következésképpen elképzelhetetlen az alkoholos életvitel megváltoztatása
anélkül, hogy az érintett személy maga ne Törekedne erre.
5. Mindezek alapján, az alkoholfogyasztással (túlfogyasztással) is összefüggő beteg
ségek és bio-pszicho-szociális zavarok megelőzését, gyógyító korrekcióját és a rehabili
tációt szolgáló beavatkozáshoz nem elégséges az orvosi és pszichológiai eszköztár. A
beavatkozás - a jelenség sokoldalúságára való tekintettel - csak olyan komplex teamA z 1989. június 7-i O A I kollégiumi előterjesztés része.
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munkában biztat eredménnyel, amelyben a szociális (pszichoszociális) közbeavatkozás
nak is van speciálisan képzett szakembere. (...)
6. A szociális szervezők társadalomegészségügyi, szociálpszichológiát
speciálisan
alkalmazó, gondozó szakemberek. Részben felsőfokú (főiskolai), részben középszintű
(szakgondozó tanfolyamot végzett) és alapszintű (általános ismeretekkel rendelkező, i l 
letve laikus) munkatársai a gyógyító teamnek.
7. A gondozás - szociális szervezői megközelítésben - az egész emberre, de minde
nekelőtt a társadalmi lényre irányuló folyamatos igény-függő támogatási rendszer. Ez a
gondozott szociálpszichológiai stabilitásának megerősítését, helyreállítását szolgálja,
mert maximálisan föltárja és mozgósítja az egészséges egyensúly belső és környezeti in
dítékait, lehetőleg azzal a perspektívával, hogy a gondozott mind határozottabb önállósá
ga fokozatosan fölöslegessé tegye magát a gondozó beavatkozást. (...)
8. A szociális szervezőnek egyszemélyben kell közvetlen hatást gyakorolnia a gon
dozottra, a környezetére, s szerveznie kell mindazoknak a segítő közreműködését, akiken
múlhat az illető sorsa, konfliktusainak oldódása vagy enyhülése, állapotának javulása,
rehabilitációja. (...) A jogi eszközök alkalmazását is mindenkor alá kell rendelni a terá
piás céloknak. (...)

2.12.3. Fekete János és dr. Simek Zsófia:
A család mentáihigiéniája
(A Heves megyei Családvédő Szövetség alakuló ülésén
elhangzott megnyitó beszédből, 1989. október 20.)
(...) A z utóbbi negyedszázadban már-már fékeveszetten terjedő mértékvesztés az alko
holfogyasztásban tragikus következményekkel járt. (...) A nyolcvanas évek végén kibon
takozott gazdasági-társadalmi válság egyik legfontosabb összetevőjéről van itt szó, amit
nem lehet többé elbagatellizálni. Képtelenség a termelés, a gazdaság, a kultúra és a kö
zösségek egészséges újjászervezése - ha nem párosul egy aktív közösségi egész
ségvédelemmel, a mértékvesztő italfogyasztás megfékezésével. De végzetes is lenne, ha
erről megfeledkeznénk. A válsággal együtt járó társadalmi-gazdasági labilitás, bizonyta
lanság, a munkanélküliség testi-lelki kínja, a hátrányos helyzetű rétegek nyomora mind-mind a devianciák halmozódásával, az alkoholizmus további terjedésével fenyeget.
Ilyen körülmények között az egészségvédelem, az alkoholizmus elleni küzdelem, de
még az alkoholbetegek gyógyítása és rehabilitálása sem képzelhető el anélkül, hogy az
érdekeltek, a tömegek ne szervezkedjenek józan érdekeik védelmére. Mára így lett nél
külözhetetlen - akár alkohológiai szakmai szempontból is - a Józan Élet önszerveződé
se, s ennek mind markánsabb politikai arculata.
A családoknak ez elemi érdeke. Amikor a megélhetés gondjai mellett, azokkal gyak
ran összeszövődve, éppen az italozás - s az ezzel kapcsolatos durvaságok, kapcsolati és
nevelési zavarok, válások stb. - teszik szinte elviselhetetlenné csaknem minden ötödik
család életét, a családok közösségi önvédelmének megszervezésével nem várhatunk to-
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vább. A közös fellépés ezért szükségszerű. Eredménnyel pedig a társadalom egészséges
nemzeti hagyományai, önszerveződési és összefogást sürgető igényei biztatnak, s az a
számszerű többség, amit a józan, mértékletes emberek alkotnak hazánkban, a nagyivó
populáció mintegy 600 ezres, nagyhangú táborával szemben.

Hogy mit tehet egy közösségi mozgalom a családok lelki egészségvédelme
érdekében? Ráébresztheti a családokat valódi értékeikre, és a veszélyekre,
amelyek ezeket fenyegetik. Növelheti önismeretüket akár hasznos módsze
rek terjesztésével is, de mindenekelőtt azzal, hogy rádöbbenti őket egyéni
gondjaik hasonlóságára, közösségi dimenzióira. Erősítheti a családon belüli
összetartozást, felelősség-megosztást, az indulatok mederbe terelését, a tü
relmet és az elszántságot, az őszinte, jó beszélgetéseket. És harcosan képvi
selheti mindazokat az érdekeket, amelyek a családokat összefűzik: bizonyos
állami-tanácsi intézkedések kritikus támogatására, kikényszerítésére vagy
éppen megvétózására gondolunk. (...)
A Szövetség egyidejűleg törekszik az egészség- és családvédelem kulcskérdéseinek, az
antialkoholizmusnak tömegmozgalomként való föltámasztására - és a józan közösségi
kezdeményezések fölkarolására. Antialkoholizmusa a mértékletességen alapul. E korsze
rű szemléletbe szervesen illeszkedik az alkoholos italok elutasításának emberi szabad
ságjogként való elismertetése és védelme is. Mindezeknek a józan érdekeknek a képvi
selete, magától értetődően, ütközik az ellenérdekekkel: azokkal, akiknek abból van hasz
nuk, ha a lakosság minél több szeszes italt fogyaszt, illetve ha a kisebb-nagyobb sza
bálytalanságokat, turpisságokat fehér asztal mellett simítják el. A z antialkoholizmus eb
ben az értelemben már a társadalompolitikát, a gazdasági struktúrát, a kultúrpolitikát és
sok minden egyebet, így a közerkölcsöket is súrolja. A megelőzéstől a gyógyításon át a
rehabilitációig számtalan olyan tényező leledzik az egyénben és a társadalomban, amely
mind-mind mozgásba hozható, ha sikerül fölszabadítani a természetes-hagyományos ön
védelmi reflexeket és mechanizmusokat. A szövetség antialkoholizmusa így bővül men
tálhigiénévé, sőt a józan ész diktálta cselekvés politikai platformjává. Ebbe a józan
programba egyaránt belefér a .józan közlekedés" mozgalma, a látszólagos gyü
mölcsfelesleg számára fizetőképes keresletet biztosító olcsó rostos gyümölcsitalok védnökölése, vagy a Citera Barátok Klubjának országszerte vidáman muzsikáló sokezres tá
bora, de még az Evangéliumi Gyógyító Szolgálat Alapítvány közvetlen terve, egy vallá
sos alapon gyógyító egészségügyi intézmény megszervezése is. Sőt: a társadalmi válság
kóros indulati reakcióival szemben, a józan észre apelláló politikai józanság is elválaszt
hatatlan része ennek a platformnak.
A program sokszínűsége a tagszervezetek és támogatók sokféleségének tudatos vál
lalására, türelmes együttműködésére épül. A z Országos Dohányfüstmentes Egyesület
csatlakozása nyomán már 100 ezernél is többen tevékenykednek a Szövetség szabályza
tának laza kötését elfogadó és követő egészség- és család védő mozgalomban, őszintén
reméljük, hogy a Heves Megyei Szövetség - két alapító szervezetén túl - teljességében
is részese kíván majd lenni ennek az országos józan összefogásnak, a válságban levő
egészségmegőrző nemzeti program valódi tömegbázisának. (...)
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2.13.
A szervezés gyakorlati lépései (1990)
2.13.1. Dr. Farkasfalvi Klára, dr. Varga Gábor,
dr. Simek Zsófia és Fekete János:
A megyei szakfőorvosok szerepe, feladatai
az alkohológiai szakellátás fejlesztésében*
(In: OAI „Nerwork"

1992. jan. 20. 80-85. o.)

A területi alkohológus szakfőorvosok beállítását és kinevezését az intézet
kezdeményezésére az alkoholizmus terjedése, másrészt az alkohológiai ellá
tás fejlődése tette szükségessé, e fontos gyógyító-megelőző szakterület önál
lósodása és megfelelő integrálódása érdekében. (...)
A területi alkohológus szakfőorvosoknak az új irányelv szerinti megerősítése jó alkalom
szerepük és feladataik tapasztalatokra épülő újrafogalmazására. Ezt indokolja a devianci
ákat és a hátrányos helyzetűek leszakadását fokozó általános gazdasági-társadalmi-politi
kai válság elmélyülése, valamint az egészségmegőrző kormányprogram és az alkoholiz
mus elleni küzdelem háttérbe szorulása is.

Az alkohológia sajátos interdiszciplinaritásából és interprofesszionalitásából
következik, hogy e terület szakfőorvosa érdekelt a medicina csaknem vala
mennyi ágazatának tevékenységében is, hiszen az alkoholártalmak és szö
vődmények gyógyító-megelőző ellátásában a különféle egészségügyi szak
mák (s mindenekelőtt az alapellátás) legalább annyira kompetensek, mint az
alkohológia speciális gyógyintézményei. A szociális patológia (és a szociál
pszichológiai, felnőtt-pedagógiai terápiás lehetőségek) meghatározó hányada
adja az alkohológus szakfőorvos tevékenységének másik fő sajátosságát, ko
ordinatív-konzultatív szervezőmunkájának különös fontossága és jelentősége
mellett. (...)
A területi (megyei, fővárosi) szakfőorvosok feladatait, éppen aktualitása
miatt, az irányelv-tervezet pontjait kibontva vesszük sorra.

A z 1989. szeptember 13-i O A I szakmai kollégiumi előterjesztés (részletek).
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A) Az adott terület gyógyító-megelőző alkohológiai ellátásának szakmai irányítása
Ez a szakfőorvos feladatainak legáltalánosabb megfogalmazása. Alapfeltétele, hogy
legyen megyei (fővárosi) áttekintése a megbetegedési helyzetről, ennek megoszlásáról és
tendenciáiról, az ellátás naprakész körülményeiről, s rendelkezzék megfelelő koncepció
val (és munkatársakkal) a fejlesztés megtervezéséhez és kivitelezéséhez.
Miután irányító szerepe van, s felhatalmazása csak szakmai jellegű, rendkívül fon
tos, hogy milyen tekintélyt tud kivívni és milyen szakmai-társadalmi kapcsolatokkal ren
delkezik intenciói megvalósításához. (...)
B) A progresszív ellátás elvei szerint törekszik építeni és működtetni a speciális alkoho
lógiai szakellátást
A progresszív betegellátás lényege, hogy a rászoruló mindig állapotának és beteg
ség-, illetve gyógyulás-folyamatának megfelelő kezelésben, intézményi ellátásban része
süljön, s az ellátó rendszer lépcsőfokai biztonságosan illeszkedjenek egymáshoz, az al
koholbeteg-gondozóktól a speciális alkohológiai osztályokon és részlegeken át a rehabi
litációt szolgáló átmeneti intézményekig.* (...)
C) Szakterületén tanulmányozza és értékeli az alkoholfogyasztás
és a következményes
megbetegedések halálozások adatait
Közvetve (a szakigazgatáson, az Egészségvédelmi Tanácson keresztül, a területi
K S H adatokat tanulmányozva stb.) és közvetlenül (vizsgálatok alapján) törekszik az al
koholproblémák egészségügyi vetületének méreteit és tendenciáit számításba venni, az
adekvát beavatkozások megtervezése érdekében. Néhány szempont (...):
-

-

Milyen fertőzöttség és morbiditási megoszlás adódik a májbetegségek, beszállított
delíríumok területi megoszlásából?
Vannak-e adatok az alkoholos morbiditásra az egészségügyi ellátás különböző szek
toraiban, a táppénz-helyzetben, és hogyan értékelhetők a nemek szerinti produktív
korai halálozás adatai, a mértékvesztő alkoholfogyasztás patogén vagy kopatogén
szerepe szempontjából?
Vannak-e morbiditási adatok a különböző szenvedélybetegségek összefüggéseire, át
meneteire?

D) Javaslatokat tesz a megyei (fővárosi) főorvosok számára az adott terület alkohológiai
ellátásának
fejlesztésére
(...) Külön gondot jelent a fejlesztés forrásainak biztosítása. Ez mindinkább pályáza
ti feltételekhez kötődik, s jórészt a helyi források mobilizálásának függvénye. (...)
E) A szakfőorvosnak kell gondoskodnia a megyében (fővárosban) dolgozó orvosok szo
ciológus, szociális és egészségügyi munkatársak alkohológiai
továbbképzéséről
A z Országos Alkohológiai Intézet az alkohológiai képzés-továbbképzés megszerve
zését tartja - mind a betegellátás, mind a szakma fejlesztése szempontjából - fő felada
tának. A központi tanfolyamokra való mozgósítás mellett mind nagyobb jelentősége van
Részletesebb kifejtés az 1987. évi körlevélben, a 2.10. fejezetben (293. o ) .
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a helyi vagy regionális szervezésű továbbképző tanfolyamoknak, konferenciáknak, jobb
megközelítési lehetőségük és én-közelibb tematikájuk miatt.
A z Országos Intézet pályázatai alapján lehetőség nyílik arra is, hogy az alkohológiával foglalkozó szakemberek bármilyen képzésük költségét részlegesen visszaigényeljék,
amennyiben azt - a szakfőorvosok igazolása alapján - bizonyítottan az alkoholbetegek
javára hasznosítják.
A paramedikális szakmák fokozott jelentősége miatt az alkohológiai ellátásban kü
lönösen fontos az egészségügyi szakemberek közös nyelvének kialakítása. Ez is fontos
szakfőorvosi feladat. Úgy tűnik, az lesz célravezető, ha a szakfőorvos munkáját megyei
(fővárosi) megbízatású pszichológus és szociális szervező segíti.
F) A készülő irányelv rögzíti a szakfőorvos kapcsolatait az Országos Alkohológiai Inté
zettel
Ezek lényege a szakmai irányítás tanácsokkal, állásfoglalásokkal, tapasztalat-terjesz
téssel, de ez a szakmai irányítás semmiképp sem lehet direktív jellegű, tehát nem sérthe
ti az egészségügyi intézmények tanácsi irányítását s a tanácsok önállóságát. (...)
G) A szakfőorvos közreműködik az életmód kedvező befolyásában
szervezetek és hatóságok eredményes
munkájában

érdekelt

társadalmi

Ez a közreműködés mindenekelőtt és legfőképpen inspiratív jellegű, bizonyos ese
tekben a szakkonzultáció, máskor a szupervízió ellátására vállalkozik.
A lényege arra irányul, hogy a társadalmi öntevékenység minél szélesebb körben
bontakozzék ki mind a megelőzés, mind a gyógyítás és rehabilitáció eredményessége ér
dekében, tehát épüljön minél szakszerűbb alapokra. De az is fontos összetevője, hogy a
hatályos jogszabályok, hatósági beavatkozások öncélúsága! megakadályozza s ezen ad
minisztratív intervenciók emberjogi és gondozási elemeit erősítse. (...) A z alkoholbete
gek kötelező kezelésbevételét és gondozását a jól szervezett területi ellátási rendszerben
viszonylag szűk keretek közé lehet visszaszorítani.
H) A szakfőorvos segíti az AE-klubok munkáját
A z öngyógyító közösségek hatékonysága világszerte beigazolódott.
Hazánkban az AE-klubok mellett az egyházak s az egyház-közi csoportosulások ez
irányú munkája is mind aktívabb az utóbbi években. (Kiemelkedő a Református Iszá
kosmentő Misszió tevékenysége.) Mindezeknek a támogatása (beengedésük, behívásuk
az intézményekbe) s a személyre szóló együttműködés velük, az eredményesség egyik
kulcskérdése.
Több mint egy esztendeje működik már az országban a 61 tagszervezetet tömörítő
Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség. Főként a megelőzésre, a társa
dalmi közeg attitűdváltására, ivásszokásainak megváltoztatására törekszik. A szakfőor
vos számára a társadalmi szövetségesek gyarapodását jelentheti.
A már országos hálózattal rendelkező családsegítő központok is fontos segítséget
nyújthatnak mind a megelőzésben, mind a különböző okból bajba, hátrányba került csa
ládok komplex segítésében, támogatásában. Több szakfőorvosnak vannak már ez irány
ban kedvező tapasztalatai. (...)
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2.13.2. Dibusz - Fekete - Simek - Stéger
munkacsoport: Módszertani levél I-II-III.
A Körzeti Egészségügyi Szolgálat feladatai és
lehetőségei az alkoholizmus elleni küzdelemben*
(In: Med. Univ. 1990/2-3-4.)
Az alkoholizmus és az alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségkárosodá
sok mind tömegesebb előfordulása miatt a körzeti egészségügyi szolgálat
hatékonyabb közreműködése égető szükségletté vált.
A körzeti egészségügyi szolgálat sem képes érdemben javítani a rábízott
lakosság egészségi állapotán és várható élettartamán, ha szemléletét és gya
korlatát nem sikerül áthangolni az alkoholproblémák idejekorán történő fel
ismerésének és befolyásolásának mentálhigiénés aspektusával.
A kettős igényre épül az Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos
Alkohológiai Intézet együttműködése.

Az alkoholproblémák általános és konkrét értelmezése a körzeti
egészségügyi szolgálat szemszögéből
Történeti

áttekintés**

(és fogalom-meghatározások

- Szerk.) (...)

A W H O 1977-ben jutott arra az álláspontra, hogy az alkoholfogyasztással összefüggő
jelenségek megfékezése nélkül a kormányzatok egészségügyi intézkedései kudarcra van
nak ítélve: a produktív korú lakosság halálozási arányának romlását nem lehet megállí
tani. A z alkoholizmussal foglalkozó nemzetközi szervezetek és tudományos társaságok
figyelme előterébe ettől az időtől kezdve kerülnek - az alkohol függőség mellen - a dependenciával nem járó alkoholos ártalmak. (...)
Alkohol: esetünkben C2H5 vegyjelű etil-alkohol
- Szénhidrátként energiahordozó táplálék.
- Kultúrkörünk legelterjedtebb élvezeti, feszültségoldó, doppingoló, kapcsolatsegítő és
bódító afrodiziákuma.
A z Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos Alkohológiai Intézet közös állásfog
lalása - részletek, egységes sorszámozással.
A Módszertani Levél itt főleg az 1985. évi főiskolai jegyzetre támaszkodik. Lásd: 1.7.
fejezetben!
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-

-

Gyakori gyógyszer-vivőanyag. A régi gyógyszertankönyvek még javalltak bizonyos
betegségekre, tünetekre, de a korszerű gyógyításban már kerüljük akár tünetoldó al
kalmazását is.
Méreg, amely heveny vagy idült túladagolás esetén toxikus tüneteket okoz. Átlagos
letális dózisa a 4%o-es véralkoholszint körül határozható meg.

Alkohológia: interdiszciplináris tudomány és gyakorlat
A z alkoholos italok termelésével, forgalmazásával és fogyasztásának ártalmaival foglal
kozik, de éppen így feladata és célja a káros és kóros következmények megelőzése, k i 
küszöbölése, a betegek gyógyítása és a gyógyultak rehabilitálása.
Alkoholizmus mint társadalmi
jelenség:
főként
politikai, szociológiai,
társada
lomegészségügyi és közgazdasági fogalomcsoport
- A z alkoholos italok társadalmi méretű túlzott fogyasztását, a szerrel való visszaélést
és ennek elterjedtségét értjük ezen.
- A z alkoholizmus társadalmi, gazdasági és politikai okait és következményeit egya
ránt magában foglalja.
Alkoholizmus mint népbetegség: epidemiológiai fogalom
- Meghatározása az alkoholfogyasztással összefüggő egészségkárosodások és halálozá
si tényezők tömeges jelentkezéséből következik.
- A z epidemiológiai megközelítés lehetővé teszi az incidencia, a morbiditás és morta
litás területi különbségeinek elemzését, és az egészségügyi körzetekben föllelhető alkológiai problémák rendszertani ellátását.
Alkoholizmus mint az egyén alkoholbetegsége: a szociáimedicina gyűjtőfogalma
A W H O állásfoglalása szerint alkoholbeteg „az az excesszív ivó, aki akár testi vagy lel
ki egészségében, akár emberi kapcsolataiban, szociális és gazdasági funkcionálásában
már zavart szenved, vagy konfliktusba kerül; vagy akinél ezek kifejlődésének előjelei
mutatkoznak, s ezért kezelésre szorul."
a) Az alkoholfüggőség ( B N O kód 303) fokozatosan fejlődik ki és súlyosbodik.
- Pszichés függésen a szomatikus tünetek nélkül jelentkező ellenállhatatlan alkoholéh
ség, sztereotip iváskényszer értendő.
- A szomatikus függést az ital elhagyását követő megvonásos tünetegyüttes jellemzi.
Súlyossági fokozatai az egyszerűbb vegetatív zavaroktól, a tremoron át a delíriumig
terjednek.
- A szociális függőség kényszeresen abba a környezetbe hajtja, s oda köti a beteget,
ahol az ital segítségével be tud illeszkedni (...) vagy feledést, feloldódást talál.
b) Az alkoholabúzus ( B N O kód 305,0) nem jár függőséggel,
mégis veszélyezteti az
egyént és/vagy környezetét. A szerrel visszaél az:
- aki a szociokulturálisan szokványos ivásnormát túllépi, akár megbotránkoztatja ezzel
környezetét, akár nem,
- aki bizonyos alkalmakra korlátozottan italozik normaszegő módon (eseti lerészegedés, ittas járművezetés),
- aki olyan rendszeres alkohol fogyasztó, hogy italozása már megváltoztatja szervezete
(normális) élettani-biológiai működését, rontja az egyén alkalmazkodóképességét és
teljesítményét, torzítja viselkedését, lerontja személyisége alkalmazkodását, viselke
dését, teljesítményét, betegséget vagy szövődményeket okoz.
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c) Az alkoholos pszichózisok ( B N O kód 291) olyan elmebetegségek, amelyek kialakulá
sában a mérték vesztő alkoholfogyasztásé a vezető szerep. Legismertebb válfajai:
- a delírium tremens (DT),
- a Korszakov-szindróma,
- az alkoholos hallucinózis.
d) Az alkoholos szervkárosodások (a B N O a szervkárosodások alfajaiként kódolja e be
tegségeket). Létrejöttükben az alkoholfogyasztás a legfontosabb, vagy az egyik legjelen
tősebb kopatogén tényező, az alkohol sejt- és szövettoxikus hatása érvényesül. A z alap
ellátásban is gyakran találkozhatunk:
- alkohol okozta zsírmájjal,
- alkohol okozta cirrózissal, májzsugorral,
- alkoholos eredetű pankreatitisszel,
- alkohol okozta kardiomiopátiával,
- alkoholos eredetű polineuropátiával,
- alkohol okozta demenciával.
Az alkoholizmus mint betegségfolyamat
Az alkoholizmus és az alkoholfogyasztáshoz fűződő ártalmak az egyén szomatikus,
pszichés és szociális státuszát egyaránt vagy részben érintik. A z érintettség sokaknál fo
kozódik és szövődmények kialakulásához vezet. A betegségprogresszió sokirányú és
sokféle lefutású lehet. A természetes védekező és kompenzáló mechanizmusok azonban
a lakosság túlnyomó többségét megóvják az alkoholizmustól, s még egy erőteljesebb ita
lozasi periódus után is gyakran képessé teszik az egyént, hogy visszaálljon a mértékle
tességre. A szakirodalomban elismert spontán gyógyulás aránya az alkoholbetegek köré
ben is 10-12%, ami ugyancsak az említett egyensúlyt helyreállító mechanizmusok jelen
tős szerepét bizonyítja.
Az alkoholizmus rizikótényezői
Biológiai
rizikótényezők:
- az örökletes enzimvariánsok és defektusok,
- a sérülékenységet növelő egyéb veleszületett fogyatékosságok,
- a szerzett betegségek és traumák,
- az öregedéssel járó hanyatlás.
Pszichológiai
rizikótényezők:
- öröklött vagy szerzett személyiséglabilitás és személyiségzavar,
- pszichés retardáció,
- túlzott dependencia-hajlam.
Szociális és pszichoszociális
rizikótényezők:
- hátrányos környezet vagy helyzet,
- túlzott megterhelés,
- kudarcsorozat,
- környezeti szokások (ivásszokások) sodrása.
A rizikótényezők többsége nem alkohol-specifikus, hanem általában deviancia-potenciáló jellegű.
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Absztinencia
Absztinencián az alkoholos italok fogyasztásának elvi vagy egészségi okokból történő
teljes elutasítását, kerülését értjük. A szeszes italok minimális fogyasztása is összeférhe
tetlen:
- a munkavégzéssel,
- a közlekedéssel,
- a gyermekkorral,
- a terhességgel,
- egyes gyógyszerek szedésével,
- bizonyos betegségekkel és állapotokkal,
- különösen az alkoholista kórelőzménnyel.
Mérsékletesség
Mint szubjektív tulajdonság, elsősorban az önismeretre és az önkontrollra épül. Föltéte
lez általános ismereteket az alkoholos italok fogyasztásának veszélyeiről és az alkohol
fogyasztás statisztikailag igazolt átlagosan veszélyes mértékhatáráról. (...)
Mértékletes ivó az, aki:
- soha nem részegedik l e , .
- soha nem iszik annyit, hogy az ital megváltoztassa viselkedését, mozgását, ítélőké
pességét,
- mindig tekintettel van az italozást szabályozó vagy tiltó társadalmi, jogi és egész
ségvédelmi normákra.

Epidemiológia
A z alkoholizmus és az alkoholos ártalmak elterjedtségét a társadalom eltérő módon ér
zékeli. A reagálás azonban nemcsak a jelenség méreteiről és súlyosságáról, hanem j ó 
részt a köz- és szakmai szemlélettől függ. Más körülmények közt ugyanaz az italozasi
szokás vagy excesszus más-más megítélés alá esik.* (...)
Az epidemiológiai helyzetből adódó, körzeti egészségügyi szolgálatra vonatkozó követ
keztetések:
a) A körzeti egészségügyi szolgálatban is az egyik leggyakoribb patogén vagy kopatogén tényezőként kell számolni a káros vagy kóros alkoholfogyasztással. Egy 2400
lakost ellátó átlagos körzetben feltehetően 10-20%-os az alkoholos morbiditás, a súlyo
sabb problémák többnyire a körzethez tartozó kb. 600 család egyhetedében-egytizedében
sűrűsödnek.
b) A körzeti egészségügyi szolgálatban mindenekelőtt a halmozottan problémás csa
ládokra kell koncentrálni, e családok életvitelének szomatikus, pszichés és szociális
összetevőire, közte alkoholfogyasztásuk mértékére.
A z epidemiológiai megfigyelések összegzésében a Módszertani Levél, Simek 1.4.1. feje
zetben közölt tanulmányaira támaszkodik (64-81. o.).

c) A célzott tevékenységnek ki kell egészülnie a körzeti egészségügyi szolgálatban
dolgozók
- példaadó életmódjával,
- tanító figyelmeztetéseivel, mérséklést szolgáló diétás tanácsaival, s
- komplex megelőző szerepével az egész ellátandó lakosságcsoport vonatkozásában.
d) A testi tünetek, lelki-pszichiátriai problémák és szociális krízisek-traumák mögött
észre kell vennünk az alkoholos kórelőzményt, az adott betegség vagy kedvezőtlen álla
pot alkoholos tényezőit.
- El kell tudnunk dönteni, hogy mikor, mit javalljunk: az alkoholos italok élvezetének
teljes - átmeneti vagy végleges - abbahagyását-e, vagy megelégedhetünk a fogyasz
tás kontrollált mérséklésével.
- Személyre szóló, a környezet és a család jótékony közrehatásával számoló terápiás
tervek alapján kell dolgoznunk, folyamatosan biztosítva az ellenőrzés és visszajelzés
formáit. A kezelt beteg hosszan tartó aktív követésével (gondozással!) érhetjük el,
hogy beavatkozásunk életmódváltáshoz, rehabilitáláshoz vezessen. (...)

Az Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos Alkohológiai Intézet
közös állásfoglalásával megalapozott, korszerű alkohológiai-mentálhigiénés szemléletnek megfelelően, a körzeti egészségügyi szolgálat számára az
alábbi, feladatokhoz igazodó metodika ajánlható:
1. a megelőzéshez,
2. a kórismézéshez,
3. a kezeléshez és gondozáshoz.
/. Prevenció
A z alkoholbetegségek és ártalmak társadalmi jellege miatt elsődleges megelőzésük - a
társadalmi környezet protektívvé tétele, az italkínálat korlátozása, az ivásszokások meg
változtatása, az egyének és közösségek felkészítése a konfliktusok elviselésére és kémiai
szerek nélküli megoldására stb. - javarészt meghaladja az egészségügy kompetenciakö
rét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egészségügynek - és így a körzeti, egész
ségügyi szolgálatnak is - ne lennének e tekintetben jelentős feladatai. Ide soroljuk:
-

az életminta-példát,
a célzott egészségnevelést,
a mentái- és szociálhigiénés jellegű orvos-nővér-beteg konzultációt,
a társadalomegészségügyi elvárások megfogalmazását és a kialakítható kapcsolat
rendszer mobilizálását a megelőzés érdekében.
a körzeti orvos epidemiológiai megfigyeléseit, amelyek a megelőzésre irányuló erő
feszítések tudományos megalapozásához is hozzájárulnak. (...)

2. Diagnosztika
A z alkoholizmusnak vagy kísérő tüneteinek, az alkoholfogyasztással összefüggő károso
dásoknak és betegségeknek (akár úgy is, mint halálokoknak) a kórísmézése, az alkohol
fogyasztás patogén vagy ko-patogén szerepének tisztázása differenciáldiagnosztikai
meg-
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közelítéssel ugyanúgy hasznosítható, mint bármely más betegségé. A kórísmézést meg
könnyíti, ha a közeli hozzátartozótól is módunk van tájékozódni.
Arra kell törekednünk, hogy minél koraibb stádiumban, a szövet- vagy mentális
szociális károsodások bekövetkezte előtt sikerüljön a kórfolyamat feltárásával a megfele
lő beavatkozást, kezelést megalapoznunk. Külön problémát jelent, hogy a szomatikus és
pszichoszociális egészségkárosodások rendszerint nem alkoholspecifikusak. A z alkohol
lal való visszaélésre, az abúzusra elsősorban az autó- vagy heteroanamnézisből derülhet
fény. (...)
2.1. Abnormális az Ivási magatartás
a) Mennyiségileg:
- amennyiben a rendszeres, napi tisztaszesz-fogyasztás eléri vagy meghaladja férfiak
esetében a 60, nőknél a 20-30 g-ot. Ilyen mértékű ivással átlagosan már túllépik a
májzsugorhoz vezető küszöbértéket. A még nem alkoholbeteg hozzánk forduló - aki
akár gasztronómiai fogásként, akár társas kapcsolatait ápolva, feltétlenül élni kíván
az italfogyasztás jogával - az ekvivalens mennyiségek ismeretében, hosszú távon
meghúzhatja a határt: férfi létére ne fogyasszon többet hetente 3-4 liter bornál, vagy
1 liter konyaknál, vagy 7-8 liter sörnél. A nők legfeljebb ennek felét, harmadát.
-

b)
-

A mértékvesztő, a kockázati szintnél többet ivó személy és lakosságcsoport abnor
mális ivási magatartásúnak minősül, és orvosi szempontból ugyanúgy veszélyeztetett
- tehát figyelmeztetést, folyamatos megfigyelést, sőt, gondozást igényel - , mint a
160-165/95-90 Hgmm-es határértéket meghaladó hypertoniás.
Az ivásmód károssága szerint:
ha valaki nem tudja a napját, illetve a munkanapját eltölteni rendszeres alkoholbevi
tel nélkül,
ha valaki a munkahelyét, munkakörét is kész veszélyeztetni szabálysértő italozásá
val,
ha valaki feszültségeit, szorongását, alvászavarát vagy egyéb testi-lelki problémáját,
fájdalmát rendszeres alkoholfogyasztással oldja, illetve szünteti,
ha valakinek feltűnően nő vagy csökken az alkoholtoleranciája,
ha valaki már előre készül ivászataira, s mohóbban iszik, mint mások,
ha valakinek már társaság sem kell a mámort nyújtó italozáshoz, s magányosan
iszik, már nem is válogatva a szeszes italok között.

2.2. Alkoholos egészségkárosodásra következtethetünk:
a) Laboratóriumi tesztekkel:
A szóba jöhető 32 klinikai-kémiai, illetve hematológiai vizsgálat közül két - 5-5 para
métert magában foglaló - minta ajánlható.
- Gamma-GT, SGOT, SGPT, M V C , Se-kreatinin - magas szenzitivitással az alkohol
betegre.
- Gamma-GT, SGOT, m C V , Se-kreatinin, karbamid-N - magas specifitással az alko
holisták irányában.
A gamma-GT és a transzaminázok a klinikai-kémiai bázisdiagnosztika kellékei. A
gamma-GT - noha nem specifikus - a legérzékenyebb indikátor.
b) Kérdőíves
módszerrel:
Világszerte számos kérdőív van forgalomban. Ezek egy részét a terapeuta tölti ki, másik
részük önteszt. (...)
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c) Vizsgálat leletek alapján:
(...) A z alkoholos betegségfolyamat során, annak előrehaladtával számos, szövődmény
nek is tekinthető belgyógyászati, neurológiai stb. kórkép jön létre, amelyeket nozológiai
értelemben is alkoholos eredetű betegségnek tekinthetünk, mint az a B N O osztályozás
ból 0975. évi revízió) is kitűnik. (...)
A teljes körű felsorolás igénye nélkül: mindezek észlelése esetén arra is kell gon
dolnia az orvosnak, hogy netán az alkoholizmus szövődményével, az alkoholabúzus kí
sérőbetegségével áll szemben.
A szociális következmények, tünetek számbavétele nem kevésbé fontos. A z egész
ségre és a szociális szerepekre káros fogyasztás felismeréséhez a következő jelenségek
tartoznak:
- családfelbomlás, válás, válási krízis,
- az italos viselkedés, a kocsmai és utcai botrányok,
- a munkahelyi és a gazdasági kihatások, a közveszélyes munkakerüléstől kezdve a
gyakori munkahely-változtatáson át a teljes anyagi csődig,
- a közlekedési kihágások és büntetőjogi következményeik, valamint az egyéb krimi
nális ügyek.
(...) A szociális problematika felvállalása, közös feldolgozása, a megoldás segítése
nélkül a körzeti egészségügyi szolgálatban nem beszélhetünk hatékony krízisintervenció
ról.
A szociális tünetek, problémák értékelése három kategória elkülönítésére szolgálhat.
A beteg viselkedése környezete számára terhes, sőt elviselhetetlen:
a) Akár iszik, akár nem, tehát már józan állapotban is.
A z idetartozók pszicho- vagy szocioterápiája önmagában is pszichiátriai, pszichológiai
kezelést igényel; a személyiség szintjén kell beavatkozni. Közben a kórformát súlyosbí
tó, rendszeres alkoholfogyasztás csökkentése vagy leállítása is szükséges.
b) Amikor italozik, tehát csak alkoholos befolyásoltságban.
E csoport tagjai esetében az alkoholfogyasztás mérséklése, vagy megszüntetése az
elsődleges cél.
c) Csak akkor, amikor fogyaszt alkoholt.
Ez a viselkedésmód valószínűleg elvonási szindróma tünete, vagy egyéb pszichés zava
rokkal magyarázható, ez esetben a feladat a beteg alkoholizmusának vagy mögöttes
pszichés zavarának a felderítése és kezelése.
23. Tipologizálás
A z ivásmód abnormitása a pszichés és biológiai függőség folyamatának, elért stádiumá
nak felderítéséhez is támpontot ad. Az alkoholfüggőség megállapítása, illetve kizárása,
az alkoholbetegek személyre szóló tipologizálása, illetve a veszélyeztetettség
fokának
megállapítása - valamennyi körülmény mérlegelésével - az eredményes beavatkozás
alapfeltétele. (...)
2.4. A diagnosztika általános szempontjai
Kívánatos, hogy a mentái- és szociálhigiénés alapellátását megvalósítva, annak szerves
részeként, folyamatosan végezzük az alkoholbetegek és -betegségek kórismézését.
Ehhez:
- őszinte segítő szándékra,
- szemléletre és szakmai felkészültségre (olvasottságra, továbbképzésre).
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a páciensek (és hozzátartozóik) bizalmat keltő körülmények közti meghallgatására,
célzott és rendszeres rákérdezésre van szükség, elfogadó, meleg emberi légkörben.
(Az alboholbetegek és az italozásuk miatt veszélyeztetett személyek többsége éppoly
készséggel tárja fel problémáit - mi több: élettörténetét - a bizalmat megnyerő kör
zeti orvosnak, mint bármely, egyéb okból orvosi segítséget kereső beteg.)
A z egyénen túl, törekednünk kell a ránk bízott lakosságcsoportra vonatkozóan is,
korismézesre: a morbiditás feltárására. Jelentős kezdeményezések vannak már ezen a
téren. Több, a körzetben dolgozó kolléga végzett már vizsgálatot az alkoholbetegek és
nagyivók számbavétele céljából; gyógykezelésük, követésük és gondozásuk értékelésére,
a táppénzes és mortalitási statisztika elemzésére. A megjelent közlemények alapján már
adatokkal is rendelkezünk a felsorolt alkoholos manifesztációk előfordulási arányáról,
amellyel ki-ki összevetheti saját tapasztalatait (...)

3. Kezelés és gondozás
A z egészségügyi-orvosi beavatkozás előfeltétele, hogy a körzeti orvos kellőképpen szá
mításba vegye: az alkohol általában fontos szerepet játszik az egyének életében. Nemrit
kán az egyedüli örömforrást jelenti, gyakran a feszültséglevezetés és a hibás alkalmaz
kodás legfőbb eszköze. A z abuzőrön és az alkohol függőségi tünetegyüttesben szenvedőn
csak akkor segíthetünk, ha motiválni tudjuk, alternatívákat talál, s az alkoholt mint pót
cselekvést valami ésszerűbbel, hasznosabbal helyettesíteni képes.(...)
3.1. A körzeti alkoholbeteg-terápia célja és behatárolása
A körzeti egészségügyi szolgálat alkoholbeteg terápiás kompetenciája abból a szempont
ból teljes, ahogy a körzetben lakó, körzethez tartozó egyének egészségi állapotáért is
teljes felelősséggel tartozik (ami nem korlátozza az egyén hasonló felelősségét). Követ
kezésképpen terápiás beavatkozásra köteles az alkoholfogyasztással összefüggő beteg
ségfolyamatokban, a fokozott veszélyeztetettség prealkoholos fázisától kezdve, az utó
gondozásig bezárólag.
A prealkoholos, bevezető tünetek korai fölismerése esetén a figyelmeztetés, a labo
ratóriumi leletekkel való szembesítés, diéta- és életmódtanácsadás az adekvát beavatko
zás lényege. A z alkoholbetegségnek és az iszákosság szövődményeinek a kialakulását
észlelve, a körzeti orvos a következő terápiás formák alkalmazását mérlegelheti:
- önálló alkoholelvonó kezelés,
- kórházban, munkaterápiás intézetben, gondozóban folytatott alkoholelvonókezelés k i 
egészítése vagy folytatása (a terápiás lánc részeként),
- és egyéb betegségek gyógyítását komplettáló alkohológiai kezelés.
A terápiás cél mindig komplex s az alkoholfogyasztás kórossága által veszélybe ke
rült egyén egész életvitelének átprogramozására irányul, egyszerre szomato-, mentái- és
szociálhigiénés jellegű. A távlati célhoz vezető közvetlen és egyik legfontosabb eszköz
az alkoholfogyasztás befolyásolása. A már alkohol függőségbe került betegek esetében ez
csak a tartós absztinencia lehet, mert a metabolizmus kórossága és az alkohol fogyasztá
si szokások pszichés rögzültsége miatt szinte lehetetlen számukra a mértékletességhez
való visszatérés, s az ezzel való próbálkozás a leggyakoribb oka a súlyos visszaesések
nek. Problémaivók, abuzőrök, excesszív italozók kezelése során esetleg megelégedhe
tünk az alkoholfogyasztás mérséklésével amennyiben ez a mértékletes fogyasztás is nem
károsítja az egyén egészségét.
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A terápiás cél akkor hatékony, ha a páciens azt magáévá teszi. Ezért fontos a terá
piás szerződés aktusa, amikor is a páciens - életproblémáiból, testi-lelki panaszaiból ki
indulva - olyan egyezségre lép velünk, amely egyaránt tartalmazza a távlati célokat és
azok közvetlen eszközeit, amelyek megvalósításáért kölcsönös felelősséget
vállalunk.
Gyakran beválik és erősíti a megállapodást, ha a kontaktusba valamelyik közeli hozzá
tartozót is bevonjuk.
A terápiás szerződés megkötését több tényező nehezíti, amelyekkel számolnunk kell:
a) ha a beteg maga kérte is segítségünket alkoholproblémájával kapcsolatban, attól
még lehet benne ellenállás a lényegi fölismerésekkel szemben;
b) különösen intenzív bagatellizálásra vagy ellenvádaskodásokra találunk azon bete
gek körében, akik nem tartják problematikusnak italozásmódjukat, s akikre a környezet
jelzései vagy valamilyen hatósági kezdeményezés (pl. gondozásra kötelező határozatot
előkészítő eljárás) hívja fel a figyelmünket. Sok esetben az is megnehezíti a beteg szem
besítését a heteroanamnézis adataival, hogy orvosi titoktartási kötelezettségünket megha
ladóan óvnunk kell a bizalmas információt szolgáltató családot.
3.2. A gyógyító beavatkozás keretei
A hozzánk forduló vagy hozzánk küldött pácienseknek és közreműködő hozzátartozóik
nak - szükség szerint - többféle terápiás ajánlatot tehetünk a kezelés beindítására:
a) Bevezető kezelésként nemegyszer szükségből, szövődmények esetén, vagy ha a
megvonásos tünetegyüttes pl. egyedülélőt fenyeget, egy általános kórház speciális alko
hológiai-pszichiátriai vagy belgyógyászati osztályán „rövid tartamú" (2-3 hetes) detoxikáló kezelést kínálhatunk fel, illetve javasolhatunk.
b) Fölajánlhatunk „közepes tartamú", klinikai jellegű elvonókezelést, speciális alko
hológiai osztályon vagy részlegen, 4-12 hét időtartammal.
c) Beutalhatjuk a beteget valamelyik „környezetváltozásra"
építő szocio- vagy
munkaterápiás egészségügyi intézetbe, 3-6 hónap időtartammal. A z együttműködési
készség fölkeltésének sikertelensége esetén ez a kezelésmód már, kezdeményezésünk
vagy más kezdeményezése alapján meghozott tanácsi (államigazgatási) kötelező gondozásba-vételi határozatra is épülhet. (...)

A szakmailag jól felkészült körzeti orvos - esetenként közreműködő család
tag segítségével - ambuláns formában és otthoni környezetben is megvaló
síthatja gyógyszeres védelemben az alkoholelvonást. A kórházi beutalás
mellőzése mindenkor egyéni elbírálást igényel. Előnyei:
-

-

feltétlenül személyre szóló a kezelés,
a páciens reális környezetében valós problémái közepette tanulja
meg az egészségesebb alkalmazkodást és az alkohollal szemben ta
núsítható célszerű magatartást,
olcsó,
nem jár megbélyegzéssel.
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A kezelésnek a beteg részéről történő elfogadása csak egyik föltétele az otthoni alkohol
elvonásnak. Ennek részünkről történő vállalása csak alapos tájékozódást követően kiala
kult összbenyomás alapján történhet meg. A részletes anamnézis felvételét követő fizi
kális vizsgálatnak egyformán irányultnak kell lennie mind a belgyógyászati, mind a neu
rológiai és pszichiátriai státuszra. A kiegészítő vizsgálatok közül nem nélkülözhetjük a
mellkas-átvilágítást, az E K G - t , a vizeletvizsgálatot, a vérsejtsüllyedést, a teljes vérképet
és májfunkciós vizsgálatot. Indokolt esetben sor kerülhet más vizsgálatok végzésére is,
így pl. nagyfokú rövidlátás vagy különböző szembetegségek esetén szemészeti; tbc-s
anamnézisnél tüdőgondozói szakvizsgálatra. A vizsgálati leletek és az anamnézis össze
vetése alapján adott esetben legcélszerűbbnek az otthoni környezetben, ambuláns formá
ban történő alkoholelvonás ígérkezhet. Sajátos módja az ambuláns, körzeti orvosi be
avatkozásnak az indirekt terápia, amikor a családtag szomatikus vagy neurotikus pana
szai nyomán nyílik lehetőség az alkoholos problémák megközelítésére.
33. A körzeti alkoholbeteg-terápia metodikája
a) A detoxikáló szakaszban, az alkohol megvonását követő napokban, szomatikus
függőség esetén számítanunk kell az elvonásos tünetcsoport fellépésére, amit ha gyógy
szeresen nem „kupírozunk", akár deliráns pszichózissá terebélyesedhet. (A delírium tremens pedig már életveszéllyel jár.)
Az elvonásos tünetegyüttes változó jellegű és mértékű, s a pszichés türelmetlenség
től és „idegességtől" a legsúlyosabb vegetatív zavarokig terjedhet. A deliriumot köny nyebb megelőzni, mint kezelni. A z enyhébb elvonási tünetek ambulanter jól befolyásol
hatók, különösen ha a kezelt beteget jól eligazított, értelmes családtagra bízhatjuk.
Megfelelő körültekintéssel eljárva, a gyógyszeres kezelés:
naponta 2-5-ször 3-4 tabletta Andaxin (Meprobamát),
bőséges folyadékfelvétel (kb. 2-3 liter cukrozott tea),
igen nagy adag B-vitamin (50-200 mg B i -vitamin és Polybé), valamint folsav,
és a kálium-, magnézium-ionok pótlása (a fokozott izzadás, esetleg hányás miatt).
A 10-15 napig tartó detoxikálás során a gyógyszereket fokozatosan csökkentjük. Ha
az Andaxin adagjának növelése mellett a tünetek (anxietas, tremor stb.) fokozódnak,
ajánlatos a szert béta-blokkolókkal kombinálni, később ezekre átállni.
E szerek a tüneteket jól befolyásolják és tartós szedésük mellett sem alakul ki újabb
függőség. (A delírium kezelésében bevált a Heminevrin (chlormetiazol).
A megvonásos tünetegyüttes kivédését szükség szerint társítjuk roborálással.
b) Az absztinenciát fenntartó szakaszban pszichoterápiára és gyógyszeres hatásokra
építhetünk.* (...)
- A z Antaethyl szedése (Disulfiram, Anticol, Antabus) - vagy a kórházi műtőben,
többnyire farizomba beültetett EsperaJ (Disulphiram Implant) tabletták hatása kémiai tá
maszt biztosíthat a még gyenge absztinenciaszándéknak. A z alkohol szokványos elbon
tását akadályozó - a szeszesital-fogyasztás
esetén az acetaldehid-mérgezés kellemetlen,
akár életveszélyes tüneteit okozó - deterrens szerek segítségével időt biztosíthatunk az
absztinencia és az absztinens viselkedés, környezetbe illeszkedés begyakorlásához.
-

A Módszertani Levél pszicho- és szociopedagógiai metodikája gyakorlatilag a 2.9. feje
zetben közölt tanulmányokra épül (286-292. o.).

Az alkohol-intolerancia beállítása ambulánsán is megoldható, megfelelő kivizsgálás
után (ellátva a beteget a személyigazolványban hordozandó Antaethyl-igazolvánnyal).
Kontraindikált az Antabus alkalmazása kontrollálhatatlan elmebetegnél, értelmi fo
gyatékosnál, szuicidveszélyeztetettség esetén, valamint laboratóriumi leletekkel igazolt
funkcionális májbetegségekben, akut pancrcatitisben, vérző gasztrointesztinális eróziók
ban, illetve ulcusokban - a felsorolt betegségek és szövődmények gyógyulásáig, továbbá
betegségbelátás hiányában. A feltételezhető ráivás ugyancsak kontraindikációt jelent,
mert az ismétlődő Antabus-alkohol reakció (különösen, ha az Antabus kumulálódik) sú
lyosabb máj- és egyéb szomatikus ártalommal jár, mint maga az alkoholfogyasztás.
Laborleletekkel tisztázható (elsősorban gamma GT-vel), hogy az intoleranciaszerre
beállítandó vagy Esperallal implantálandó beteg nem iszik-e még mindig titokban, s a
szervezetéből kiürült-e az alkohol.
Antabus-indikációnál folyamatosan figyelni kell, hogy a beteg nem érzékeny-e a
gyógyszerre. Ez nem gyakori, de veszélyes szövődményt, Antaethyl-pszichózist is okoz
hat, gyanúja esetén azonnal le kell állni a gyógyszerrel. (...)
c) A gondozási szakaszban tartósan, legalább két évig módszeresen figyelni és segí
teni kell a beteget (és családját). A z intenzív gondozás orvos-beteg találkozásai egy idő
után ritkíthatok.
Elősegíti az eredményes és adekvát gondozást a többi krónikus betegségnél bevált
kategorizálás, a gondozási csoportok kialakítása (pl. gyógykezelést, utókezelést, ellenőr
zést, kivizsgálást igénylő csoportok). A gamma-GT ismétlődő laboratóriumi vizsgálata,
a szomatikus panaszok enyhülése, a májtompulat kissebbedése, a deprimáltság csökke
nése s az egyéb fizikai állapotváltozás (vérnyomás, testsúly stb.) mind alkalmas a gyó
gyulási folyamat közös regisztrálására s a további rehabilitációs indítékok megerősítésé
re. (...)

Az alapellátás alkohológiája - önképzéssel és továbbképzéssel, a tapasz
talatok átadásával és kamatoztatásával - a morbiditási arányok és tendenci
ák miatt, a kor kihívására mindenképp ki kell alakuljon, meg kell erősödjön
az elkövetkező években. A z alapellátás szakszerű alkohológiai közbeavatko
zása nélkülözhetetlem összetevője az alkoholizmus elleni össztársadalmi
küzdelemnek, a lakosság egészségi állapota javítására irányuló törekvések
nek.

2.13.3. Fekete János: Mártii Voipio Nagyfán
(ín: Józan Nép, 1990/4.)
- Itt vagyok Pesten. Szeretnélek meglátogatni, barátom. Ráérsz? - Ez
volt a reggeli telefonja. Egy óra múlva már szemtől szembe teázunk az A l 
kohológiai Intézetben ezzel a micisapkás, mindenre kíváncsi, fiatalos tekin
tetű, s hogy el ne felejtsem, magyarul remekül beszélő finn tudóssal.
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Márton - magyarországi evangélikus lelkésztársai baráti körben általában csak így szó
lítják - a Finn Józansági Szövetség főtitkára volt húsz éven át. Nyugdíjba meneteléig
tagja az I C A A nevű nemzetközi alkohológiai tudományos társaság elnökségének. A k i
ebben a témában valamennyire is jártas, annak sokat mond, hogy a modem alkohológiai
szaktekintélyek legjelentősebbjeivel, Mark Kellerrel és a magyar származású Jellinekkel
is együtt dolgozott annak idején.

- Márton! Heves viták lángoltak föl a sajtóban Nagyfáról - adtam kezé
be a Magyar Nemzet két cikkének fénymásolatát.
Néhány percre csönd ereszkedett közénk. Voipio belemerült Kertész Péter izgalmas
tudósításaiba, amelyekben arról a lehetetlen helyzetről adott hírt, amit szakmai körökben
is kezdettől fogva vitattunk: ha egyszer az alkoholizmus betegség, miért az igazságügy
és a büntetésvégrehajtás keretében működik a legnagyobb hazai alkoholelvonó gyógyintézmény?

- Csak szerdán indul vissza a repülőgépem - hümmögte. - Holnap még
ráérek. Ha akarod, szívesen ellátogatok a Munkaterápiás Alkoholelvonó In
tézetbe.
Távhívás, telefonon egyeztetem az időpontot dr. Raska Lászlóval, a nagyfai igazgató fő
orvossal. Kocsival mennek majd a finn szakember elé a szegedi pályaudvarra. A bizton
ság okáért később újra felhív Nagyfa.

- Megkaptam a látogatáshoz a B V beleegyezését. Nagy tisztelettel vár
juk Voipio urat. Másnap este azután Vető Béla evangélikus lelkész lakásán
találkozom a Nagyfáról nemrég érkezett Mártonnal. Kicsit megfázott a
visszaúton, de ugyanolyan hamiskásan néz rám, mint előző reggel. Sőt, van
a tekintetében valami góbés, különösen amikor a vonatjegyét meglengeti
előttem.
- Persze - kapok észbe. - Mindjárt visszafizetem az árát - mondom, hi
szen a Józan Élet Szövetség nevében, mielőtt útnak indult, vállaltam a költ
ségeit.
- Nézd csak meg jobban! Nulla forintos a jegy! - hunyorít rám, ősz
szemöldökét meglibbentve. - Én hetvenötéves vagyok, s lám magyarnak
néznek... T i nem is tudjátok értékelni - csóválja a fejét. - Van egy sereg jó
intézkedés is ebben a magyar szocializmusban...
- Na és ott? Ott mit találtál? Kivel beszéltél? Hogy fogadtak, Márton? térek a tárgyra.
- Nagy feszültséget érzek. A betegek indulatosak. Nehezen viselik el a
börtönfegyelmet, a zártságot. Amint a telepen kívül kerülnek, már csak
azért is isznak. De ettől függetlenül minden ember tudja, micsoda izgalom,
amikor valaki hosszú idő után hazalátogat, és az egész utazás alatt azt latol344

gátja, vajon várja-e valaki odahaza. Ráadásul az alkoholizmus krónikus be
tegség, aminek éppen a szeszivás a vezető tünete. Ezt alaposan meg kellene
beszélni a „nem szárazon" visszatérőkkel, ahelyett, hogy büntetnék őket...
Egyáltalán ahhoz, hogy az odakerülőkben fel lehessen kelteni a gyógyulás
következetes szándékát, több szereretet kellene, és sok-sok volt alkoholista,
mint gyógyító munkatárs. Világszerte ők a legeredményesebb
terapeuták.
Nagyfán miért nem dolgozik, segít a betegeknek ilyen ember?
- Egy büntetés-végrehajtási intézetben ez nem megy.
- Hát igen, itt a legnagyobb baj, amin sürgősen változtatni kell. E l kell
dönteni: Nagyfa börtön vagy gyógyintézet. A kényszer legfeljebb ellenke
zést támaszt, márpedig ha az alkoholista nem akar meggyógyulni... Parancs
szóra nem lehet... Aztán azon is érdemes gondolkodni, hogy sehol sem elég
emberségesek a mammutintézetek, kisebb csoportokra kellene tagolni ezt a
többszáz beteget. Módszerváltás az kell, de nagy hiba lenne most az indula
tokra hallgatni és mondjuk szélnek ereszteni, sorsára bízni ezt a sok, bajban
lévő embert, akiktől többnyire ma még csak félnek az otthoniak.
- E s semmi jót nem tapasztaltál, Márton?
- Dehogynem, de éppen az a legszomorúbb, hogy hiába sikerül bevonniok minden negyedik beteget akár a klubba, akár a csoportterápiába, a több
ség ellenkezése ezt is nehezíti. A személyzetnek az újságcikkek meg kedvét
szegik: úgy érzik, hogy még hátba is támadják őket.
- Mondd: Finnországban az alkoholbeteg szabadon dönt, hogy gyógyít
tatja-e magát, vagy sem?
- Hát ez azért nem egészen így van. A Járvénpaaba, ebbe a hagyomá
nyos alkohológiai gyógyintézetbe például nemcsak jószántából juthat be az
alkoholista. Néhány hétre akár többször is beutalhatja az értetlenkedő, keze
lése elől elzárkózó alkoholbeteget egy orvosból, jogászból és szociális mun
katársból álló egészségügyi bizottság. Ehhez a módszerhez csak végszük
ségben folyamodunk, s akkor sincs szó évekig tartó „bezárásról", csak az
akut krízis elhárításáról. A gyógyító személyzet éppen arra törekszik ez
alatt, hogy az életvitel átalakításának belső igényét fölkeltse. Mert ebben a
betegségben - ez a legfontosabb.

*
A z alkoholisták bíróság által elrendelt intézeti gyógykezelésének megszüntetéséről szóló
törvényjavaslatot Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter terjesztette elő a januári ország
gyűlésen. Arra hivatkozott, hogy a gyógykezelésnek nem lehet büntető jellege, a szemé
lyes szabadságot nem lehet megsérteni.
A törvényjavaslatot a parlament rövid vita után elfogadta. (Szerk.)
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2.13.4. Fekete János: Fürdővíz és gyerek
(In: Józan Nép, 1990/10.)
A magyar történelmi tapasztalatokat népi szólásokba sűrítő bölcsesség gyakran figyel
meztet egyik nemzeti hibánkra. Nem sok jót várhat ugyanis, aki „ajtóstul ront a házba",
vagy „átesik a ló túlsó oldalára", netán „a fürdővízzel a gyereket is kiönti". (...)
Meg kell mondjam azonban, hogy nem a bölcselkedés adta kezembe a tollat, hanem
egy konkrét esemény, egy parlamenti döntés. Január 26-án, az igazságügyi miniszter
előterjesztése alapján az országgyűlés eltörölte az 1982. évi 41. tvr.-t és végre szétvá
lasztotta a nagyfai Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézetben megtestesült önellentmon
dás kibékíthetetlen tényezőit: a gyógyítás és büntetés torz összevegyítését. (...)
Nagyfa a jövőben azoknak a bűncselekményt elkövetett személyeknek lesz a gyó
gyító-nevelő intézete, akik „mellesleg" alkoholbetegek, szenvedélybetegek is, gyakorlati
lag függetlenül cselekményük súlyától. (Eddig ugyanis csak a hathónapos szabad
ságvesztést meg nem haladó ügyek alkoholista elítéltjei kerülhettek a Btk alapján Nagy
fára.)

A nagy kérdés most az, hogy miként fogja az egészségügy megoldani, ke
zelni a mind ez idáig Nagyfán dolgoztatott alkoholbetegeket, illetőleg azo
kat a beteg embereket, akik a hatályát vesztett jogszabály szerint az egész
ségügyi gyógyintézményekben már kezelhetetlenek voltak. (...)
Miért nem volt képes ezeket a betegeket megfelelően
ségügy annak idején, és mi változott e tekintetben?

kezelni az egész

Kétségkívül fele annyi alkoholbeteget gyógyító kórházi osztály, részleg
és gondozó volt akkoriban, mint most. A z is igaz, hogy azóta létesült e be
tegségcsoport gyógyításának országos intézete, és az „alkohológus" gyógyí
tó szakma is ez alatt az idő alatt kezdett önállósulni, izmosodni, pszicho- és
szocioterápiás módszerekkel gazdagodni, s mind több orvost, pszichológust,
szociális gyógyítót megnyerni, kiképezni. Mindez tehát biztatónak tűnik a
Nagyfáról kikerülők s „Nagyfára várók" (meg családtagjaik) szempontjából.
Azaz biztató lenne, ha az alkoholbetegekkel foglalkozó egészségügyi szak
emberek túlnyomó többségében nem élne változatlanul a korábbi elutasítás
velük szemben. Vagy nem tartják őket alkoholbetegnek egyáltalán („csu
pán" olyan társadalomellenesen viselkedő vagy torzult személyiségű ember
nek, aki „mellesleg" iszik is), vagy alkoholizmusukat másodlagos tünetnek
minősítik, amellyel a rendelkezésükre álló körülmények között képtelenek
foglalkozni.
Miért?
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Mert ez a „nagyfai típus" először is nem tartja magát alkoholbetegnek,
sőt határozottan tiltakozik az efféle betegminősítés ellen. Következésképpen
mindent elkövet, hogy gyógyítóinak tervét kijátssza, keresztezze, az egész
ségügyi szabályokhoz egyszerűen nem hajlandó alkalmazkodni. Ha nagy
nehezen ígér is valamit, nem tartja be. A gyógyulni szándékozókat is meg
zavarja „ellenálló" magatartásával (hangoskodik, kivonja magát a foglalko
zásokból, italt csempész a kórházba stb.). Könnyű tehát nem szeretni.
Könnyebb érvet találni az elhárítására, mint meggyógyítani, átnevelni.
Valójában a hagyományos medicina tényleg nem képes semmire sem jutni az efféle
„neveletlen", vagy a kalocsai kórházban dolgozó Nyárády főorvosnő szóhasználatával
„haszontalan" betegekkel. Évtizedes szekszárdi tapasztalataival azonban épp ő bizo
nyította be, hogy igenis lehet gyógypedagógiát találni az ilyen, éretlen személyiségű al
koholbetegek felnőtté neveléséhez is. ( ő alkalmazott először pedagógusokat magyar al
kohológiai osztályon.)
Néhány alkohológiai osztály, kórház hasonló felismerésre jutott. Ezek közül is k i 
emelkedik a Pomázi Munkaterápiás Intézet, a főváros közelében. Itt jelenleg három osz
tályon, viszonylag hosszú ideig kezelnek alkoholbetegeket, s ezeknek az osztályoknak
eltérő gyógyítási-rehabilitációs módszerei lehetővé teszik, hogy a beteghez jobban iga
zodjék kezelésmódja. Pomáz - gazdag tapasztalataival, gyógyító és gazdasági szakem
bereivel, ipari és mezőgazdasági munkalehetőségeivel, területével és épületeivel egya
ránt alkalmas lehet arra, hogy megfelelő továbbfejlesztéssel és beruházással eredménye
sen pótolja a Nagyfán most „elvesztett" többszáz fős egészségügyi-alkohológiai kapaci
tást. Különösen ha tovább építi társadalmi kapcsolatait mind az alkoholizmus elleni klu
bokkal és Józan Élet egyesületekkel, mind az egyházi segítő szolgálatokkal, mindeneke
lőtt a dömösi szanatóriumot SZOT segítséggel működtető Református Iszákosmentő
Misszióval. (...)
Ez pedig - véleményem szerint - csak úgy oldható meg, hidalható át, ha az igaz
ságügyi tárca részéről biztosított 50 millió forint döntő részét minél gyorsabban (mielőtt
inflálódna) Pomáz fejlesztésére fordítják.

így talán még sok gyerek megmenthető - a kiöntött fürdővíz ellenére...

2.13.5. Fekete János:
Gyógyulás vagy megszabadulás?
(Kézirat, 1990)
Bűn-e vagy betegség az alkoholizmus? Mikor lesz az áhított élvezetből ön
ként vállalt rabiga, majd a szenvedély kényszere? Milyen könnyű rászokni a
mind több kávéra, cigarettára, a különféle nyugtatók és serkentőszerek rend
szeres használatára! A z emberiséggel egyidős a mesterséges álmodozás, a
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kábulat és a mámor keresése, a lenyelt, beszippantott vagy akár befecsken
dezett mérgekkel - drogokkal - provokált fantasztikus utazások, a röghöz
kötött és a szűk lehetőségek közé zárt Ember lázadásának és megszabadulá
sának illúziói, a szakadék szélén való holdkóros tánc, ami törvényszerűen
vezet az idő előtti pusztuláshoz.
A z évmilliókat átfogó értelem őrülete ez, belegondolva az embersors tragikus kiszolgál
tatottságába, az emberi színjáték kikerülhetetlen kudarcsorozatába. A csoda nem az,
hogy isznak és részegeskednek az emberek minden társadalmi rendszerben és a történe
lem minden korszakában, vallásuk és szokásaik szerint hol az egyik, hol a másik drogot
kultiválva inkább, a csoda inkább az, hogy az emberiség nagyobbik része mégis épség
ben kerüli ki ezt az önpusztító kavalkádot, mintegy védettséget élvezve, vagy pedig va
lamibe megkapaszkodva még időben sikerül kimenekülnie ebből a halálos örvényből.
Ezt a csodát keresik kergetik s próbálják akár mesterségesen is előidézni a szenve
délyek rabjaival, a „szenvedélybetegekkel" segítő szándékkal foglalkozó orvosok, pszi
chológusok, papok vagy éppen azok az elkötelezett emberek, akiket saját szabadulásuk
avatott a még hasonló bajban szenvedő társak megértő
gyógyítóivá.
A tudományos vizsgálódás során összehasonlították a különböző beavatkozásmódok
eredményességét. Orfford és Edwards - két nagy-britanniai elmegyógyász - arra a meg
lepő következtetésre jutott, hogy a legmodernebb pszichoterápiás módszereket csatasor
ba állító hosszú kórházi kezelés sem bizonyul hasznosabbnak annál a célzott elbeszélge
tésnél, amikor különféle jóndulatú szakemberek egy ésszerű tanácsadás keretében döb
bentik rá a bajba került embert saját felelősségére és lehetőségeire. A z alkoholisták 1015%-a minden orvosi vagy intézményes beavatkozás nélkül, úgymond spontán is föl
hagy italozásával, s a különféle terápiás módszerek eredményességi mutatói is csak
annyiban múlják fölül ezt a szerény gyógyulási arányt, amennyiben sikerül valamilyen
gyógyulni törekvő embersűrítmény kiválasztódását - terápiában, önsegítő közösségben,
hívő gyülekezetben való megmaradását - előidézniük. Ilyen kiválasztódás mellett lehet
találkozni 60%-os gyógyulási aránnyal akár a Névtelen Alkoholisták világmozgalmának
számos csoportjában, akár a hazai alkoholizmus elleni (AE) klubokban, akar a Reformá
tus Iszákosmentő Misszió gyógyító konferenciáin, vagy éppen a Hit Gyülekezet megtért
drogos fiataljainak soraiban.

Mi következik az elmondottakból? Senkin nem lehet segíteni, ha önmagán
nem segít. Mindenféle segítség csak annyit ér, amennyit a bajba jutott hasz
nosítani tud belőle; egyik sem több holmi kapaszkodónál, fuldoklónak bedo
bott mentőövnél, amit a viharban és a hullámok sodrában alig-alig lehet
még csak észrevenni is. Semmi ok tehát elszörnyedni, vagy éppen megsér
tődni a kudarcokon, ami bizony - ki-ki nézzen csak önmagába! - ugye, elég
gyakori jelenség?
A csodát mindenki magában hordja. A z igazi mentőöv az önbecsülés és
az önbizalom; a „lelki úszóhólyag" minden emberrel vele születik, csak az a
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kérdés, hogy feltöltődik-e valamivel valaha is. Emberhit, istenhit, pszichote
rápia vagy akármilyen hókuszpókusz tegye átjárhatóvá ennek a lelki szele
pét, tulajdonképpen mindegy; a lényeg az, hogy az önsegítés automatizmusa
beinduljon. Fura módon a másokon segítés válhat ennek később a legjobb
továbbhajtó erejévé. Lehet, hogy ez a csodára való készség a legnagysze
rűbb emberi tulajdonság, lehet, hogy ez már túl is mutat önmagunkon - a
Jóság és a Tökéletesség felé?...
Igen ám, de hol található ugyanez a csoda azokban, akik eleve el tudják
kerülni a szenvedélyek veszélyes buktatóit? Nem lenne százszor ilyen fon
tos ennek a csodának a megfejtése is? Ahogy a példabeszéd mondja: nem
csak a folyóban fuldoklókat kell önfeláldozóan megmenteni, de érdemes a
felsőbb szakaszhoz is fölvándorolni, hogy rádöbbenjünk, kik és miért lökik
be a habokba társainkat. Hátha meg lehetne előzni a nagyobb bajokat!
Ugyan miért járnak az emberek kocsmába? Nekem ne mondja senki,
hogy csak az ital miatt, merthogy szomjasak. Vagy talán mégis azok, de
nem kizárólag borra, sörre meg pálinkára. Figyeljék meg, hogy aki még
nem bamba részeg, mint keres társat, akivel együtt ihasson, hogy karolja át
és hogyan kínálja a vele szóba elegyedő másikat. Úristen! Lehet, hogy be
szélgetni vagy éppen sírni felejtettünk el az „élet iskolájában", s ez most
csak nyakolajozással megy valahogy? Lehet, hogy kényszerű társadalmi
szerepeink olyan kemény kitinvázként szorítanak, hogy „oldószer" nélkül
szinte moccanni sem tudunk bennük?
Vigyázat, uraim és hölgyeim! Félrenevelnek bennünket, és félreneveljük
egymást, de nemcsak az utolsó negyven évben, hanem mondhatni évezredek
óta! Arra „szocializálnak" és „katekizálnak" a legkülönönbözőbb társadal
makban a legkülönbözőbb ideológiák, hogy módszeresen hamisítsuk meg
önmagunkat. A z érvényesülés érdeke megvalósíthatatlan ideálokat kény
szerít ránk, amit az átlagember - és különösen az, aki gyengébb - normáli
san nem tud elviselni. A neurózis válik természetes viselkedéssé ilyen kö
rülmények között, és a kocsma lesz az egyéniség menedéke, „temploma"...
Ha pedig ezekben a megfigyelésekben és következtetésekben mégiscsak
van egy szemernyi igazság, közösségi életünkben, családjainkban kell meg
keresnünk azt a csodát, amely megóvhat bennünket az alkoholizmustól és a
hasonló társadalmi tévutaktól. A külső és belső „környezetszennyeződés" el
len egyszerre kell védekeznünk. Ha ezt megtanuljuk, akkor vallhatjuk majd
csak magunkat felnőtt emberiségnek. Olyan légkört kell teremtenünk ma
gunkban és magunk körül, amelyben kivirágzik az emberben rejlő jóság és
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tehetség, amelyben önmagunkkal - adottságainkkal, képességeinkkel és
ezek korlátaival - bátran szembe merünk nézni, és bizalommal vagyunk
egymás iránt. Ahol az emberi szóhoz, az érzelmek őszinte nyilvánításához
nem kell nyakolaj...
Hogy ez csak utópia? Hiszen az emberiség legszebb, legszentebb eszmé
nyei, Mózes tízparancsolata, Buddha és Krisztus igéi, Platóntól Marxig min
den nagy filozófiai gondolat ebbe az irányba mutat, ez nem lehet véletlen.
Amikor kisgyerekként rossz fát tettem a tűzre és megszeppentem, min
dig szentül megígértem édesanyámnak, hogy most már tényleg megjavulok
és jó leszek. Szegénykém mindig bízott az ígéretemben, akárhány csalódás
után is. Hát az emberiségnek miért ne sikerülhetne „annyi balszerencse
közt, oly sok viszály után" meghaladnia viharos kamaszkorát? A z emberi
nem mikor választja végre az érettség józan útját? A közös gyógyulást, a
közös megszabadulást?
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2.14.
Igazodás a válsághelyzethez (1991)
2.14.1. Fekete János - dr. Kardos György dr. Péter Árpád: Az önkormányzat és
az alkohológiai szakellátás, különös tekintettel
az alapellátásra*
(In: OAI Network, 1992. jan. 20. 54-59. o.)
A z eltérő tapasztalatok egyeztetése mindig nehéz, de különösen az a rendszerváltás ér
tékzavarai, szerkezeti mobilitása és területi fáziseltolódásai közepette. A z adott témában
ez nemcsak „többismeretlenes feladvány" (Kardos), de talán olyan függvény, amelynek
n-számú változói egymástól sem függetlenek, tehát matematikailag szinte megoldhatat
lan.
A probléma föl vázolását ugyanakkor egyszerűen nem lehet megkerülni, miután az
alkoholizmus-morbiditás (és annak minden szövődménye, következményes kára) ha
zánkban, az utóbbi negyedszázadban olyan mértékben növekedett, hogy már a lakosság
megfogyatkozásában is közrehat, az átmenet gazdasági-társadalmi válsága pedig napról
napra tovább gyarapítja és súlyosbítja az akut krízisbe kerülők számát. (...)
A téma egyébként világszerte napirendre került: az alkoholizmus elleni frakcionált
ellenlépések sorozatos kudarcai s az egészséget veszélyeztető rizikófaktorok kölcsönha
tásainak felismerése következtében az utóbbi évtizedben bontakozott ki az a paradigma
váltás, amely a dependenciával jellemzett alkoholizmusról az alkoholfogyasztással öszszefüggő károk halmazára, a speciális szakhálózat „elvonókúráiról" az egészségügy va
lahány ágazatának integrált korai beavatkozására s az „alapellátás alkohológiájára" (Pé
ter Á.), a családok, munkahelyi és lakóközösségek egészségmegőrző, megerősítő és re
habilitációs programjaira helyezi a hangsúlyt. Magában az alkohológiai szociális szakel
látásban is érezhető ez az általános szemléletváltoztás: a gyógyító és rehabilitációs mód
szerek mind többet hasznosítanak a pszichés egyensúly helyreállítására (és fenntartására)
hivatott humán szisztémák s az öngyógyító-önsegítő közösségek megfigyeléséből, ta
pasztalataiból, s világszerte (de hazánkban is) mind érdemibbé válik az együttműködés
ezekkel a (vallásos és laikus) szerveződésekkel.

Következésképpen: a lakosság egészségromlását generáldevianciaként indu
káló mértékvesztő alkoholfogyasztás visszaszorítására (és megelőzésére) a
helyi közösségi program és az alapellátás alkohológiai koncepciójának a
A z 1991. március 13-i szakmai kollégium előterjesztésének részletei.
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megvalósítása bizonyul mindenütt a legalkalmasabbnak. A helyi önkor
mányzatok közvetlen demokráciája pedig - az átmeneti nehézségek ellenére
- kedvező feltételeket biztosít ezek kibontakoztatására.
Az átmeneti zavarokat semmiképp sem szabad lebecsülni, mert az előző korszakban, sok
nehézséggel és ellenállással szemben kivívott ellátási formák is veszélybe kerülhetnek,
így bizonytalan pillanatnyilag:
- az alkoholbetegek kórházi és gondozóintézeti szakellátása, szükség szerinti táppénz
ben tartása, majd rehabilitálása; önkormányzati költségvetési fedezet híján megkér
dőjelezik egyes alkohológiai osztályok és gondozók létét, a munkaviszonyban levő
alkoholbetegek joggal tartanak elbocsáttatásuktól, s már csak azért sem veszik igény
be a hivatalos szakellátás segítségét; a rehabilitáltak munkába állítása, szálláshoz jut
tatása az ország keleti felében már csaknem kilátástalan; a társadalombiztosítási tör
vény kidolgozásának késlekedése s a beindult egészségügyi privatizáció teljes bi
zonytalanságot támasztott, mindenekelőtt a veszélyeztetett rétegek és csoportok keze
lésének-re habi utalásának lehetőségeit és finanszírozását illetően (Kardos);
-

-

-

az önkormányzatok kompetenciája, s e kompetenciába tartozó „alapellátási" felada
tok köre, mélysége, valamint e tevékenységkör kapcsolódása a kialakulóban lévő
tisztiorvosi vertikális rendszerhez és a társadalombiztosítás speciális önkormányzati
testületeihez, szerveihez (Kardos);
a gondozásra kötelezés jogintézménye, a személyi szabadság kritériumainak felérté
kelődése miatt (sokkal kevesebb ilyen eljárás folyik az önkormányzatokban, mint ko
rábban a tanácsokban, a „levegőben lóg" e kezelésbe irányítási forma megszüntetése
akár egy interpelláció nyomán, akár az új egészségügyi törvénnyel; ugyanakkor
nincs kidolgozott új családvédő szisztéma erre az esetre);
most körvonalazódik az öntevékeny egyesületek, egyházi-vallási csoportosulások, se
gítő szolgálatok kompetenciája is (létesíthetnek-e önálló gyógyintézményt, kijózanító
állomásokat, rehabilitációs munkahelyeket, védett szállásokat stb), kapcsolódásuk az
önkormányzatokhoz és az egészségügyi szakellátáshoz esetleges (kérdés, hogy kell-e
ezt szabályozni, vagy elegendőek lennének jól hasznosítható módszertani ajánlások
is), egymással pedig inkább rivalizálnak, mintsem partnerként integrálódnának (a Jó
zan Élet Szövetség képviseli leginkább ezt az utóbbi, fontos törekvést); az átmeneti
zavar azonban alapvetően különbözik a szervezési és szemléleti értékzavaroktól, hi
szen a változások legpozitívabb elemének, az öntevékeny önvédő kezdeményezések
megszaporodásának „gyermekbetegsége" csak mindez. (...)

Az önkormányzatokra háruló feladatokat, amelyek az őket megválasztó, sor
sát rájuk bízó választópolgárok (és családjuk) életkörülményeinek teljes
körű figyelemmel kíséréséből és segítéséből következnek, az alkohológiai
szakellátás csak akkor tudja eredményesen szolgálni (és kiszolgálni), ha szá
mításba veszi a problémák konkrét megjelenését:
-
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az adott terület teljes körű morbiditási és mortalitási adatait, gazdasági viszonyait és
szociológiai jellemzőit (s lehetőség szerint közreműködik ezek feltárásában, rendel
kezésre bocsátásában);

-

-

-

-

-

s minthogy az alkohol problémák szomatikus, pszichiátriai, szociális, rendészeti stb.
válfajai - ha eltérő módon és értékben is - gyakorlatilag a legkisebb lakóközösség
ben is lecsapódnak, az alkohológiai szakellátásnak abban kell segítenie, hogy a fel
merülő egyéni, családi, munkahelyi stb. alkoholproblémákra a helyi közösség adek
vát választ találjon, és fel legyen erre készítve (Péter Á.);
az önkormányzat felelősségi területén egyaránt adódnak feladatok az elsődleges, a
másodlagos és a harmadlagos megelőzés vonatkozásában; konkrétan meghatározan
dó, hogy mi az, ami kizárólagosan, vagy elsősorban egészségügyi probléma, és mi
az, amiben az egyéb (művelődésügyi, szociálpolitikai, kereskedelem-szabályozási
stb.) szisztémák, szervek, intézmények a fő kompetencia hordozói; alapvető kérdés
annak a felismerése (és felismertetése), hogy az alkoholizmus és a mértékvesztő al
koholfogyasztás elleni védekezés mindenekelőn össz-önkormányzati.
megkerülhetet
len tennivaló, amelynek hiányában az egyéb egészségvédő erőfeszítések eredménye
is megkérdőjeleződik (mint erre a W H O már 1977-ben figyelmeztetett) (Péter Á.);
a szükségletek és lehetőségek metszőpontjában meg kell határoznia minden önkor
mányzatnak, hogy a súlyosbodó alkoholproblémákba való, idejekorán történő beavat
kozáshoz, az alkoholkínálat korlátozásához, a bajokat tetéző hajléktalanság, izoláció,
munkanélküliség enyhítése, a rehabilitációs törekvések közösségi támogatása érdeké
ben, vagy éppen a mentálhigiénés közismeretek gyarapításához és a közösségi önvé
delmet szolgáló egészséges szabadidőprogramok, egyesületi, egyházi és klubkezde
ményezések stb. támogatására milyen szolgálatok (szolgáltatások)
működtetéséhez
tud segítséget nyújtani, s ezen belül mit definitív, és mit kanalizáló tevékenységként
(Péter Á.); s igencsak megfontolásra érdemes a családsegítő jellegű, szociális és szo
ciálpszichológiai érzékenységű, premedikális tanácsadó szolgálatok igénye (Kardos);
feltétlenül számításba kell venni az önkormányzati szinten jelentkező problémák, fel
adatok mérlegeléséhez a települések mérete, lakosságszáma és összetétele közötti kü
lönbségeket s jogosítványaik eltérését (pl. helyi és megyei önkormányzatok, intézmé
nyeket működtető és szolgáltatást csak térítő önkormányzatok stb.), valamint szerve
zeti sajátosságaikat (így a képviselőtestület tagjaiból alakult, többnyire szakértőkre
támaszkodó önkormányzati szakbizottságok helyi kereteinek változatait, a fővárosban
pl. közös egészségügyi-sport bizottság működik);
s mindezeknek a feladatoknak a józan mérlegelése, súlyozása, programszerű szekvencionális megoldása csak akkor és úgy közelíthető meg, ha az önkormányzatok (és
munkatársaik) megfelelően tájékozottak és képzettek ehhez; az alkohológiai szakellá
tás információinak egyaránt meg kell jelenniük tehát az önkormányzatokhoz eljutó
általános információs rendszerben, és a szükség szerint szerveződő speciális tovább
képző tanfolyamok díjazzák is a hozzáértést, az eredményes, empátiás beavatkozást
(Péter Á.) {...)

Az alkohológiai szakszolgálat önkormányzatokat segítő tevékenysége tulaj
donképpen kettős:
a) az alkoholbetegek idejekorán történő kezelésbevételét szolgáló ellátási
rendszerének súlypontját programszerűen át kell építse az „alapellátás alkohológiájára", illetve a program első fázisában az „önkormányzatok alkohológiájára"; ez egyaránt tartalmaz szervezési, továbbképzési, konzultációs és
353

informatív tennivalókat (kiindulópont a körzeti egészségügyi szolgálat szá
mára készített Módszertani Levél, és a M A O T E alkohológiai munkacsoport
ja által kimunkált modell);
b) állandóan inspirálnia és katalizálnia kell a komplex megelőzés és be
avatkozás kompetencia-társait, önkormányzati, társadalmi, parlamenti, mi
nisztériumi és társadalombiztosítási szinteken egyaránt; ebben mindenekelőtt
az OET alkoholizmus elleni bizottsága (AEB), valamint a Józan Élet Egész
ség- és Családvédő Országos Szövetség (és csoportjai) kínálkoznak alkal
mas terepnek, szövetségesnek. (...)

2.14.2. Dr. Simek Zsófia - dr. Varga Gábor dr. Holzberger Mária:
Főorvosi és megyei fejlesztési tervek*
(In: OA1 Network, 1992. jan. 20. 64-67. o.)
(...) Egyértelmű, hogy a korai beavatkozás - korai kezelésbevétel az alapel
látás orvosaival karöltve az ún. „elmaradt károk haszna" elve alapján, ko
moly anyagi megtakarítást jelent az államháztartásnak.
Ugyanakkor a társadalom érdeke és az érintett családok védelme tovább
ra is szükségessé teszi a deprivált, szomatikusán és pszichésen súlyosan ká
rosodott alkoholbetegek megfelelő szervezési formák között történő ellátást.
C)
Észrevételek és javaslatok
1. A jelenlegi alkoholgondozó hálózat nem tekinthető az alkohológiai járóbeteg-el
látás korszerű és optimális rendszerének. Ezért e hálózat bővítésénél és fejlesztésénél új
fajta ambuláns szakellátás és szakgondozás kialakítására célszerű törekedni, a jelenlegi
hálózat értékeinek megőrzése mellett. (...)
2. A jelenlegi alkoholgondozók helyén, illetve helyett lényegében a szenvedélybe
tegségek és a szenvedélyszerű visszaélések ellátásának mentálhigiénés centrumait kell
létrehozni, amelyek a lakóhelyi és/vagy munkahelyi közösségeken belül és azok szerves
részeiként tevékenykednének.
3. (...) A diagnosztikai, illetve terápiás egység azt jelenti, hogy (...) képes a külön
böző típusú és fázisú alkoholbetegek és veszélyességi állapotok korszerű kórismézésére,
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és a beteg, illetve az őt körülvevő szociális kapcsolatháló együttműködésének megfelelő
kezelési módok beállítására és véghezvitelére, mind farmakológiai, mind pedig pszicho
szociális szinten. (...)
4. (...) Figyelembe kell venni, hogy a szenvedélybetegségek
terén világszerte nő a
járóbeteg-ellátás aránya és számítani kell arra, hogy nálunk is ez lesz a kezelés fő for
mája.
5. A fekvőbeteg-ellátás mint speciális indikációja (pl. pszicho- és szocioterápiás
szempontból intenzív) kezelési rendszer, mint krízisintervenció, vagy mint a szükséges
szövődményellátás (delírium, szomatikus szövődmények) jön szóba, ahonnan a beteg v i 
szonylag hamar visszakerülhet a járóbeteg-ellátásba.
6. A nappali vagy éjszakai szanatóriumok működtetését ösztönözni és támogatni
szükséges. Ezeket az átmeneti intézményeket a helyi adottságoktól függően vagy a fek
vőbeteg-ellátó osztályokhoz, vagy gondozókhoz célszerű tervezni. (...)
A z új gazdasági szabályozások és adózási körülmények között is biztosítani kell a
gyógyító célú foglalkoztatás működési feltételeit. (...)
7. Szoros és szervezen együttműködés volna szükséges a családsegítő központok és
az alkohológiai hálózat között, ezzel a szociális juttatások, az önsegítő módszerek, a
szolgáltatások juttatása szakszerűbbé és hatékonyabbá válna és a párhuzamosságok elke
rülhetők.
8. Fokozatosan kell átalakítani a meglévő gondozókat erre a mintára, esetleg egyes
új modellként működő szakgondozókat létrehozni. Bár nyilvánvaló, hogy e gondozók
feltételeit a területi szerveknek kell megteremteniük, és költségeiket majdan a betegbiz
tosításnak kell fedeznie, az átmenet időszakában a szakmai koordinációt és felügyeletet
célszerű lenne az Országos Alkohológiai Intézet szakmai irányítása mellett működő
szakfelügyeletre bízni.
A X. kerületi Liget utcai Alkoholgondozó mellett már működik az Országos Alkoho
lógiai Intézet és a pomázi Munkaterápiás Intézet együttműködésével
egy ilyen új típusú
Területi Általános Megelőző Addiktológiai Szakgondozó (TÁMASZ). (...)
9. A rehabilitációs és reszocializációs törekvéseket tág horizontban kell értekelni és
támogatni; alapvető eleme, szinte fundamentuma az orvosi (funkcionális) rehabilitáció,
különös tekintettel a deprivált betegek rossz szomatikus állapotára.
10. E l kell fogadtatni a közvéleménnyel és a kormányzati szervekkel, hogy az alko
hológia a struktúraváltással járó munkanélküliség, tömeges elszegényedés következtében
válságszakmává, szakellátássá vált. Ezért a költségvetési források bővítése (szakmai cél
programok, a társadalombiztosítási finanszírozás feladatarányos és a nagyobb kiadásokat
megelőző módja) mellett új források (foglalkoztatás, önfinanszírozó módszerek, nonprofit vállalkozások fejlesztése stb.) felkutatása is szükséges. Azt is tudomásul kell ven
ni, hogy az alkoholbetegek egészségügyi ellátása nem nélkülözheti a szociális gondosko
dás elemeit, és itt az egészségügy és szociálpolitika szoros együttműködése nélkülözhe
tetlen.
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2.14.3. Dr. Simek Zsófia:
Érdek vezérelt egészségvédelem?
(In: Józan Nép, 1991/7.)
A Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség (...) országos jelentőségű, át
fogó javaslatokkal is jelentkezik.
Nemrég kereste meg levelével például a szövetség szakértő-csoportja a Társada
lombiztosítási Főigazgatóságot. Fölajánlották közreműködésüket annak a japán - és már
a skandináv államokban is alkalmazott - biztosítási szisztémának a hazai adaptálásában,
amely az egyént és a munkahelyi közösséget is érdekeltté teszi az egészségvédelemben.
A javaslat szerint mérsékelhető legyen a társadalombiztosítási járuléka annak az ember
nek, aki egészségesen él, s rendszeresen igénybe veszi a megelőző orvosi vizsgálatokat.
Ugyancsak csökkentett járulékfizetésre legyen módja annak a vállalatnak, munkáltató
nak, intézménynek, amely bajmegelőző, egészségmegőrző programot alkalmaz, tehát te
vékenyen vigyáz dolgozói egészségére.
A z elgondolás arra a magától értetődő alapigazságra épül, hogy olcsóbb a bajokat
megelőzni, mint gyógyítani. A kérdés csak az, hogy sikerül-e a prevencióra holmi üres
jelmondatoknál tartalmasabb gyakorlati programokat is kialakítanunk. A szakemberek
levele arra hivatkozik, hogy már hazánkban is kidolgozták például az alkoholhoz való
hozzászokás figyelmeztető öntesztjét és számos fittségi tesztet is alkalmaznak itt-ott;
ezekre máris építeni lehetne; s az önként vállalkozó körzeti orvosok is rövid tanfolya
mokon kiképezhetik lennének az öntesztekben szereplő szubjektív állítások ellenőr
zésére és értékelésére.

A szövetség javaslatai természetesen csak a kiindulópontot jelentik. Ha a
manapság nálunk még szokatlan alapelvekben sikerülne megegyezni, a tár
sadalombiztosítás idehaza is finanszírozhatná az egyéni és közösségi egész
ségvédelem különböző terveinek a mielőbbi kimunkálását, ajánlását. Hogy
ez a célszerű irányzat milyen széles, hányféle problémát érint, arra jelzésül
talán két példa is elegendő. A z érdekvezérelt egészségvédelem gondolatából
természetszerűen következik, hogy bizonyos vezető pozíciókba, nevelő
szakmákba már az egyetemi felvételtől kezdve - csakis józan, mértékletes
életű (ilyen életvitelt vállaló) személyek kerülhessenek. Vagy egy másik
példa: a járművezetői jogosítvány megújításának, meghosszabbításának ne
az legyen az akadálya - mint ma - , ha valaki kezelteti betegségét, alkoho
lizmusát, hanem a betegségre, alkoholhoz való hozzászokásra utaló tünetek,
amelyekkel az illető nem törődik.
A gazdasági életben már kezdjük felfogni, mekkora károkat okozott a gigantomániás,
megalapozatlan tervek kergetése, az a gazdasági rendszer, amelyben az egyének érdekei
csak burkoltan, kerülőúton érvényesülhettek. A „miénk a gyár"-ból így lett „hordj haza
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mindent, ami mozdítható". A lakosság siralmas egészségi állapota, Európában szinte a
legrosszabb, korai halálozási esélyei mikor ébresztik rá végre a döntést hozókat, hogy
egy valóban hatékony, érdekvezérelt egészségvédelem nélkül a lakosság fogyatkozása,
teljesítő képességének romlása, egyszerűen megállíthatatlan?

A téma az Országos Alkohológiai Intézet június 12-én tartott szakmai kollé
giumi ülésén is fölmerült, amelyen dr. Surján László népjóléti miniszter, dr.
Botos József társadalombiztosítási főigazgató és dr. Mikola István, a T B mi
niszteri biztosa is megjelent.
A társadalombiztosítási törvénytervezettel foglalkozó szakmai vitán az
aggodalmaiknak hangot adó gyógyító szakemberek, élen Levendel profeszszorral, a kollégium elnökével, a megjelent vezetőktől garanciát kaptak ar
ra, hogy a társadalombiztosítás átalakítása és profiltisztítása (annak elkülöní
tése, hogy mit fedez a T B , mit az állami költségvetés, és mit az önkormány
zat) sehol sem jelentheti az alkohol okozta megbetegedések kezelésének, az
alkoholizmus gyógyításának elhárítását, amikor köztudott, hogy a lakosság
megromlott egészségi állapota jelentős részben ezzel függ össze.
A z „érdekvezérelt egészségvédelem" kérdésében, nevezettek részéről a következő észre
vételek hangzottak el.
- A népjóléti miniszter és a T B vezetői közösen szorgalmazzák a parlamentben, hogy
a szeszes italok és a dohányáruk forgalmi bevételének legalább 1%-át - akár külön
alapként is - fordítsák azoknak a károknak, betegségeknek a megelőzésére és gyó
gyítására, amelyek ezek mértéktelen élvezetével összefüggnek.
- Dr. Botos József szerint a társadalombiztosítás szűkös lehetőségekkel rendelkezik ma
Magyarországon, nem utolsósorban a finanszírozott egészségügyi ellátási rendszer
alacsony hatékonysága miatt. Elsődleges érdeke tehát, hogy ez változzon. S minden
képp érdeke, hogy forrásokat biztosítson a fiatal generációk körében végzendő valódi
megelőző tevékenységre. A bajmegelőző egyéni és munkahelyi érdekeltség megte
remtésére azonban - véleménye szerint - „szemléletileg és technikailag egyaránt fel
készületlenek vagyunk".
-

-

Dr. Mikola István késznek mutatkozott a Józan Élet Szövetség nevében megfogalma
zott javaslatok megfontolására, megvitatására. A hasonló törekvések példájaként az
osztrák fogászati ellátásra hivatkozott, amely olcsóbb fogpótlási-térítési díjjal jutal
mazza a rendszeres fogászati szűrővizsgálatokon való megjelenést.
Dr. Levendel László a gyógyító orvosok szemszögéből közelítette meg a kérdést.
„Az alkoholbeteg érdekeltsége gyógyulásában azáltal is fokozható - mondta - , ha
együttműködésétől, az orvosi javallatok megfogadásától függ bizonyos mértékig a
táppénze is." Másfelől azonban a TÁMASZ jellegű, s az alkoholista-megbélyegzés
től tartózkodó családgondozás széles körű elterjesztését jelezte az Országos Alkoho
lógiai Intézet egyik közvetlen teendőjeként, hogy a növekvő munkanélküliség köze
pette ne cselekedjék önérdeke ellen, aki alkoholizmusából szabadulni akar.

357

2.15.
A „közösségi válasz"
továbbszorgalmazása (1992)
2.15.1. Fekete János: Fejtsd meg sorsrejtvényedet!
(In: Józan Nép, 1992/2.)
Mottó: Egymás tapasztalataiból próbálunk okulni, de sorsrejtvényünket senki meg nem
oldhatja - rajtunk kívül.

Évek óta töröm a fejemet rajta, miként lehetne olyan módszert kidolgozni,
amely nem túl bonyolult - tehát viszonylag széles körben alkalmazható - ,
mégis számol mindazokkal a sokszínű tapasztalatokkal, amelyeket az utóbbi
másfél évtizedben szerezhettem, a több ezer alkoholbeteggel való foglalko
zás során. (...)
Szondy Lipót, a világhírű magyar lélekgyógyász, már századunk első felében kimunkálta
a mélylélektani megközelítés sorsanalízis-elméletét.
Meggyőződésemmé vált, hogy az
általános alkalmazhatóság érdekében meg kell próbálni kialakítani e tudományos és ma
gas szakértelmet igénylő beavatkozásmód egyszerűbb csoportváltozatát, ahol a kisközös
ségen belüli tükrözések indukálhatnak az egyenrangú partnerekben (csoporttagokban)
olyan egymásra épülő fölismeréseket „a/ióélményeket", amelyek következményeikben
nemegyszer felérnek amazzal.
Feltételezésem az volt, hogy ha sikerül „önrejtvényfejtő" csoportomhoz valamelyik
alkohológiai-kórházi osztályon önkéntes jelentkezőket (érdeklődőket) találnom, a sokszö
gű, egyenrangú partnerviszonyban kialakítható empátia- és szeretetkapcsolat alkalmas
lehet az önismeret realitásának, spektrumának és mélységének egyidejű, fokozatos növe
lésére, s az önbizalom (énegyensúly, énerősség) fejlesztésére egyaránt. Saját szakmai
szerepemet úgy kívántam kialakítani, hogy példám mind a kérdések
megfogalmazása,
mind reagálásom attitűdje, mind pedig megnyilvánulásaim
őszintesége tekintetében kö
vetésre és kreativitásra sarkallja partnereimet,
csoporttársaimat.

A Pomázi Munkaterápiás Intézet kiskovácsi alkohológiai osztályán - ahol
többségében a fővárosból beutalt vagy felvételüket kért alkoholbetegeket
kezelik - egy nagycsoport ülésén mutatkoztam be „hivatalosan" a betegek
nek és a terápiás személyzetnek (többen ugyanis régebbről ismertek), és itt
tettem ajánlatot a hetenkénti rendszerességgel összeülő, szabad összetételű,
nyitott önrejtvényfejtő kiscsoport beindítására.
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Bemutatkozásom és ajánlatom fogadtatása nem volt egyértelmű sem a
betegek, sem a terapeuták körében. (...) Ezek után nem lehet csodálkozni
azon, hogy a már-már informálisnak tekinthető önrejtvényfejtő csoport
mindössze négy beteggel indult, és a foglalkozásokon sohasem voltunk töb
ben hatnál. A csoportüléseket azonban a hétről hétre fokozódó egymás irán
ti bizalom jellemezte. Problémáikat a csoporttagok hamarosan megosztották
a foglalkozások közti időben is, engem pedig utóbb már a kapuban vártak.
Kisközösségünk ugyanis mintegy ellenkultúrát képezett a hierarchikus kór
házi rezsimmel szemben, mert alapvető értékét a mottóban idézett, s a részt
vevők által megfogalmazott szlogen fejezte ki a legtömörebben: Igazából
nem vagyunk fontosak senkinek - önmagunkon kívül.
Már az első találkozáskor megmutatkozott egy olyan tendencia, amely a kórházban, ille
tőleg az osztályon uralkodó „állapotok" kritikájára irányult. Ezt következetesen elhárí
tottam, s idővel mind jobban felismertük valamennyien, hogy ez is csak kifogás, amely
öngyógyító törekvéseinket fékezi, béklyózza, s éppen alapállásunkból következően - tu
lajdonképpen érdektelen, lényegtelen probléma.

Megpróbálom tömören összegezni a néhány hónapos foglalkozássorozat
egy-két jellemző vonását, amelyek talán túlmutatnak az előfeltevéseken.
Számomra is váratlan volt, hogy viszonylag rövid idő alatt, mondhatni
spontán módon általánossá és természetessé vált a tegeződés a csoportban,
elképzeléseimet meghaladva, nemekre való tekintet nélkül. Ez azonban so
hasem vezetett durvaságra vagy az intim szféra megsértésére, és egyáltalán
nem ásta alá az én szakmai tekintélyemet sem. Annál több lett az előnye: a
testvéri partnerviszony hitelességéhez járult hozzá, annak vált eleven bi
zonyságává, hogy „mi mégiscsak egy hajóban evezünk".
Gondját-baját mindenki maga hozta, ajánlotta „terítékre". A kapcsolódó
megnyilvánulásokat mindinkább a beleélés és a segítőkészség motiválta, a
direkt tanácsokat fokozatosan fölváltották a saját élettapasztalatok, élményt
fölelevenítő vallomások. Nem tudok róla, hogy ezekkel bárki visszaélt vol
na, pedig a csoporttitok „szentségéről" nem esett szó soha.
Meghatározóan más volt a viszonyunk a megélt kudarcokhoz, italozási
„megzuhanásokhoz", mint ami szokásos. Nem röstelltünk beszélni róluk.
Egyik legfontosabb feladatunknak mindig azt tartottuk, hogy közösen kiele
mezzük a sikertelenség összetevőit, hogy segítsünk egymásnak begyakorolni
az adott kritikus helyzet célravezető magatartásmódját, és hogy őszintén és
gátlástalanul dicsérjük egymást a legcsekélyebb sikeres változtatásért, az ön
magunkon s a körülmények fölött aratott „apró" győzelmekért.
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Érdekesnek és hasznosnak bizonyult az „önrejtvényfejtés" két fő megkö
zelítésmódjának kombinálódása is. Egyrészt mindig a tagok által hozott ak
tuális problémákból indultunk ki, s próbáltunk mögéjük látni, másrészt kö
vetkezetesen feszegettük, hogy kinek miért volt és van szüksége az alkohol
ra, mint pótszerre, tehát mi az a hiány, aminek a betöltésére feltétlenül töre
kednie kell.
A végbement vagy megindult változások (életviteli stratégiamódosítá
sok) részletezése külön tanulmányt érdemelne, amit leghitelesebben a kis
csoport tagjai fogalmazhatnának meg. Bízom abban, hogy idővel erre is sor
kerül. Addig is - és mintegy az eddigiek summázataként - hadd jellemez
zem közös munkánkat egy szimpla csoporteseménnyel, eggyel a sok közül.
A z egyik nőtestvérünk botrányos italozásai mögül mind jobban kiviláglott átkozottul
robbanékony természete, és az, hogy az élettársával egy erre épülő „hergelő játszmát"
alakítottak k i , amely rendszerint beindította részegeskedését. Feladatul tűztük magunk
elé, hogy a csoportban próbáljuk őt „cukkolni", hogy közöttünk találhasson rá a megfe
lelő védekező stratégiára. Zongorista férfitagunk, látszólag ettől függetlenül, közölt vala
mi semleges információt vele, miközben sorozatosan elvétette nőtestvérünk vezetékne
vét, mintha képtelen lett volna megjegyezni. A bosszantó félreértés eloszlatása végett én
is beleavatkoztam végül a perlekedéssé fajuló párbeszédbe. Ekkor, zongoristánkkal az
élen, az egész csoport már rajtam derült, miután én jobban „hergelődtem", mint a célba
vett. Meggyőződésem - és ott, akkor ez közös meggyőződésünkké is vált - , hogy ez a
közös nevetés mindnyájunknak, de nőtestvérünknek is többet segített akárminél.

2.15.2. Fekete János: Cserebere, fogadom...
(In: Józan Nép, 1992.)
Szégyenszemre most plagizálni fogok. A z ötlet ugyanis a fiamé. (...)*
Azt hiszem (...), hogy embervoltunk - sőt: élőlény mivoltunk - természetes velejá
rói az indulatok, amelyek szükségleteink birtokbavételét, megvédését, vagy éppen a
megfosztásunk elleni tiltakozást s valamiféle revansvágyat energetizálnak.
Igen ám, de a realitásérzékünket fantasztikus módon befolyásolják (...) Amikor ma
gukkal ragadnak, akár esztelen következtetésekre, értelmetlen lépésekre is képesek va
gyunk, amelyeknek viszont többnyire magunk isszuk meg a levét. Senki nem mérte még
föl, de merem állítani, hogy kudarcainknak, frusztrációinknak többsége származik indu
latvezérelt, irreális döntéseinkből s az esetek elenyésző hányadában kerülünk ki valóban
A z „ötletét" terápiás pedagógusként, andreutaként dolgozó fiam még 1992-ben, tudo
mányos előadásban és tanulmányokban is kifejtette, de már szakirodalmi hivatkozások
kal; lásd többek közt Fekete György: Embervezetési technikák a szenvedélybetegek gon
dozásában. Egyház és Világ, IV. 3. 21-26. o.
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győztesen ezekből a viadalokból. Még ha „győzünk" is, és jól megadjuk ennek a másik
nak, ami jár neki, akkor is gyakran marad az egész kakaskodásból valami keserű utóíz, s
gyakran szégyelljük, hogy annyira elvesztettük a fejünket, nem tudtunk uralkodni ma
gunkon. (...)
Mindezzel többé-kevésbé valamennyien tisztában vagyunk. M i az hát, amit a fiam
kitalált s kezdett alkalmazni elsősorban önmagán, saját indulatai szabályozására? Mel
lesleg, a magán elért szerény sikerek arra is felbátorították, hogy néhány - indulataival
ugyancsak küszködő s feszültségeit, frusztrációit narkotikummal oldó (vagy fokozó) embertársának, „kliensének" szintén ajánlja módszerét, miután annak semmiféle árnyol
dala, veszélye nem mutatkozott.

Abból ugyanis semmi baj nem származhat, ha - miként ő ezt kifejtette ne
kem - indulatomat mindenekelőtt elismerem, s nem próbálom letagadni,
hogy aztán kerülő úton, burkolt formában próbáljam érvényesíteni. Még ar
ra sincs szükség, hogy bagatellizálni törekedjem, mert ezzel is csak olyan
elfojtáshoz folyamodnék, ami előbb-utóbb megveszi az árát rajtam (mint
amikor túlzott áldozatot hozok valakiért).
Itt kísérlek meg azonban gyökeres fordulatot végrehajtani. Összpontosí
tok, és beleképzelem magam a másik helyzetébe, bőrébe. Nem könnyű, de
egy kis gyakorlással belejöhet az ember. Nos, ezek után mit érzek, mit gon
dolok, mintha ő lennék?
Ennek több variációja lehet. Még az is előfordulhat, hogy elnevetem magam, vagy ép
pen megsajnálom a szerencsétlent, hogy éppen abban a testi-lelki bőrben kell nap nap
után kínlódnia, hogy neki éjjel-nappal el kell viselnie lehetetlen önmagát! Hát ez aztán
igazán nem irigylésre méltó sors, hiszen majd szétpukkan a beképzeltségétől, a kisebb
rendűségi komplexusaitól, a lábujjhegyre állás kényelmetlen bizonygatási kényszereitől!
A z is előfordulhat azonban, hogy lelkébe bújva, hirtelen érzékelni kezdem azokat a
különböző mélyebb - egyéni vagy családi - konfliktusait, korábbi kudarcélményeit,
amelyek miatt nemhogy a fejére kellene ütnöm, de segítségemre is szorulna. No jó, nem
lehet mindenki Jézus Krisztus, hogy kenyérrel dobja vissza azt, aki kővel hajigálja, de
azért mindenképp más szemmel tudok ránézni a szerencsétlenül igazságtalan és otromba
fráterre, s talán már mérlegelni is képes leszek, hogy miként kerülhetnék ki ebből a kel
lemetlen konfliktusból.

Visszabújok tehát a saját bőrömbe, és akkor megint csak több eset lehetsé
ges.
Vagy jól érzem magam a gúnyámban, mert elégedettséggel tölt el, hogy nem hagytam
magam indulataimtól bajba, csapdába sodorni, vagy már attól is, hogy joggal különbnek
érezhetem magam a velem acsarkodónál, a bosszúra ingerlő emberi paránynál. A z önmagamon aratott győzelem jogos büszkeséggel tölthet el, különösen ha átgondolom,
hogy én is lehettem volna olyan eszeveszett flótás, mint az a másik, ha előbb nem pró
bálok „cserélni vele". És akkor, juj, de szégyenkezhetnék utóbb!...
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No, de mi van akkor, ha az a fölbőszült, s viselkedésemet félreértelmező barom to
vább támad, s bele szeretne taposni a földbe?
Ha ez elől a támadás elől is kitérek, nem kell-e majd szégyenkeznem, hogy gyáva
fickó voltam, aki még önmagát sem képes megvédeni? Talán a legnehezebb feladvány
erre jó megoldást találni. „Szégyen a futás, de hasznos" - tartja a közmondás, de ez is
csak féligazságra támaszkodik. A testemet megmentem vele, de az önérzetemen csorba
esik. No igen, ha végképp nincs más megoldás, meg kell magamat védenem, akár ököl
lel is. Persze vigyázva, hogy kárt ne tegyek az ellenfelemben, tehát ésszel verekszem
akkor is, és nem csépelem a másikat elszabadult indulattal.
Azért a legtöbb esetben még mindig kínálkozik valami különleges, kitérő megoldás.
Egy ügyes, váratlan paradox reagálás, hogy „tulajdonképpen magadra haragszol ilyen
kegyetlenül, pajtás?" vagy , jgazad van, ezt a szégyent én sem tűrném szó nélkül", netán
egy jóindulatú nevetés, hogy „ne marhulj, fiú, hiszen csak a cirkuszt csináljuk a közön
ségnek; gyere, kapaszkodjunk össze, s hagyjuk itt őket röhögve". De még az is beválhat,
hogy „vigyázz, ki gombol ódon a slicced, koma", vagy „pucoljunk, jönnek a hekusok, a
fakabátokkal pedig egyikünknek sem ajánlatos ujjat húzni". Még az is beválhat, hogy
„tűnjünk el innen együtt, üljünk be egy másik csehóba, egy pohár sör mellett nem árta
na megbeszélni, hogy ki az a gané, aki összeugrasztott bennünket?".

Receptet nem lehet adni hozzá, de biztos, hogy a bennünk ágaskodó vadál
latot mindenképp meg kell fékeznünk, s minél többet gyakoroljuk ezt a lelki
szerepcsere Játékot", annál sikeresebben fog „működni" az életünk, annál
kevesebb bajt keverünk magunk körül.
Ennyit arról, amit a fiamtól tanulhattam a minap, s akkor eszembe jutott egy régi-régi
barátom, egy volt alkoholista, aki már több mint tíz éve másokon segít, mint alkoholel
lenes klubtitkár a fővárosban, és meg sem tudnám számolni, hogy hányan köszönhetik
neki az életüket. Mellesleg a családi élete is egyensúlyba került azóta.
A z első év szigorú alkohol mentessége (absztinenciája) után egy klubos sakkverse
nyen vettünk részt Szentendrén, ahol a barátomnak valami gikszer jöhetett közbe - vagy
a sakktáblán, vagy a családi életében, nem is tudom - , mindenesetre a művelődési ház
ból eltűnt egy időre, és én mentem utána, hogy megkeressem. Éppen a „sörpatikából"
tántorgott kifelé. Nem tudom, mennyit ihatott, de az biztos, hogy mivel j ó ideje nem
volt tréningben, megártott neki. Belekaroltam, hogy visszavezessem a sakkverseny
„szentélyébe", a művelődési házba. Még arra is hajlandó lettem volna, hogy megpróbál
junk fátylat borítani az egészre, hiszen az alkoholizmus visszaeséssel fenyegető, króni
kus betegség, mi okom lett volna megsértődni rá? Meg aztán, ingerelni sem lett volna
célszerű. Ennek ellenére kitépte magát a karomból, és lehordott mindennek, éppen csak
azt nem mondta sem rólam, sem a felmenőimről, hogy tiszta erkölcsű, becsületes embe
rek lettünk volna valaha is.
Szerencsére egy másik sakkozónknak is feltűnt a hiánya és elébünk jött. Kettőnknek
már sikerült betuszkolni egy taxiba. Hazavittük. A feleségét nagy nehezen sikerült meg
békítenünk, és ágyba vonszolnunk szitkozódó sorstársunkat. Még azt sem tagadom,
hogy a karomon is maradt egy-két nyoma eszeveszett kapálózásainak.
Aztán? Még csak kórházi kezelés sem kellett, kicsit mellette maradtak, s családjával
együtt őrizték, sok-sok teával itatták, meg andaxinozták, ezt a bajt a saját bőrükön jól
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ismerő klubtársai. M i néhány hónap múlva találkoztunk újra. Mit mondjak? A nyakamba
borult. Én meg az övébe, és olyan melegen öleltük át egymást, mint a testvérek.
Valahányszor találkozunk azóta is, ez a barátság mindig eleven marad, mert egy
olyan közös harcban edződött, ahol ki-ki a maga indulataival, szörnyetegeivel vívta meg
diadalmas harcát, s ennek mindketten győztesei lettünk. És még ő szokta felemlegetni
nekem, hogy mi minden marhaságot összehordott rám akkor, ott a „sörpatika" előtt. V a 
lahányszor eszünkbe jut, egymás vállát csapkodjuk jókedvünkben, és majd megszaka
dunk nevettünkben. (...)

2.15.3. Levél dr. Buda Bélának, a NEVI
főigazgatójának, az OAI szakmai kollégiumi
elnökének
(Balatonfüred,

1992. 05. 30.)

Kedves Béla! Felkérés nélkül szólok hozzá a Népjóléti Minisztérium által feltett „alkohológiai-addiktológiai ágystruktúra" kérdéseihez, bizonyos összefüggésben a N E V I jövő
jét illető, választmányunkon korábban megismert koncepcióddal, miután kezembe került
a június 10-i szakmai kollégium szétküldött anyaga, és dr. Bognár Ilona (szövetségünk
főtitkára) is rendelkezésemre bocsátotta a NEVI területi munkájára vonatkozó elképzelé
seit. Meggyőződésem ugyanis, hogy a felvetett kérdések és az elkészült dolgozatok több
vonatkozásban is közös, több szekvenciás választ igényelnek, sőt sugallnak. (...)

Jól tudom, hogy veszélyesen színezi a tervezett „koncepcióváltást" a pszi
chiátria oldaláról indított támadás csakúgy, mint az a politikai törekvés,
amely „minden régivel szakítani akar". A rohamosan rosszabbodó társadal
mi válsághelyzet, amely egyszerre szaporítja a devianciákat és növeli mind
a morbiditást, mind a produktív kori mortalitást, a szorongató pénzszűke fo
kozott nyomása közepette, egyszerűen megkerülhetetlenné teszi, hogy az ál
talános egészségromlás és létbizonytalanság egyik fő tényezőjével ne ves
sünk számot a maga teljességében, tehát rendszerszemlélettel.
Legutóbbi saját személyes tapasztalataim (a tatai kórház, belgyógyászati-kardiológiai
osztályán) döbbenetes élménnyel szolgáltak arra nézve, hogy az elsődleges kérdés az
egészségügy ellenlépései terén a Levendel professzor által régóta hangoztatott „szakspe
cifikus alkoholbeteg-ellátás", amire többek közt Fügi főorvosnő is - többéves tapasz
talataival - már régóta felhívta a figyelmet. A tatai osztályon elvesztett szív- és májbe
tegek jelentős része huzamos alkohol-túlfogyasztása miatt hal meg, delíriumuk rendkívül
gyakran színezi és súlyosbítja kórképüket.
A személyes élmény csak megerősítette bennem azt a szándékot, hogy egybevessem
Harsányi doktorék által több éven át boncolt öngyilkos halottak 529b-os máj zsírosodisi
arányát a Skrabski-Kopp-fcle reprezentatív vizsgálattal, amely a felnőttek között (élő-
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ben) 3% májzsírosodást talált (a vezetők körében 8%-ot). Ha tehát az egészségügy sem
mi egyebet nem tenne az alkoholizmus szövődményes mortalitása ellen, csak adekváton
kezelnénk például a májbetegeket, már ez döntő fordulatot hozhatna. Persze, az adekvát
kezelés ez esetben is azt jelentené, hogy a belgyógyászati osztályokon az orvosok és nő
vérek maximálisan értsenek az alkohol patogén és ko-patogén szerepének kezeléséhez,
és gondozói, családorvosiási kinyújtott csápokkal rendelkezzenek a szociális, szociál
pszichológiai okok felderítésére, csökkentésére. S ugyanez vonatkozna mindazokra az
egészségügyi szakmákra, ahol az alkoholfogyasztásnak hasonló súlyú szerepe van.

Következésképpen az egész egészségügy alkohológiai és mentálhigiénés fel
készültségét kellene mindenekelőtt jelentősen fokozni, beleértve a szomati
kus és pszichés kórformák többtényezős és egyéni megjelenési formáihoz
való hozzáértő alkalmazkodást, a bio-, pszicho- és szociális holisztikus as
pektus elsajátítását.
Mindez nem jelenti a pszichiátria illetékességének tagadását a szenvedélybetegségek fel
ismerésében és gyógyításában. Sőt, azt állítom, hogy a korszerű szociálpszichiátriának a
legkedvezőbb „gyakorlóterepe" éppen az addiktológiai problémákkal való tényleges
szembenézés lehet, de nem úgy, hogy akár a gyógyulási szándék eleve megléte vagy a
szociális indikáció kizárása alapján szelektáljon, s ítéljen halálra sok-sok nyomorult be
teget (mint az USA-ban, ahol a nagy elmeintézmények hospitalizált betegeitől úgy sza
badultak meg, hogy jó messzire szóló vonatjegyet váltottak a számukra)...

A megoldás az egész egészségügy differenciált szociálpszichiátriai
tológiai fölkészítésében rejlik (...) elsősorban.

és addik

Nehéz ellentmondani azoknak a véleményeknek, amelyek a kormányzat lelkiismeretlen
alkoholpolitikáját s probléma-bagatellizálását teszik felelőssé mindenekelőtt a gondok
növekedéséért. Soha ilyen ellenőrizetlen és szabadon garázdálkodó alkoholkínálat nem
volt Magyarországon, mint manapság. Teljesen érthetetlen, hogy mindeddig egyetlen
parlamenti interpelláció nem hangzott el e témában, holott mind az egészségügyi mi
niszter, mind a társadalombiztosítás miniszteri biztosa már a kollégiumon is (a szövetség
képviselőivel folytatott személyes találkozáson is) határozott ígéretet tett egy erőtel
jesebb kínálatkorlátozó fellépésre, és többek közt az alkohol- és nikotin-profit 1-2%ának egészségügyi alapra való fordítására, vagy legalábbis e javaslat felvetésére az Or
szággyűlésben.

Legfőképpen azonban azt hiányolom a Network-ben közreadott hozzászólá
sokban (talán Kelemen Gábor és Kardos György kivételével), hogy az egyé
ni és közösségi öngyógyítás domináns szerepét nem hangsúlyozzák, pedig
nemzetközi tapasztalat, hogy e nélkül a professzionális beavatkozási kísérle
tek csak minimális eredményeket hozhatnak. Nemcsak a speciális alkoholó
giai osztályokon - a többi érintett osztályon is - , és a TÁMASZ jellegű
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gondozókban is sokkal jobban kellene ezekre a gyógyult betegekre (gyó
gyult orvosokra, pszichológusokra stb.) építeni, és az öntevékeny-öngyógyító (vallásos vagy laikus) kisközösségekről sem szabad csupán adjuváns té
nyezőként beszélni. Kinek-kinek más-más „pozitív szenvedély" alkalmas az
életmódváltás beindítására, a belső motivációk fólkeltésére és megerősítésére.
Természetesen a detoxikálásra szoruló részegek, vagy más krízishelyzetbe került ivós
emberek megközelítésénél és motiváció-felkeltésénél is szükség lehet speciális (akár
kórházi) beavatkozás módokra. (Én például a válópcrcs tárgyalásokat ugyanúgy felhasz
nálnám erre. mint a jogosítványmegvonások krízishelyzeteit.) A speciális alkohológiaiaddiktológiai osztályokat vagy részlegeket sem szűkíteném le addig, amíg a jobb megol
dások nem bizonyítanák be nagyobb életképességüket, de mindenesetre a szomatikus detoxikálás után (vagy már közben is) sokkal több pedagógiai és gyógyult beteg segítőt
vennék igénybe ezen osztályok hatékonyságának növelésére.

Tulajdonképpen a legfontosabbnak azt tartanám, ha egy kétéves komplex
modellprogramot indítanánk be, amelynek tapasztalataira valóban reálisan
építkezhetnénk ahhoz, hogy ezt a Magyarországon különösen súlyos gondot
előbb-utóbb visszaszoríthassuk és megoldhassuk. (...)
Ceterum censeo: Szociális munkatársak nélkül nemcsak az alkoholprob
léma megoldhatatlan, de a szakmai kollégium is életképtelen testület.
Baráti üdvözlettel: Fekete János

2.15.4. Dr. Simek Zsófia - Fekete János:
Az alkohológia új távlatai - Buda Béla
tanulmánykötetéről
(ín: Józan Nép, 1992/17.)
Buda Béla új tanulmánykötete fontos tudnivalókkal szolgál a szociálpszi
chológia valamennyi terepmunkása számára. Őszinte nagyrabecsülést érde
mel B. B. évtizedek óta folytatott állhatatos szellemi importtevékenysége,
amely során nemcsak lépést tart a nemzetközi kutatásokkal, a szakirodalmi
publikációkkal, de újra meg újra kísérletet tesz ezek hazai hasznosítására,
alkalmazására, hogy a társadalmi beilleszkedési zavarok életkurtító, egész
séget romboló és sok szenvedést okozó jelenségeivel végre korszerűen és a
siker reményében vehessük fel a harcot idehaza is.
A politikai kurzusok váltják egymást, de B. B . intelmei és elemzései
változatlanul aktuálisak, és lehet, hogy ma sem találnak értőbb fülekre a ha365

talmat gyakorlók között, mint korábban. Bár már bizonyításra sem szorul,
hogy Európa népei között a magyar a legönemésztőbb, gondoljunk akár az
öngyilkosok, akár az alkoholisták számarányára földrészünkön, itt a legrövi
debb a várható élettartam és sokak szerint nálunk leginkább deprimált a tár
sadalmi közérzet, közhangulat.
Orvostársai és pszichiáter kollégái sem hasznosítják eléggé B. B. tanul
mányköteteit. Nehéz eldönteni, hogy a korlátolt gőg kasztszelleme, vagy a
hagyományos „medicinális" kategóriákhoz való ragaszkodás teszi gyakorta
gunyorossá szakmai fogadtatásukat, bár tagadhatatlan, hogy már itt sorakoz
nak az értelmiségnek azok a „váltó generációi", amelyek B . B. munkássá
gán nőttek fel, s mind jobban egyesítik munkájukban a teljes emberre való
odafigyelést. Nem hajlandók a társadalmat és az orvoslást két egymástól
független tényezőnek tekinteni, kimondatlanul is követve a század első évti
zedeinek kiváló magyar társadalom-orvos egyéniségeit.
A kiállás Buda Béla programja mellett tehát becsületbeli ügyünk, de ak
tuálissá teszi mindenekelőtt ez az új könyve, amelyben csokorba gyűjti az
alkoholprobléma és a megoldására vonatkozó korábbi közleményeit - és az
a helyzet, hogy ha úgy tetszik: pozíció, amit a kötet megjelenésével egyidőben fölvállalt. Buda Bélát bízta meg a népjóléti miniszter az Országos Alko
hológiai Intézet szakmai kollégiumának vezetésével, majd nem sokkal ké
sőbb kinevezte a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet főigazgatójává.
Platónnál történt valami hasonló annak idején, amikor az egyik görög szigetállam lehe
tőséget biztosított számára, hogy államszervezési ideáit egy ország adott körülményei
között ültesse át a gyakorlatba. Akkor ez csapdahelyzetnek bizonyult, mert a hatalom
birtokosai a szükséges feltételeket nem tudták (vagy nem akarták) megteremteni, és mert
a platóni ideák „csak" az emberiség vágyálmaira épültek és egy csodálatos agyvelő
kombinatív következtetéseire támaszkodhattak. Budát viszont igazán nem lehet azzal
„vádolni", hogy a valóságtól elrugaszkodott idealista lenne. Sokkal inkább hasonlít a
felvilágosodás és a reformkor hazai pragmatistáira, akik a Nyugat pezsdülő szellemi és
tudományos életét azért tanulmányozták, hogy abból itthon átvegyék, ami hasznosítható.
Vállalkozásának azonban így sincs sokkal több esélye, mint Platónnak volt. Túl sok
az ellenérdek, az ellendrukker - és a közöny. Könnyebb az alkoholizmussal - és általá
ban a szenvedélybetegségekkel - valóban szembefordulni akaró tudóst egy jóindulatú le
gyintéssel elintézni, vagy éppen a kritizált jelenség „dramatizálásával" vádolni, amikor a
rendszerváltás amúgy is olyan sok feladatot állít az ország vezetői elé. És meg lehet
buktatni Buda Béla társadalomorvoslási programját az intézményi hierarchia beton-ellen
állásával is, amely nem bontakoztat ki semmilyen látványos ellenakciót, csak éppen le
fékez vagy visszájára fordít minden szervező jószándékot, tisztességes koncepciót.
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Szövetségünk megpróbál segíteni, hogy Buda Béla legfőbb programja - az
Egészségügyi Világszervezet által ajánlott program - , a közösségi válasz az
alkoholizmusra valóban kibontakozzék hazánkban. Egymásra vagyunk utal
va. Minden társadalmi, érdekvédő kisközösség, önsegítő csoport így érzi,
nemcsak a növekvő morbiditás és mortalitás miatt, de az aktuálpolitikai ha
talmi érdekek is lesöpréssel fenyegetik kezdeményezéseinket. Mint a falat
kenyérre, olyan szükségünk van azokra az intézményekre, intézetekre, szak
mai csoportokra, amelyek készek az őszinte együttműködésre, s amelyek a
közösségek önvédelmét is számításba veszik az egészségesebb Magyaror
szág megteremtéséért folytatott törekvéseikben.
Ha most itt kísérletet tennénk csak a felsorolására is azoknak a főbb gondolatoknak, ja
vaslatoknak, amelyeket a tanulmánykötet öt fejezetében, huszonnyolc dolgozatában
megtalálhatunk, megtölthetnénk vele egy egész újságoldalt, s akkor sem lenne teljes a
„leltár". És méltatlannak is éreznénk magunkat e gazdag gondolattár bármilyen „átfésülésére" vagy ,Jcimazsolázására".
El kell olvasni. (...)

2.15.5. Fekete János - dr. Simek Zsófia:
Pályamű-tervezet (1992)
Témája: Rendszerbe szervezett modellsorozat
-

-

beindítása

a túlzott alkoholfogyasztással összefüggő egészségkárosodások
pontosabb felmérésére,
a társadalmi-környezeti, a társadalom- és személyiséglélektani és a
biológiai-fiziológiai rizikófaktorok, egyénekre és meghatározott
csoportokra jellemző mobil arányainak tisztázására, valamint
a bajmegelőzésre, a gyógyításra-öngyógyításra és a rehabilitálódásra alkalmas alternatív programok kikísérletezésére;
a két évre tervezett komplex társadalom-egészségügyi kísérlet,
megalapozott elővizsgálata lehet, a szerzett adatok számítógépes
feldolgozása és elemzése után kialakítandó általános következteté
seknek és a súlyos morbiditási, mortalitási és deviancia-gyakorisági
helyzethez adekvát, jól szervezett alkoholizmusellenes országos
programnak, amely alkalmassá válhat a munkaképes korosztályokat
különösen fenyegető kedvezőtlen tendenciák megfékezésére, majd
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fokozatos megfordítására. Mindez az egészségbiztosítási ráfordítá
sok jelentős költségcsökkenését is biztosíthatja.

Metodikája: komplex, interdiszciplináris és bázisokra szervezett
A tervezett rendszerjellegű modellkísérlet egyaránt épít:
W H O „Against the alcohol related problems" ajánlásaira (1977) s
a „Community response of alcoholism" azóta elért nemzetközi ta
pasztalataira,
a

_

a hazai egészségügyi ellátás országos intézeteinek és szakmai kol
légiumainak (mindenekelőtt az Országos Alkohológiai Intézet, az
Országos Családorvosi Intézet, az Országos Dietetikai Intézet és a
Nemzeti Egészségvédelmi Intézet) kiadványaira, módszertani leve
leire,
valamint a Józan Elet Egészség- és Családvédő Országos Szövet
ségbe tömörült önsegítő, öngyógyító (vallásos és laikus) kisközös
ségek-szolgálatok mintegy 170 ezer közvetett tagjának helyi kez
deményezéseire és folyamatos aktivitására.

A széles körű elővizsgálat koordinálása
a Józan Elet Szövetség égisze alatt és felelősségével történik, saját költség
vetési támogatottságára alapozva elsősorban.
Az interdiszciplináris szakmai teameket, a rendszer jellegének megfele
lően az alábbi bázishelyekre tervezzük.
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-

Kisközségi családorvoslási team: szűrőtesztek családi alkalmazása,
komplex egészségügyi és szociális gondoskodás, a fokozottan ve
szélyeztetettek klubszerű gondozásával kiegészítve (Felsőszentiván,
dr. Péter Árpád vezetésével).

-

Kiskórházi belgyógyászati-intenzív osztály teamje: a visszatérő delíriumok, májbetegségek, más szövődményes kórformák definitív
gyógyítási arányának növelése, családgondozási követéses rend
szerrel megtámogatva (Tata: dr. Varga József vezetésével).

-

-

Mentálhigiénés tanácsadás, gondozás és önsegítés kisvárosban:
egyéni és csoportmódszerekkel (Siklós: dr. Thaly Gedeon).
Többszörösen egészségkárosodott és hátrányos helyzetű alkoholis
ták gyógyító és önrehabilitációs teamje: különös tekintettel a tbc-s
és hajléktalan betegekre, a Budakeszin működő Családvédő Egye
sület és a Református Iszákosmentő Misszió bázisán (dr. Salamon
Éva és Balogh Zoltán lelkész).
Egy-egy regionális kórház-gondozó-családsegítő-önsegítő komple
xum (Szombathely: dr. Nyúli László, Újszász: dr. Horváth Endre
(ill. dr. Raska László - Szerk.), Szigetvár: dr. Szikszay Petra, Gyu
la: dr. Marsai György és dr. Farkasfalvi Klára, Izsófalva: dr. Guba
Sándor, Nagykálló: dr. Vágvölgyi János - alternatív programok).

[A részletes munkatervet, költségvetési (ezen belül műszerezési) igényt a
bázisteamek témafelelőseivel kell sürgősen konkretizálni és csatolni!] (...)
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Függelék
Fekete János:
Sárkányos tudósítás Kicsiországból
(Pamflet)
(Kézirat, 1994. január)
Hol volt, hol nem volt, Hetedhétországon innen, az Óperencián biztosan,
hogy túl, volt egyszer egy dolgos, kicsi ország. Fantáziadús, szorgos népe
azonban, sajnos, hajlott a különcködésre meg mindenféle devianciára: ezért
aztán olykor félregombolt, düllesztett mellénnyel járt.
Kár a térképet böngészni, anélkül sem titok: Mesekontinensünk közepe
táján, a termékeny folyók völgyében, a hadiutak közvetlen kereszteződésé
ben telepedtek le - eléggé meggondolatlanul - e nemes hon hős alapítói.
Azóta bizony többet hódoltak, mint hódítottak, ám hogy-hogy nem, rendre
magukba olvasztották nemcsak a jövevényeket, de még a leigázóikat is. Ef
félét regélnek róluk a történelem poros lapjai, mert bizony egyazon história
bazaltjába merevültek a nemzethalált kísértő országos katasztrófák meg a
mesébe illő hősi fellángolások ezen a tájon is.
A z utolsó negyedszázadról viszont elég annyit tudni, hogy Kicsiország
serény lakói - a jelen válságos időket megelőzően - igaz, hitelből, de irigy
lésre méltó jólétet teremtettek, s oly sokaknak, mint még soha. Nem csoda,
hogy vezéreik már előre ittak a medve bőrére, de ezek a tivornyák akkor
még senkit sem aggasztottak.
Ahogy azonban követi a fényt az árnyék, a bajaik is megszaporodtak
utóbb. A fölcsillant távlatok tövében j ó néhány szegényember lába váratla
nul földbe gyökeredzett; joggal nekikeseredtek hát, amikor így elárvulván,
visszamaradtak s leszakadtak a gyarapodás felé masírozó zömtől. Volt, aki
bánatában adta most már italra a fejét, s igencsak megszaporodtak, akik sa
ját kardjukba dőltek tehetetlenségükben, ősi szokás szerint - nem hogy
nemzeni, sokasodni maradt volna kedvük.
Kicsiország lakossága így hát máról holnapra ijesztően apadni kezdett.
A Mesekontinensen egykettőre híre ment a dolognak, csak azt nem értette
eleinte senki, hogy mi az igazi oka e dolgos nép hirtelen fogyatkozásának.
Kiszivárgott ugyan az a sokáig meg nem erősített hír, hogy a Szeszmonopó371

lium Rezervátumából, a gondatlan őrök által nyitva hagyott kapukon mind
gyakrabban merészkedik országos portyára az e vidéken őshonos Emberevő
Sárkány. Azt beszélték, hogy az őrök meg a nép közt lábrakelt értékzavar
miatt settenkedhetett elő évezredes barlangjából, de mindez szóbeszéd ma
radt, amíg hiteles tanúk nem igazolták, hogy tüzes orrlikaiból csak úgy
fröcsköl s már-már permetként lepi el Kicsiországot az a sárkányos mákony, ami eleinte bolondos jókedvet kelt, de aztán minden erőt, bátorságot
megbénít a szivornyazokban.
Hamarosan mind több családnak lett kit féltenie vagy siratnia: a Sárkány
perzselő lehelletétől, mind többen vesztettek el tehetségüket, munkakedvü
ket és egészségüket, mind többen pusztultak bele a féktelen sárkányolásba.
Ideje volt hát fölvenni a harcot a Rémmel, minthogy semmi jelét nem adta,
hogy a hagyományos ráolvasástól, prédikációktól és programnyilatkozatok
tól, riogató és rimánkodó plakátoktól, vagy éppen a saját jószántából megju
hászodjék s visszabújjon ősi barlangjába.
Mint ez viharos történelme során már számtalanszor előfordult, most is
támadtak mindenre elszánt, bátor legények Kicsiország-szerte. A vitézek
egyenként merészkedtek pástra, hogy megküzdjenek a Gonosszal. Ám a nép
sehol sem állt melléjük, inkábbhogy gúnyolták őket csökönyösségükért.
„Kicsiország nem is lenne igazi, sárkányok nélkül - csúfolódtak velük - ,
meg aztán megtanultunk mi már együtt élni a Sárkánnyal, megvan ennek is
a jó oldala, hiszen nagyot mulatni csak sárkányosan lehet." „Ugyan, semmi
ok az aggodalomra - vonták meg a vállukat mások - , hiszen van Kicsior
szágnak hivatalból megbízott Sárkányölő titkára, az kap fizetést érte..."
Csak azt nem tették hozzá, hogy ehhez a cifra ranghoz sem fegyver, sem
hatalom nem járt soha, és hogy viselőjétől soha senki nem várt többet, mint
a Paradicsomból kikergetett Ősanyánk a fügefalevéltől, amellyel szemérmes
szégyenét fedezte... És még az az apróság is homályban maradt, hogy ezek
nek az ellendrukkereknek a jó része maga is hasznot húz már a Sárkány
táplálásából és szolgálatából: sárkányfog-veteményt termel, vagy éppen az
zal kereskedik.
A magányosan viaskódóknak bizony előbb-utóbb rá kellett ébredniök,
hogy össze kell fogjanak, ha valóban meg akarják fékezni a Fenevad tom
bolását. Riadót fúvattak tehát és nem röstellték félreverni a harangokat, bár
a politikai püspökök jó része ugyancsak rosszallta a lármát, a „helyzet dramatizálását", s fejcsóválva motyogták tovább megkopott imáikat, arra az
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egyre ügyelve, hogy ájtatosan lesütött szemüket a való világra rá ne nyis
sák.
A nagy csinnadratta szerencséié mégiscsak megtette a hatását. Országvilág felfigyelt. „Nicsak - kaptak észbe a józan emberek
lehet, hogy az a
sok szép szál ember tényleg a Sárkány mákonyától dől ki idő előtt s a mértéktelenségükön múlik mindez, nem pedig az annyit szidott felgyorsult élet
tempón, amit lajhárosodott mozgásunk, elnehezülésünk s tömérdek füstölé
sünk miatt csak szuszogva tudunk követni?" Végül a vezérek sem áltathat
ták tovább magukat s nyilvánosan kihirdették, amit jószerint mindenki régó
ta tudott: „Tessék tudomásul venni, s ki-ki ragadjon kapát-kaszát ellene;
nem a végzet, nem is a balsors, hanem az Emberevő Sárkány marja meg a
javakorabeli férfiak szívét, rágja szét a májukat s támaszt rosszindulatú da
ganatokat bennük, tüzes lehelletevel."
Bizony, nem egykönnyen jutattak e bölcs felismerésre! Hogy azok a ta
lálékony sárkányölő vitézek mi mindent, lehetséges és lehetetlen fegyvert,
fórumot, furfangot föl nem használtak a társadalmi lelkiismeret, s a strucc
fej ű vezetők fölpiszkálására! A való veszélyt elleplező Királyi Tanácshoz új
meg új petíciókkal folyamodtak. Letanyáztak a miniszterek és a szerkesztő
ségek előszobáiban. Hol egyházi, hol pártérvekkel próbálkoztak, hogy a ho
mokba dugott fejeket valamiképpen látásra és gondolkodásra bírják. A m i
igaz, az igaz: következetes kolompolásuk lassan-lassan csak változásokat in
dított el Kicsiország tarka-barka társadalom-egészségügyi flórájában. Eztán
- akár tetszett, akár nem - minden főhivatalnak ki kellett tervelnie a maga
sárkányellenes programját, s olykor már be is kellett számolniok arról, hogy
mit sikerült megvalósítaniuk harci céljaikból. Köztudott, hogy hasonló sár
kányellenes bizottságok alakultak a helyi hivatalokban is. Sárkányellenes
haditervből tehát megszűnt a hiány. Hogy, hogy nem, a Sárkány étvágya
azonban ettől sem lohadt, s változatlan hévvel szedte, tarolta áldozatait.
Ekkor egy világraszóló földrengés rázta meg Kicsiországot. A dülöngélő
fákról csak úgy potyogtak a felkapaszkodott régi hatalmasságok, de az új
hajtások is egy-kettőre duzzadni, pöffeszkedni kezdtek és a sárkányolás
ugyanúgy szedte áldozatait, mint korábban.
Lehet, hogy a hagyománytisztelet túl mély Kicsiországban? Lehet, hogy
mindmáig nem fedeztek föl jobb gyógyszert a társadalmi és egyéni feszült
ségek enyhítésére - a sárkányolásnál? Vagy netán olyan nyomós gazdasági
érdekek húzódnak a háttérben, amivel senki sem tud megbirkózni? A z igaz
ság morzsái itt is, ott is föllelhetők. Annak azonban, hogy az ellene táma373

dók ez idáig ugyan nem sok kárt tettek a Pikkelyes Sárkányban, talán egyéb
oka is akad.
A mesemondó itt megálljt parancsol fantáziájának és a bolonddá tett me
sealakokat próbálja ébresztgetni, szólalnának meg ők maguk, hogy a kicsiországi sárkányvész kulisszatitkai végre napvilágra kerüljenek. De ez már
egy egészen más mese lesz, remélhetőleg, amelyben talán mégiscsak sikerül
lenyisszantani a Vénséges Sárkány hetvenhét fejét.

Az előkészítés alatt álló II. kötet a bevezetőiben fölvázolt
további témakörök fontosabb közleményeit tartalmazza*
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