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Lektori gondolatok 

 

A szerző a korábban megjelent köteteiben tapasztalt 

szakmai tudással, sok éves terepmunka tapasztalatával 

írta meg ezt a kötetet is. Szakmailag hiteles, az 

addiktológia világát bemutató jól követhető írás, mely a 

megelőző könyvekben leírtakat kihangsúlyozza, színes 

esetleírásokkal érzelmileg is átélhetővé teszi 

mondandóját a kötetet kézbevevő olvasónak. Jól 

definiált fogalmak mentén sokféle szakmai ismeretet 

közöl az addikciókról általában, de a problémakör 

pszichológiai, szociálpszichológiai aspektusai is 

megjelennek a könyv lapjain. A gondolati 

„vonalvezetés” igényes. Kiemelendő a szakirodalom 

igen széles használata, interdiszciplináris merítése. A jól 

időzített és jelentős szakmai idézetek sora mutatja, hogy 

a szerző komolyan és sok éve foglalkozik a témával. 

Mindenütt átérződik a gyakorlati tapasztalások 

hitelessége, és az a készség, hogy rendszerben vizsgálja 

a droghasználat kérdéskörét. Ebben a kötetben is 

kapunk rálátást a jelenlegi hazai addiktológiai 

problémákra, jelenségekre. A korábbiakhoz hasonlóan, 

ez az írás is „olvastatja” magát. A szakmai fogalmak 

pontosak és tudományosan megalapozattak, melyek 

„szárazabb tényein” a szerző színes elmesélő stílusa 

segíti át az olvasót. Megmutatkozik, hogy a szerző 

jelentős, színvonalas előadói múlttal is bír, a 
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problémakezelésében jártas. Az egyén, a család, az 

iskola, de a társadalom egyéb közösségeinek 

diszfunkcionalitása is megfogalmazódik több 

fejezetben, tényszerű tükröt tartva a mai valóságnak! A 

jelenségek összetett volta és jelentős problematikája, 

illetve ezek súlyosbodása jól összefoglaltak a kötet 

lapjain. A könyvet olvasva betekintést kaphat az olvasó 

egy, az addiktológia területén hatékonyan és 

példaértékű módon működő szociális szolgáltató 

munkájába is. A korábbiakhoz hasonlóan ez a kötet is 

hasznos és hasznosítható olvasmány a területen dolgozó 

szakembereknek, köztük pedagógusoknak, szociális 

munkásoknak, de izgalmas olvasmány a hétköznapi 

olvasó számára is. 

 

 

Dr. Fügi Sarolta 
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Előszó 

 

Kicsit messzebbről kezdem, és az eleje talán személyes 

hangvételűnek tűnhet, ám úgy gondolom, érthetőbbé 

teszi, hogy miért kezd bele valaki egy könyv ismételt 

átdolgozásába, bővítésébe. A korábbi kiadások esetén 

szerzőtársam volt Abonyiné Szalai Rozina, szolnoki 

pedagógus, akivel éveken át közösen vezettük 

kábítószert használók csoportfoglalkozásait, ám a 

jelenlegi kalandnak egyedül vágok neki. Ezért az előző 

kiadáshoz viszonyítva bizonyos részek, főként az 

oktatás, az iskola témaköre jelentős mértékben 

kimaradnak ebből a kiadványból. Az a téma önmagában 

megérne egy külön könyvet jelen állapotában, 

átpolitizáltságában. Természetesen itt-ott e kérdéskör is 

érintve lesz. Új fejezetek, kiegészítések azonban 

bekerülnek a könyv lapjai közé. 

 

A naptár 1998-at mutatott, amikor befejeztem a Magyar 

Testnevelési Egyetem, kihelyezett mentálhigiénés 

szakát Szegeden, s mely alapvetően változtatta meg az 

életem folyását. Sokan azt sem tudták, tudják mit jelent 

a mentálhigiénés szakember végzettség. A lelki 

egészség védelmével, megőrzésével foglalkoznak 

gyakorlói. Dr. Buda Béla ezt jóval bővebben és 

árnyaltabban írta körül több, a mentálhigiéné 
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témakörével foglalkozó könyvében, ám röviden, ez a 

lényeg.  

A másoddiploma átvétele után sokat töprengtem azon, 

vajon mihez kezdhetek az újonnan megszerzett 

végzettségemmel? Állásom, jobban mondva hivatásom, 

volt. A Magyar Honvédség megbecsült oktató 

helikoptervezetőjeként, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem Repülőtanszékén dolgoztam azidőtájt. 

Szerettem a munkámat – melynek egyik nem felejthető 

törvényszerűsége, hogy a hazugság, a tények figyelmen 

kívül hagyása, a maszatolás könnyen katasztrófához, 

halálhoz vezethet, és ennek ismerete, évtizedek alatt 

mélyen belém ívódva alakítja látásmódomat. A repülés 

szeretete -  amely azóta is töretlen - ellenére mégis 

valami belső késztetés a váltás irányába terelt. Akartam 

kezdeni valamit az új végzettséggel, melyről akkor 

tanárainktól tudható volt, hogy inkább látásmód-, vagy 

szemléletváltozást kívánt előidézni gyakorlói körében, 

amit minden, a képzésen részt vett, akkori és korábbi 

mentálhigiénés kollégám a saját munkakörében 

kamatoztathatott, ha engedték neki. Többet akartam 

ennél. Negyven év, repülésben eltöltött idő után 

váltottam. Egy alternatív gimnázium mentálhigiénés 

tanáraként kezdtem el dolgozni, társadalmi 

beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók 

felzárkóztatását segítve. Az érdeklődésem azonban 

egyre inkább a droghasználat miértjének megértése, 
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majd az addiktológia irányába terelődött. Nem csak 

azért, mert már akkor is voltak az iskola padjai között 

kábítószereket használó diákok, akiknek segíteni 

szerettem volna, hanem azért, mert már évek óta 

foglalkoztam különböző felkérések során a 

droghasználat megelőzésével. Közkeletű nevén, 

drogprevencióval. 

Mai fejjel, nem mellékesen tudással, mára merész 

vállalkozásnak tűnik mindez, hiszen a „No drog” 

bűvöletének üzenetében gondolkodtak azok közül sokan 

abban az időben, akik e területen tenni akartak. Őszintén 

szólva, magam sem láttam 1998-ban a fától az erdőt. 

Mára tisztult a kép, köszönhetően számtalan 

szakkönyvnek, képzésnek, nyílt vitának, drogokat 

használó kliensekkel való foglalkozásoknak, és a 

területen dolgozó, valószínűleg a közvélemény számára 

többnyire kevésbé ismert szakembernek, akiktől sokat 

tanulhattam az évek során.  

A drogprobléma jóval összetettebb, mint ahogyan a 

közvélemény általában vélekedik róla.  Többnyire csak 

a következményt, a szerhasználatot látja. Az okokat 

azonban nem, pedig ismeretük nélkül sem megértés, 

sem belátás, sem segítő odafordulás nem képzelhető el. 

Ezen a helyzeten szeretnék a magam szerény módján 

változtatni.  
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Hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan szakembereket 

tudhatok ismerőseim, közülük néhányat barátaim 

között, akik a drogpolitika „szakmaiságát” tartják a 

legfontosabbnak, szemben az érzelmi alapú, hamis 

célkitűzésekkel, s a maguk módján próbálják segíteni a 

szakértelem, a józanész térnyerését. 

Az évek során többek mellett olyan 

(szak)EMBEREKKEL dolgozhattam együtt különböző 

projektekben, programokban, vagy kérhettem tőlük 

szakmai segítséget, mint dr. Felvinczi Katalin, dr. Buda 

Béla, dr. Szemelyácz János, dr. Topolánszky Ákos, dr. 

Zacher Gábor, Popper Péter, Habencius Judit, dr. Fügi 

Sarolta, Dudits Dénes, Kovács Attila, Franz Trautmann, 

dr. Robert Lefever, Simonné Kiss Mónika, vagy dr. 

Jambrik Ágnes.  

Nekik, és az elmúlt két évtized tapasztalásának, 

tanulásának köszönhetően, sokkal összetettebbnek 

látom ma a problémát, mint korábban, s melyben a 

szerhasználat csupán tünet, és mindaddig, míg a 

társadalom moralizálva e tünetre reagál, s nem az azt 

generáló közegre, annak állapotára, csak a kirekesztés, a 

meg nem értés marad.  

 

Vívhatjuk tehát tovább szélmalomharcunkat. Ráadásul 

Janus-arcú világunkban jelentős megítélésbeli 

különbség illeti az alkoholfogyasztást, vagy a 

dohányzást, mint az úgynevezett kábítószer használatot, 
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holott addiktológiai értelemben nincs különbség 

közöttük. Európában egy évben körülbelül 6500 

haláleset történik kábítószer használat 

következményeként, míg csak hazánkban, ugyanazon 

idő alatt a dohányzás szövődményei miatt, 

megközelítőleg harmincezer ember veszíti életét, s 

akkor még nem beszéltünk az alkohol okozta 

halálesetekről, melyben dobogós a helyezésünk. Az 

alkoholellenes küzdelem kikerült a közvélemény 

fókuszából – a kábítószer-probléma elhomályosítja azt a 

tényt, hogy továbbra is az alkohol az első számú 

addiktológiai probléma. A kijelentés nem újkeletű. A 

WHO EAAP varsói konferenciáján fogalmazódott meg, 

még 1999-ben. Megjegyzem, nem az alkohol ellen kell 

küzdeni, mert az pont annyira fantazmagória, mint a 

drogmentes világ, hanem a használati zavart megelőzni.  

Nem ártana, mert „az alkohol jövedéki adójának 

háromszorosát költjük az alkoholisták orvosi 

ellátására.”
1
 

„Az alkohol és egyéb drogok között nem látok 

különbséget… Ez egy jogi, szabályozási kérdés. A 

különbség kulturális.”
2
  

                                                           
1
 24.hu/belfold/2017/01/27 Dr Zacher Gábor – Kurva jó volt a 

fájdalomcsillapító, egy rózsaszín massza. 
2
 Révai Gábor (szerk.): Beszélgetések a függőségről (Libri, 2016. 45-46. 

oldal, dr. Demetrovics Zsolt gondolatai.) 
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Munkám során - mely immár 18 éve a Humán 

Szolgáltató Központhoz köt -, számtalan 

szenvedélybeteggel, vagy hozzátartozóikkal 

találkozhattam. A velük való foglalkozás tapasztalatai 

alapján egyre inkább megerősödött bennem és 

munkatársaimban egyaránt az a vélemény, hogy a 

kíváncsiságból fakadó kipróbálás kivételével, inkább 

családi, sokszor transzgenerációs családi, mintsem 

egyéni problémával állunk szemben, melyek mikro- és 

makro társadalmi körülményekre, kulturális 

beágyazottságra is visszavezethetők. 

 

„A függő a legérzékenyebb a családban, aki kimutatja 

azt a sok bajt, amivel a család még nem nézett szembe 

nyíltan.”
3
 Ezért is tartom fontosnak, hogy legalább a 

hozzátartozó segítségért forduljon, természetesen ne az 

„egy hónap múlva jöjjön vissza” típusú szolgáltatókhoz. 

Rajta, rajtuk keresztül, előbb-utóbb a szenvedélybeteg is 

elérhetővé válik. Igaz csak akkor, ha a nyílt 

szembenézést és a változás akaratát, s nem az óhaját, 

vállalja a család. 

 

A drog, mely nem jogi, hanem biológiai fogalom, 

évezredek óta velünk van, és míg az emberi faj létezik 

                                                           
3
 Révai Gábor (szerk.): Beszélgetések a függőségről (Libri, 2016. 91. 

oldal, dr. Máté Gábor gondolatai.) 
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velünk is lesz. Megítélésüket számtalan baklövés övezi, 

ahogyan arról dr. Bayer István professzor úr, a hazai 

gyógyszerészet 2016. szeptember harmadikán elhunyt 

legnagyobb alakja világosan fejtette ki véleményét.  

Nos, ilyen aspektusok mentén lesz szó a 

drogproblémáról e könyv hasábjain, mely reményeim 

szerint az elgondolkodtatáson keresztül hozzásegíti az 

olvasót egy kevésbé ítélkező és jobban megértő, segíteni 

szándékozó attitűd felvállalásához. 

„Gyermek nem születik rossznak, nem kel fel úgy, hogy 

ma rossz leszek. Minden, amit tesz, amivé válik, egy 

reakció arra a környezetre, amit mi, felnőttek 

biztosítunk a számára.” 

Gyerkőcökkel Suttogó 
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Ne ítélj 
Istenem, add, hogy ne ítéljek –  

Mit tudom én, honnan ered,  

Micsoda mélységből a vétek,  

Az enyém és a másoké,  

Az egyesé, a népeké.  

Istenem, add, hogy ne ítéljek.  

Istenem, add, hogy ne bíráljak:  

Erényt, hibát és tévedést  

Egy óriás összhangnak lássak –  

A dolgok olyan bonyolultak  

És végül mégis mindenek  

Elhalkulnak és kisimulnak  

És lábaidhoz együtt hullnak.  

Mi olyan együgyűn ítélünk  

S a dolgok olyan bonyolultak 

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –  

Versben, s mindennapi beszédben  

Csak a szükségeset beszéljem.  

De akkor szómban súly legyen s erő  

S mégis egyre inkább simogatás:  

Ezer kardos szónál többet tevő.  

S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,  

De egyre inkább csak igen.  

Mindenre ámen és igen.  

Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.  

Ámen. Igen. És a gonosztól van  

Minden azonfelül.                                 

 Reményik Sándor 
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„Sétálj a másik cipőjében, ha meg 

akarod érteni!”4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Amerikai szólásmondás 
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Drog 

A területtel nem foglalkozó ember számára 

ösztönszerűen a kábítószer jut az eszébe, amikor ezt a 

szót hallja. Pedig ez nem igaz. Drognak nevezünk 

minden olyan anyagot, mely a szervezetbe kerülve, 

hatását a központi idegrendszeren keresztül fejti ki, 

megváltoztatva annak működését. Ez alapján a 

drogmentes világ fantazmagória, hiszen a dohányban 

lévő nikotin, az alkoholos italok, a kávé koffein 

tartalma, a gyógyszerek bizonyos fajtái, mind-mind 

drognak tekintendők. Ahogyan dr. Bayer István 

professzor úr évekkel ezelőtt megjegyezte; „Értelmes 

ember ilyet nem mond!” – mármint azt, hogy 

drogmentes világ! 

 

A drogok évezredek óta kísérik életünket, s csupán 

kulturális hagyomány, elfogadottság kérdése, hogy mit 

tart az adott társadalom elfogadhatónak és mit ítél el, 

vagyis tiltja, megveti használatát, függetlenül annak 

egészségkárosító hatásától. Míg az iszlám az alkohol 

fogyasztását tartja eredendő bűnnek és tiltja annak 

fogyasztását, szemben a kábítószerekkel, addig a zsidó-

keresztény kultúrkör ennek fordítottjára esküszik. „A 

két legtöbb halálos áldozatot követelő, rendkívül 
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addiktív pszichoaktív anyag egyébként legális. Úgy 

hívják őket, hogy alkohol és nikotin.”
5
 

 

Mind ez azt jelenti, hogy nem jogi státuszuk, hanem a 

drogokat használó ember „céljai”, a használat 

mennyisége, gyakorisága kellene, hogy minősítsék a 

használatot. A drogok ugyanis önmagukban nem 

okoznak függőséget, ahhoz a szert használó személy 

egyéb, szerhasználatot előidéző, gerjesztő egyéni és 

környezeti jellemzői is kellenek. Ezek nélkül nem lesz 

függőség, ami lényegében egy használati zavar. Van, 

aki kulináris élvezetek miatt iszik alkoholt. Időnként, 

szüneteket tartva, kis mennyiségben és a minőséget 

választva. Nos, ő nem lesz alkoholista. A lényeg az 

okon, mennyiségen, gyakoriságon van, nem feledve az 

egyéni érzékenységbeli, szervezeti különbséget. Igaz ez 

a démonizált klasszikus kábítószerekre is. Ann Shulgin 

szerint, aki vegyész volt, s maga is használt ecstasyt, két 

ecstasy használat között legalább három hónap szünetet 

kell tartani, hogy az ne okozzon egészségügyi 

problémát. 

 

Fontos itt is megjegyezni, hogy a hagyományos 

kábítószerekkel szemben a dizájner drogok jelentős 

hányada más kategóriába tartozik, melyek a tiltás, a jogi 

                                                           
5
 Révai Gábor (szerk.): Beszélgetések a függőségről (Libri, 2016. 

Szummer Csaba gondolatai.) 
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szabályozás, mint megoldás ballon hatása miatt 

szabadultak rá a világ országaira. Okozva ezzel 

számtalan, nehezen megoldható problémát. 

 

Félreértés ne essék, nem a kábítószerek használata 

mellett kiálló élharcos kívánok lenni, szó sincs róla. A 

szerhasználat megelőzését szeretném segíteni. Jó 

szándékkal, hitelesen, a realitás, a tények ismeretének 

talaján állóként. Világossá tenni a miért, a hogyan, a 

merre kérdéseit, vagy legalábbis megpróbálkozni vele. 

Főleg a család, a nevelés oldaláról megközelítve 

bemutatni a szerhasználat okait, némi társadalmi 

keresztmetszettel fűszerezve. 

 

Mi vezet problémás szerhasználathoz, majd egyeseknél 

függőséghez? Számtalan elmélet látott már napvilágot a 

szerhasználók tipológiáiról, s vélelmezhetően 

egyénenként eltérő mértékben, közülük több is 

közrejátszhatott a szerhasználat, majd a függőség 

bekövetkeztéhez. Egy azonban biztos, a szülő-gyerek 

viszony minősége és a környezeti hatások milyensége, a 

felnőtt magatartási mintázatok mindig felszínre 

kerülnek a szerhasználó klienseinkkel végzett munkánk 

során. A problémás szerhasználat, majd a függőség 

kialakulása esetében a kapcsolati, főleg a kora 

gyermekkori kapcsolati hiányosságok is tetten érhetőek, 

jelentős muníciót adva a szorongás kiteljesedésének, s 
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ezzel a maladaptív
6
 öngyógyító folyamatok 

beindításához.  

„Jó, hogy emberek kábítószereket használnak?” – 

kérdezte tőlem valaki egy előadásom során. Nem jó! - 

válaszoltam neki, ám ez egy moralizáló kérdésfelvetés, 

mely roppantul hamis sugallatú egy immorális világban. 

 

„Mindenféle függőségnek az a fő szerepe, hogy az 

ember ne érezze a fájdalmat. A függőségek mind 

fájdalomcsillapítók.
7
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Helytelen, rosszul alkalmazkodó 

7
 Révai Gábor (szerk.): Beszélgetések a függőségről (Libri, 2016. Dr. Máté 

Gábor gondolatai.) 
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Régmúlt és jelen 

 

A tudatmódosító, hallucinogén növények, növényi 

kivonatok, állati váladékok használata szinte egyidős az 

emberiséggel. Évezredeken át, az élet naprendszeren 

belüli egyedüli bölcsőjében - a Földön -, annak minden 

földrészén használták ezeket az anyagokat az emberek. 

Erről régészeti kutatások során feltárt tárgyi és írásos 

emlékeink vannak. Csupán néhány példát sorolok fel 

ennek igazolására. Már Mezopotámiában, Egyiptomban 

ismert volt az ópium és annak hatása. Az Ebers 

Papyrus, melyet 1873-ban találtak meg, adatai alapján 

ismert, hogy 700 növényi eredetű gyógyszert ismertek 

az időszámítás előtt 1500 körül az egyiptomiak, s majd 

mindegyik összetevői között szerepelt az ópium. A 

Római Birodalom több császára, hadvezére is 

ópiumélvező volt. Az LSD-t szintetizáló Albert 

Hofmann időnként maga is használt LSD-t, annak 

felfedezése után is. Kreativitása, értelmi képessége élete 

végéig, 2008. április 29-én, 102 éves korában 

bekövetkezett haláláig töretlen maradt.  

A drogproblémák igazából az elmúlt 50-60 év óta 

jelentenek egyre növekvőbb problémát szerte a világon, 

ahogyan az alkoholizmus is az alkohol tartalmú italok 

ipari méretű előállítás óta létezik. Vajon miért?  
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„Azzal áltatjuk magunkat, rajtunk múlik, szabad 

akaratunkkal cselekszünk. De ha a szabad akarat azt 

jelenti, hogy belső vagy külső korlátozások nélkül 

hozunk döntéseket és cselekszünk, akkor vajon létezik-e 

olyan döntés, amit nem korlátoznak agyunk 

struktúrájának öröklött tényezői, az otthonról és a 

társadalomból hozott erkölcsi normák és kulturális 

szokások, szociális helyzetünk és egzisztenciális 

félelmeink, korábbi sikereink és kudarcaink? Bármilyen 

megalázóan hangzik az önmagát hiú módon szabadnak 

és tudatosnak hirdető ember számára, a reakcióinkat 

nem tudjuk irányítani. Ott ül a kis rendőr az agyunkban, 

és gumibotjával körmöst osztogat, ha parancsa ellen 

viselkednénk. A neurobiológusok azt állítják, hogy még 

egy olyan egyszerű kísérlet esetén is, amikor az a 

feladat, hogy érintsünk meg egy felvillanó fényt, a 

mozdulatunk öntudatlanul indul, és a tudatunk csupán 

utólag értelmezi, hagyja jóvá a cselekedetet.
8
 

 

Mielőtt pálcát törnénk valaki felett, emlékezzünk erre a 

körmöst osztogató „kisrendőrre”, aki a neveltetésünk 

során bennünket ért és belénk ivódott környezeti 

hatások morálját, szabályrendszerét, normáit, kulturális 

szokásait, melyek nem függetlenek szociális és 

társadalmi helyzetünktől sem, kéri rajtunk számon, nem 

pedig egy egyetemlegesen elvárt viselkedést. Remélem 
                                                           
8
 Kepes András:  Világkép 
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emlékezni fog erre, amikor később, kis kitérőt teszek a 

szegregátumokban, vagy azon kívül élő 

marginalizálódott emberek életébe. 

 

Míg a régmúlt korokban élt elődeink csak behatárolt 

időszakig, jobbára kultikus, rituális, esetleg gyógyászati 

célból használtak tudatmódosító szereket, addig 

napjainkban többek esetében az önkorlátozás nélküli, 

meggondolatlan használat az egyik jellemző. A másik 

lényeges eltérés, hogy őseink miközben ismerték és 

félték az általuk használt tudatmódosító növényi 

kivonatok hatását, valamiért, nem egyéni élményért, 

hanem a közösség fontos szükségletéért – varázslás, 

„esőcsinálás”, áldozati szertartás miatt - használták 

ezeket az anyagokat, addig a ma embere többnyire 

valami helyett használja a tudatmódosító szereket. A 

valami, amit kortársaink pótolni szeretnének e szerek 

használata által, nem más, mint többnyire azok az 

alapvető, jogosan várt emberi igények, melyek a 

közösségi lét, szeretet, elfogadás, megértés, 

támogatás, örömforrás, szülői korlátok adta 

kapaszkodó szavakkal jellemezhetőek, s oly sokak 

életéből hiányzik. 

 

Úgy tűnik, hogy az elmúlt évtizedek változásai az 

individuum, az egyén érdekeinek és kizárólagosságának 

előtérbe helyezését, az elidegenedést hozták a 
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közösséggel, a közösségi létformával szemben. Az 

utóbbit a szokások, tradíciók, mint értékek jellemzik, 

melyek fogódzóként is szolgálnak az egyén számára, és 

védelmet nyújtanak különböző élethelyzetekben.  

Az előbbi jellemzői az anyagi javak kizárólagossága, a 

harácsolás, a másokon való átgázolás, a „megveszlek 

kilóra” felfogása. Nem az a baj, hogy valaki gazdagszik. 

Az a baj, ha ezt mások kárára, mások ellenére teszi, 

elfelejtve, hogy az EMBER eredendően társas lény, aki 

valamivé, valakivé mások által válik. Az emberré 

válásnak számtalan jelentős állomása volt. Ezek 

egyikének tarthatjuk az egyének halmazának 

közösséggé válását. 

Őseink valóban tudták, hogy a tudatmódosító szerek 

„spirituális hasznukon” és behatárolt „gyógyhatásukon” 

túl bajt is hozhatnak az emberekre. Erre hadd említsek 

két példát. A kokacserjék leveleinek hatása már az 

inkák számára is közismert volt. Az egészségkárosító is. 

Ezért katonákkal őriztették a kokaültetvényeket, ám a 

nagy építkezések idején felszabadították azokat, hogy a 

kokalevelek által plusz energiához jutott építőmunkások 

nagyobb erőkifejtésre legyenek képesek. A „cél 

szentesíti az eszközt” vélelme már akkor is 

tapasztalható volt, ezért aztán az inka uralkodókat nem 

érdekelte, hogy a munkások a levelekben lévő stimuláló 

hatóanyag hatására túlhajtva magukat, idő előtt 

meghalhattak, ahogyan napjaink rézbányászai az Andok 
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vágataiban dolgozva sem a hosszú élet reményében, 

hanem a napi megerőltető munka rövidtávú túlélése 

érdekében veszik a tárnák bejáratánál a kokaleveleket, s 

válnak kokéróvá. 

A másik példa egy Dél-Amerikától távoli földrész írásos 

emlékében, a Koránban lelhető fel. Mohamed próféta 

észlelve az alkohol tudatmódosító és ez által kártékony 

hatását, megtiltotta az alkohol használatát híveinek. 

„A mámoros ital, a szerencsejáték, a fétisek s a 

varázslat mind becstelenség, a Sátán műve, hát vessétek 

félre!” (Mohamed: Korán, 5. szúra, 90) 

Mohamed a kábító hatású növények hatását nem ismerte 

fel, ezért a Korán erre vonatkozó tiltást nem tartalmaz. 

Ennek egyébként az az oka, hogy az alkohollal szemben 

nem okozott tömeges problémát, mert a használatuk 

elszórtan, egyes kis törzsi csoportokon belül történt, 

szemben az alkohollal. 

 

Az ember kíváncsi, a miértekre válaszokat kereső lény. 

Ennek köszönhetjük, hogy folyamatosan fejlődik 

világunk, ám a fejlődés mámorító tükrében hajlamosak 

vagyunk elfeledkezni a múlt óvatosságra intő 

tapasztalatairól. 

 

Mint a tárgyalt téma története mutatja, a gyógyítás 

újabb és újabb módszereinek kutatása közben számtalan 

ígéretes felfedezésre tettünk szert. Ilyen volt a XIX. 
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majd a XX. század első felében a már-már csodaszernek 

számító ópium, kokain, majd az LSD, az amphetamin 

hatásának egyoldalú vizsgálata. Akkor még nem volt 

hosszú távú, tudományosan igazolt tapasztalatunk e 

szerek alkalmazásának kockázatáról, s így a pillanatnyi 

haszon felett érzett öröm elhomályosította a 

mellékhatások okozta, sokszor súlyos szövődmények 

reális értékelését. Az alkalmazás gyakoriságának 

tapasztalatai azonban ráébresztették az orvosokat, 

tudósokat arra, hogy a fent felsorolt és más 

kábítószereknek a kockázat-haszon aránya többnyire 

alacsony, vagyis a szövődmények, egyes betegségek, 

állapotok kivételével, nagyobb kockázatot jelentenek, 

mint a gyógyítás haszna.  

 

Ma már nem vitatkozunk arról, hogy káros a síró 

csecsemőnek ópiumos cseppeket, vagy magyar 

viszonylatban pálinkás kenyeret adni, ahogyan az 

korábban szokás volt. Ám valami megváltozott az 

évtizedek alatt, ami a szerhasználat iránti igényt 

jelentősen megsokszorozta. A szellem kiszabadult a 

palackból. 

 

Történeti visszatekintés 

 

A drogok hatásaira nem csak az archaikus népek 

sámánjai, törzsi varázslói figyeltek fel, hanem az 
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orvostudomány fejlődésével a XVIII. - XIX. század 

orvosai is. Ebben az időszakban még nem beszélhetünk 

kábítószerről, mint jogi kategorizáló kifejezésről, hiszen 

ez a jogi fogalom jóval később, a XX. század második 

felében jelent meg. 

 

A XVIII. századtól széles körben használták az ópium 

tinktúrát, s a különböző betegségek gyógyítására 

előszeretettel alkalmaztak morfiumot, majd tiszta 

heroint is a kor orvosai, s gyakran javasoltak helyi 

érzéstelenítésre, hurutok gyógykezelésére, a fáradtság 

ellenszereként kokaint tartalmazó porokat, vagy 

cseppeket.  

 

 

Metcalf's kokainos bor. 
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A kokain alkalmazása a borászatban is ismert volt, hogy 

csak egy példát, a Vin Marianit, a kor legismertebb és 

legnépszerűbb kokainos borát említsem, melynek 

használatát még XIII. Leó pápa is helyeselte. Ahogyan a 

fenti, korabeli kokainos bor címkéjén olvasható: 

„Javasolt neuralgia, alvatlanság, levertség, stb. esetén” 

A reklám már abban az időben is alkalmazta a 

megtévesztést az eladhatóság javítása érdekében, így 

kerülhetett rá több termékre a kokainhoz hasonló 

hangzatos elnevezés, mint amilyen Burnett’s 

hajápolóján olvasható cocoaine elnevezés is.  

 

 

Burnett's cocoaine hajápoló 1880-ból. 
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Az emberek gyűjtőszenvedélye határtalan, így vannak, 

akik kábítószer relikviákat gyűjtenek. Közülük sokan 

vásároltak vagy árusítanak ma is Burnett”s cocoaine 

üvegeket abban a tévhitben, hogy e termék is kokaint 

tartalmazott. 

A fogfájás ellenszereként is előszeretettel használtak 

mind gyerekek, mind felnőttek esetében kokainos 

cseppeket. A hatásos és gyors fájdalomcsillapítás okán e 

szerek nagyon népszerűek voltak, ráadásul a használat 

mellékhatásaként jelentkező kedélyállapot javulás még 

inkább kelendővé tette őket. Az ópium bázisú 

készítményeket jóval szélesebb körben és hosszabb 

ideig, két évszázadon keresztül alkalmazták, főként a 

kolera, a dizentéria, a malária esetében. Az ópium 

tinktúra bizonyult akkor a leghatásosabb szernek a 

vérhas kezelésében. A felsorolt betegségek ebben az 

időszakban magas halálozást okoztak. 

 

 

Fogfájás elleni cseppek 
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Az idő előrehaladtával jelentős mértékben javultak a 

közegészségügyi, a higiéniai körülmények, s a 

lápvidékek lecsapolása is sokat javított a korábbi 

helyzeten. Ezek a változások a XIX. század késői 

szakaszában jelentős mértékben járultak hozzá az 

ópiátok gyógyszerként való alkalmazásának háttérbe 

szorulásához. Azonban történt egy másik lényeges 

változás is. Egyre többször szembesültek az orvosok 

azzal, hogy nem várt mellékhatásként mind a kokain, 

mind az ópiátok esetében függőség, kényszeres 

szerhasználat alakul ki. Ezek a tapasztalatok azután 

egyre óvatosabbá tették az „egészség őrzőit”. A 

folyamatot gyorsította, hogy a gyógyszerkutatás 

fejlődésével hatásosabb szerek jelentek meg a gyógyítás 

szolgálatában. Ilyen volt például az aszpirin feltalálása 

1899-ben, mely alternatívát biztosított a fájdalom 

enyhítésére, s ez lehetőséget adott az akkori függőséget 

okozó szerek alkalmazásának megszüntetéséhez.  

 

Jellemző, hogy a ma kábítószerként, vagy 

kábítószerként is nyilvántartott szerek jelentős része, s 

akkor még nem beszéltünk a dizájner drogok 

térnyerésének korai szakaszáról, a gyógyszerkutatás 

terméke, melyekhez abban az időben nagy reményeket 

fűztek. A kezdeti lelkesedés azonban hamar lelohadt a 

káros mellékhatások láttán és kénytelenek voltak a 
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szakemberek e szerek alkalmazását megszüntetni, 

használatukat tiltani, vagy korlátozni.  

Így járt az orvostudomány a heroin esetében is, melyet a 

Bayer gyógyszergyár kezdett el gyártani 1900-ban. A 

heroint valaha a fájdalomcsillapítás mellett az asthma, a 

köhögés és a tüdőgyulladás ellenszereként is 

alkalmazták. Hasonló sorsra jutottak a későbbiekben az 

amfetamin és származékai, pedig a Benzedrin inhaláló 

1950-ig vény nélkül is beszerezhető volt, melyből az 

1928-as megjelenését követő hét évben, ahogyan azt a 

Smith, Kline és French laboratórium büszkén hirdette, 

több mint tíz millió darabot adtak el.  

 

 

Benzedrin inhaláló 

Viszonyításként érdekes megemlíteni, hogy ez a szám a 

McDonald’s hamburger eladási számát is meghaladta a 

kezdeti időszakban. Az LSD egyes pszichés betegségek 

kezelése esetében tűnt reménykeltőnek, ám ugyan azon 
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ok miatt került tiltó listára, mint elődei. Az igazsághoz 

tartozik, hogy napjainkban egyre többen próbálnak a 

korábbi kísérletek újraindítása mellett lobbizni, mert 

úgy vélik, hogy az eltelt évtizedek alatt bekövetkezett 

technológiai fejlődés, a biokémiai folyamatok jobb 

megértése következtében a korábban megfeneklett 

kutatások, más irányt váltva, eredményre vezethetnek. 

Az LSD-t követte ezen az úton a PCP, majd a 

helyettesítésére feltalált ketamin, a GHB és valószínűleg 

a lista a későbbiekben is folytatódni fog. Számtalan 

példát lehetne sorolni. A 2008-as év végén újsághír volt 

a Tilidinnel való visszaélés Németországban. A 

szakemberek már előtte két évvel kongatták a 

vészharangot, hogy tiltólistára kell tenni, - ami 

egyébként későbbi bekövetkeztével nem oldott meg 

semmit - az egyébként gyógyszerként forgalmazott, 

szintetikus ópioidot tartalmazó szert, melyre rátaláltak a 

kábítószert használók is. Beszámolók szerint függőséget 

kiváltó hatásában a heroint is túlszárnyalja. A beadást 

követő 10-15 perc után hatása 4-6 óráig tarthat. Később 

a Spice körül forrt a levegő, ami nem gyógyszer, hanem 

egyfajta növényi keverék, mely akkor többnyire a 1-

pentyl-3-naphthoylindol nevű mesterségesen előállított 

anyagot tartalmazta, ami hatásában a THC-val 

vetekszik. Ma többnyire a szintetikus kannabinoidok, 

vagy katinonok különböző variánsait lehet kimutatni a 
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„bio fűben”, közismert nevén a herbálban. Ezzel 

elérkeztünk a dizájner (designer) drogok világához.  

 

A dizájner drogok térnyerése 

 

„A mai társadalomban a drogok jelenléte tény, és a jövő 

társadalmában is az lesz, azzal a különbséggel, hogy 

néhány év múlva egy ma összeállított tilalmi lista nem 

egy év alatt, hanem már egy hét alatt avul el.”
9
  

 

Ezeket a gondolatokat a nemzetközileg ismert magyar 

szakember, Bayer István gyógyszerész professzor írta le 

a 2005-ben kiadott, „Drogok és emberek” című 

könyvében. Nem örömteli, hogy sajnos igaza lett, ám 

egyben mutatja szakértelmét, realitásérzékét. Bayer 

professzor egyébként nemcsak az Országos 

Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója volt, hanem hat 

éven keresztül az ENSZ Kábítószer Főosztályának 

munkatársa, majd az ENSZ Kábítószer Bizottság 

elnökeként tevékenykedett. 

  

Maga a dizájner drog nem egy új kifejezés, hiszen már a 

több évtizedes múltra visszatekintő ecstasy is e 

kategóriába tartozott. Az 1800-as években az ópiumból 

fájdalomcsillapítónak előállított morfin is úgy 

osztályozható, mint eredeti dizájner drog. Bizonyos 
                                                           
9
 Bayer István: Drogok és emberek 
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értelemben e kategóriába tartozik az 1874-ben C. R. 

Alder Wright által előállított heroin is, melyet azután 

Dreser a Bayer vegyésze (tévesen) az ópium és 

morfiumfüggőség megszüntetésére alkalmas szernek 

minősített. 

A mai értelemben vett dizájner drogok közel tíz éve 

jelentek meg, ám igazi térnyerésük hat – hét évvel 

ezelőtt indult el. Népszerűségük sajnos töretlen a 

droghasználók körében szerte a világon. Újabb és újabb 

anyagok jelennek meg hazánkban is. Az ENSZ 

Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala 

(UNODC) által kiadott közlemény szerint e szerek nem 

várt mértékben terjednek, és előre nem látható 

közegészségügyi problémákat jelentenek. A közlemény 

szerint 2009 végétől 2012 közepéig az új pszichoaktív 

szerek száma 166-ról 251-re emelkedett. Ez a 

növekedési tendencia nem állt meg. Az új pszichoaktív 

szerek száma mára meghaladja az összes ellenőrzés alá 

vont szer számát (236).  Csak 2012-ben 73 új 

pszichoaktív szert és 693, e szerekkel kereskedő online 

boltot azonosítottak az Unióban. Magyarországon 2009 

és 2013 között 118 új anyag jelent meg. A néhány éve 

még oly „népszerű” partydrogok, mint például az 

ecstasy, vagy a speed háttérbe szorultak, vagy teljesen 

eltűntek a piacról. Helyüket az új szintetikus drogok 

vették át, bár az ecstasy napjainkra ismét megjelent a 

kínálati oldalon, brutális hatóanyag növekedéssel. 
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A dizájner drogok megjelenése Ujváry István szerint két 

korszakra osztható. Az elsőben a sikertelen 

gyógyszerkísérletek „hulladékait” dobták piacra. Mivel 

ezek az anyagok ártalmasnak találtattak a 

gyógyszerkísérletek során, nem kell külön magyarázni, 

hogy használóik mekkora kockázatot vállalnak. A 

drogkereskedők hátterében immár egyetemi szintű 

kémiatudással rendelkező fehérköpenyesek állnak, akik 

a szakirodalmat bújva támasztják fel ezeket az elfeledett 

molekulákat. 

Egy sor, ma még piacra sem került dizájner drog 

előállítói között neves tudósokat is találunk, akik 

évtizedekkel ezelőtt, kormányzati megbízás alapján 

végezték kísérleteiket, akár az Egyesült Államokban, 

vagy éppen Izraelben. Itt van mindjárt a 2014-ben, 88 

éves korában elhunyt dr. Alexander Theodore „Sasha” 

Shulgin, aki az USA kábítószer-ellenőrzési hivatala 

(DEA) jelentős mozgásteret biztosító engedélyével 

végzett kísérleteket. Sajátos módon nem egy kutató 

laboratóriumban, hanem a kertje végében lévő 

„sufnituning” fészerében. Elsősorban a fenetilaminokra 

és a triptaminokra szakosodott. A mai dizájner drogok 

között e két vegyületcsoport számtalan variánsa 

megtalálható. Az emberi szervezet idegsejtjei közötti 

kommunikáció, különböző neurotranszmitterek által 

történik. A dopamin, az adrenalin vagy a noradrenalin a 

fenetilaminvázas vegyületek közé tartozik. Ezzel 
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szemben a szerotonin a triptaminvázasok közé. Shulgint 

ennek a két váznak a manipulálása érdekelte. 

Különböző atomok hozzáadásával, cserélgetésével új 

szereket szintetizált. Sajátságos tudós volt, ugyanis nem 

csak előállította ezeket a szereket, hanem önkísérletként, 

kóstolgatta is őket, megfigyelve hatásukat, lebontásukat, 

adagolásukat. Először csak sajátmagán végzett ezres 

nagyságrendű kísérleteket, majd feleségét Ann Shulgint 

is bevonta ebbe a folyamatba. A DEA egy idő után nem 

nézte jó szemmel Sasha tevékenységét és visszavonta 

kutatási engedélyét. Dr. Alexander Theodore „Sasha” 

Shulgin munkássága során, vagyis több mint harminc év 

alatt, 179 fenetilamin és 55 triptamin variánst állított 

elő, melyekkel kapcsolatos tapasztalatait két könyvben 

foglalta össze. 
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Egyébként őt tartják az MDMA atyjának, ami nem igaz, 

hiszen a hatvanas években lelt rá erre a szerre, melyet 

50 évvel korábban szintetizáltak. Ő volt az, aki dr. 

David Nichols-sal közösen 1978-ban először írt erről az 

anyagról, melyet akkor a pszichoterápiák során is 

alkalmaztak, ám ahogyan lenni szokott, gyorsan utat 

talált a rekreációs színtér, az éjszakai klubok világába is. 

Furcsa paradoxon, hogy a szer névadója egy texasi 

katolikus pap, Michael Clegg volt. Ő adta az anyagnak 

az Ecstasy nevet, nem mellékesen óriási profitra tett  

 

 
Ann és Alexander Shulgin 

 

szert, az akkor még legálisan forgalmazható pirulák 

százezres nagyságrendű eladásával. 
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A mai és vélhetően az elkövetkező jövőben is találkozni 

fogunk az Európai Unió Korai Jelzőrendszerének 

riasztásai között olyan új anyagok megjelenésével, 

melyek két, vagy három betűvel kezdődnek. AM-, HU-, 

JWH-. Ezek az anyagok három neves tudós 

munkásságához köthetők. Az AM széria, Alexandros 

Makriyannis a Northeastern University, a JWH széria, 

John W. Huffman, a Clemson University vegyész 

professzorai munkásságának termékei (USA), míg a HU 

széria Raphael Mechoulam, a Hebrew University 

vegyész professzora kutatási eredményei (Izrael). 

Alexander Shulgin kollégája, David Nichols maga is jó 

pár, már nálunk is tiltólistán lévő dizájner drog 

előállítója volt. Ezek a szerek terápiás célból végzett 

kutatások eredményei.  

 

Csak Huffman legalább 400 új szert szintetizált. 

Kutatásainak elsődleges célja az volt, hogy megpróbálja 

elkülöníteni a kannabisz növényből a függőséget okozó 

anyagot azoktól, melyek esetlegesen gyógyításra 

használhatók. Maga egy interjúban azt mondta, hogy 

soha eszébe nem jutott volna, hogy lesz olyan épeszű 

ember, aki droghasználati célból szántszándékkal nyúl 

ezekhez a kémiai anyagokhoz. 

 

„Az Európai Unió Korai Jelzőrendszere eddig több mint 

130, a kannabisz legális helyettesítőjeként árusított 
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szintetikus kannabinoidot azonosított, melyek 

vesekárosodást, légzőszervi és keringési problémákat, 

görcsrohamokat okozhatnak.”
10

 

 

A dizájner drogok második korszakának kezdete 2010-

2011-re tehető, amikortól a gyártók nem csak a 

gyógyszeripari „hulladékok” képleteit használva 

állítanak elő „legálisan” forgalmazható pszichoaktív 

anyagokat, hanem teljesen új, korábban nem ismert 

szerek is piacra kerülnek, mégpedig eddig nem látott 

gyorsasággal. A lefoglalt dizájner drogok között egyre 

többször találkoznak olyannal is a vizsgálatukkal 

megbízott szakemberek, melyek nem csak egy, hanem 

több pszichoaktív anyagot tartalmaznak, s emiatt 

használatuk még nagyobb kockázattal jár. 

Sok esetben maga a gyártó is a sötétben tapogatódzik. A 

BBC munkatársai, potenciális vevőnek tettetve 

magukat, 2010-ben rejtett kamerás filmet forgattak egy 

Sanghaj közeli, dizájner drogok előállításra szakosodott 

legálisan működő vegyi üzemben, ahol akkor éppen a 

mefedron új változatát kezdték el gyártani. A 

megszólaltatott kínai vegyész elismerte, hogy a gyártás 

alatt lévő szer szervezetre gyakorolt hatása számukra 

sem ismert. Idézem; „Nos, ezt az anyagot még tesztelik. 

Nem vagyunk benne igazán biztosak, csak gyártjuk.” 

 
                                                           
10

 Nemzeti Drog Fókuszpont 2015/6 Hírlevél 
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Bayer professzor jóslata beigazolódni látszik. A hazai 

drogpiac kínálata 2-3 hónap alatt szinte teljesen 

lecserélődik. A dizájner drogok térnyerése egyértelműen 

a tiltó rendszabályok következménye világszerte, mely 

ékesen bizonyítja, hogy törvényi rendszabályokkal, 

azok kizárólagosságával nem jutunk sehová. Ebben az 

értelemben a „drogháborút”, tetszik vagy sem, 

elveszítettük. Ez tény, s ezért nem a hírhozóra kell 

haragudni. A világ folyamatosan változik, mely változás 

hasznos és káros dolgokat egyaránt eredményez. E 

változásokat nem lehet a régi módon kezelni. Új 

módszerekre, józan drogpolitikára van szükség, 

melynek része a kiépült, minden korosztály számára 

elérhető ellátó rendszer is, ami hazánkban eléggé 

hiányos. Ami viszont van az némi iróniával olyan, 

mintha Csipkerózsika hosszú álmából felébredve a 150 

évvel azelőtti módon próbálna viszonyulni az élethez. 

Belátható, hogy ez nem működik, úgyhogy jobban 

járnánk, ha Csipkerózsika újra álomba szenderülne. 

Ellenkező esetben a „macska-egér” harc a bűnüldözők 

és a tiltott szereket előállítók között tovább folytatódik, 

számtalan magas kockázati tényezőt magával hozva. 

A központi idegrendszerre ható szerekkel kapcsolatos 

kutatások egyre több, a humángyógyászat terén 

hasznosítható ismeretekkel gyarapítanak bennünket, 

melyek között több reménykeltő eredmény található, ám 

ezek az ismeretek nem jelentik azt, hogy a ma 
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kábítószernek nevezett anyagok a gyógyításon kívül, 

összességében kockázat nélkül használhatók. Az elmúlt 

években a marihuánában lévő delta-9-

tetrahidrocannabinol (THC) kapcsán merültek fel 

gyógyászati lehetőségek a glaukóma, az AIDS és a 

rákbetegségek kezelése, illetve a kezelés 

szövődményeinek csökkentése terén, ám - akár csak a 

morfin esetében - ez nem adhat okot kontrollálatlan, 

szabad használatára, ahogyan az antibiotikumokat sem 

szedjük nyomós ok nélkül. Más kérdés, hogy mit tudnak 

kezdeni a világ országai az utóbbi évtizedekben 

jelentősen megnövekedett tiltott szerek iránti használati 

igénnyel? 

A kábítószert használó ember két dolgot vár az általa 

előnybe részesített kábítószertől: szabadságot és 

gondtalanságot. Nos, ezt a kettőt nem kapja meg. 

Egyesek esetében a pillanat „örömélménye” után a 

hosszú távú megkötözöttség állapota és a problémák 

növekedése lehet a „jutalom”. Vajon mi vezet eddig? 

  

A drogok és azok használatának megítélése még az 

Unió országaiban is jelentősen eltér. Van, ahol szigorú 

büntetés, van, ahol engedékeny hozzáállás kíséri 

birtoklását, használatát. Az ellenzők és a liberalizálók 

egyaránt komoly baklövéseket követnek el, amikor 

sajátos szemüvegükön keresztül, egyoldalúan vizsgálják 

a drogokat. Dr. Bayer István professzor úr a 
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Gyógyszerészet 2016. áprilisi 60. számában írt erről egy 

tisztázó értekezést. Ebből idézek itt egy rövid részletet. 

 

„A legsúlyosabb baklövés az a hiedelem, hogy a 

„drogproblémát” a drogok kiirtásával meg lehet oldani. 

Egyes baklövések ismertetése előtt ki kell emelnünk a 

két legsúlyosabb baklövést, azt a két tévhitet, hogy a 

„drogproblémát” (1) csak a „drogok” és (2) ezek közül 

is az „illegális drogok” jelentik. 

Kulcsfontossága van annak, hogy az „igazi 

drogproblémát” a pszichoaktív anyagokkal való 

visszaélés jelenti, és ez nem attól függ, hogy ezeket az 

anyagokat drognak, kábítószernek, pszichotróp 

anyagoknak, élvezeti szernek vagy másnak nevezik, és 

attól sem függ, hogy ezek közül melyiket tekintik 

legálisnak vagy illegálisnak. Ebből következik, hogy a 

„drogmenetes világról” álmodozók vágyát csakis 

minden visszaélésre alkalmas pszichoaktív anyag – 

élvezeti szerek, oldószerek, stb. – betiltásával lehetne 

kielégíteni. Ebből következik továbbá az is, hogy azokra 

sem érdemes hallgatni, akik azt állítják, hogy 

megtalálták a „drogprobléma megoldását”. 

Baklövés: az alkohol nem drog. 

Baklövés: a dohány nem drog. 

Baklövés: a marihuána gyilkos fű. 

Baklövés: a marihuána és a ganzsa szívása ugyanaz a 

jelenség. 
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Baklövés: az 1% és a 30% THC-t tartalmazó kannabisz 

ugyanaz a drog. 

Baklövés (vagy inkább struccpolitika): a marihuána 

tiltott gyümölcs. 

Baklövés: a kokarágás tilalma. 

Baklövés: az illegális kokacserje termesztését 

permetezéssel meg lehet szüntetni. 

Baklövés: a visszaélést nem a helytelen fogyasztás, 

hanem az illegális kereskedelem jelenti. 

Baklövés: a „drogproblémát” bűnüldözéssel meg lehet 

oldani. 

Baklövés: gyógyszerhiány – nem az a fontos, hogy 

legyen gyógyszer, hanem az, hogy ne legyen drog.  

(A gyógyszerhiány súlyos világprobléma. Indiában az 

ópiumboltok bezárása óta a fájdalomcsillapítás azért 

szünetel, mert a politikusok az embereket meg akarták 

védeni a drogoktól. A fájdalomcsillapításra használt 9 

legfontosabb ópioidból az USA egymillió lakosa 

naponta kb. 30000 adaghoz jut, addig India egymillió 

lakosa napi 10-15 adaghoz jut hozzá.) 

Baklövés: nincs tisztázva, mi tekinthető gyógyászati, 

illetve nem-gyógyászati használatnak. 

Baklövés: naponta 3 heroin-injekció beadása és hetente 

3 kannabisz-cigaretta elszívása ugyanaz a 

„drogprobléma”. 

Baklövés: egy egyezmény helyett három. 
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(1961-ben azért került sor egy egyezmény kidolgozására 

és elfogadására, hogy a kábítószer-ellenőrzési rendszer 

működését ne zavarja több egyezmény létezése. Az 

egyezmény nem sokáig maradt egyedüli, egy új drog 

ellenőrzés alá vonásakor ma már 3 egyezmény között 

válogathat az ENSZ illetékes bizottsága. A 

következmény terminológiai káosz.)
11

 

 

A dizájner drogok használatának kockázati 

jellemzői 

 

E kiadványnak nem célja aktuális szerek 

hatásmechanizmusát elemezni. Értelmetlen is lenne, 

hiszen mire a kéziratból kiadvány lesz, legalább nyolc, 

tíz, vagy akár több új anyag fog megjelenni. 

Lényegében hetente két új anyagot azonosítottak 

Európában 2014-ben. Ezzel az ütemmel, a tájékoztatás 

vagy a gyógykezelés kívánatos protokollja 

szempontjából lehetetlen versenyezni, ahogyan az 

igazságszolgáltatás sem nagyon talál fogást a 

kereskedőkön. Néhány korábbi, vagy jelenlegi dizájner 

drog hatásának, használati kockázatának bemutatásával 

csupán az a célom, hogy a tájékozatlan, sokszor 

megvezetett szülők végre kilépjenek az álomvilágból. 

Remélem, hogy az a néhány példa, amit az alábbi 

                                                           
11

 Bayer István: Drogproblémák VII. Baklövések. Gyógyszerészet 2016. 
áprilisi, 60. száma 225-230. oldal 
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oldalakon majd olvashat, elegendő lesz annak 

megértéséhez, hogy a kábítószereknek, dizájner 

drogoknak egyetlen veszélytelen mennyisége van, a 0 

milligramm. 

 

„De hát ez csak Biofű. Legális. Attól lenne ilyen a fiam? 

Ez volt egy édesanya naiv kérdése a pszichiátriai 

osztályon hallucináló, pszichotikus állapotban lévő 17 

éves gyermeke kezelőorvosához. Sokszor maga a 

használó is veszélytelennek, kockázatmentesnek 

gondolja e szerek kipróbálását. 

 

 
Orvosi ziliz 
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Azt, hogy biofű, el kell felejteni, mert nincs benne 

semmi bió, ellentétben a marihuánával, mert az tényleg 

bió, ám annak is van használati kockázata. A biofű 

többnyire ártalmatlan szárított növényi törmelék, 

például zsálya. Nem látnokzsálya, mert azzal azért 

akadnak problémák. Természetesen másfajta növényi 

morzsalék is hordozóanyag lehet, ilyen például az 

orvosi ziliz. 

 

A problémát tehát általában nem a hordozóanyag, 

hanem a különböző szintetikus anyagok jelentik, 

melyek valamelyikével, vagy időnként többfélével is, át 

vannak itatva. Az emberi leleményesség, kreativitás 

szinte határtalan a droghasználat által elért, vágyott 

élmény, érzés megélésének biztosítása érdekében. A 

hazai börtönökben lévő elítéltek közül többen olyan 

leveleket kaptak szeretteiktől, barátaiktól, melyek a 

könnyes sorok alatt, különböző kábítószerekkel, 

dizájner drogokkal voltak impregnálva, kijátszva ezzel a 

büntetés-végrehajtási intézmények szigorú ellenőrzési 

rendszerét. No persze csak ideig-óráig. Ma már csak a 

levelek fénymásolatát kapják meg az elítéltek. 

 

Vegyük sorba, mik is azok a tények, melyek igazolják, 

hogy a dizájner drogok használata jelentősebb 

kockázattal jár, mint a hagyományos kábítószerek 

legtöbbjéé. Ez persze nem jelenti azt, hogy akkor a 
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korábban népszerű és többségében jól ismert 

kábítószerek fogyasztásához, kockázatok nélkül, 

nyugodtan vissza lehet térni. 

 

 
Salvia divinorum, azaz látnokzsálya, vagy más néven jósmenta 

 

A klasszikus kábítószerek esetében a kezelés-ellátás 

területén dolgozó szakemberek ismerték a szereknek a 

hatását, használati kockázatát, a túladagolás esetén 

szükséges teendőket, eljárási, terápiás szabályokat. 

Gyorstesztekkel gyorsan kimutathatóak voltak. A 

fogyasztó számára is többnyire bejósolható volt, hogy 

mi fog bekövetkezni e szerek használata esetén. Tudta, 
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hogy miből, mennyit használhat és a szer hatása mennyi 

ideig fog tartani. Mindez már a múlté. Ma minden téren 

sötétben tapogatódzunk, hiszen szinte minden lutri 

kérdése, ahogyan az internetes ismerkedés sem 

garantálja a vágyott ifjú herceget fehér lovon.  

 

Mit használtál? Erre az általános válasz klienseinktől, 

hogy port, vagy kristályt, de ez csupán a szer állaga és 

nem a hatóanyaga.  

Szintén nem tudható, hogy;  

 Milyen hatóanyag tartalmú a cucc, mi lesz a 

hatása és az meddig fog tartani?  

 Lesz-e mellékhatása?  

 Mit lehet kezdeni a túladagolttal?  

 Mennyi az eufória és a halálos adag közötti 

mennyiségi különbség?  

És még sorolhatnám a csupa talányként 

megfogalmazható kockázatokat, hiszen a dizájner 

drogok esetében, főként a gyorsan változó kínálat okán, 

minimális ismeret áll rendelkezésre a szakemberek 

számára is a hatásukról, szövődményekről, 

gyógykezelési eljárásokról.  

Azt éljük meg, némi hasonlattal, mint amivel az 

Egyesült Államokban szembesültek az emberek az 1919 

októberében elfogadott Volstead-törvény után bevezetett 

alkoholtilalom időszakában. A tiltás ellenére kereslet 

továbbra is volt, a kínálati hiányt pedig csempészek, 
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zugfőzdék kotyvalékaival pótolták, leleményes 

megoldásokkal megpróbálva kijátszani a törvény őreit. 

 

 
„Mi, csak deszkát szállítunk.” 

 

A fogyasztó a „kísérleti nyúl” szerepét tölti be, hiszen 

maga a „gyártó” sincs minden esetben tisztában, az 

általa eladásra kínált szer teljes hatásmechanizmusával, 

használati kockázatával. Őszintén szólva a profiton 

kívül más nem is nagyon érdekli őket. Szinte 

követhetetlen az új szerek szleng elnevezése. Csak 

néhány példaként az elmúlt évek időszakából: MP3, 

MP4, Serotoni, N-bomba, Kristály, Penta, Dragonfly, 

Herbál, Biofű, 4mec, 2-C Smile, Zene, Rögös, 
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Kamikaze, Rookie, Fehér, stb. Nem ismert, hogy a 

szleng megnevezés mögött milyen hatóanyag, mekkora 

hatóanyag tartalom, illetve a hatóanyagnak milyen 

variánsa van. 

 

 
2-C Smile 

 

 „Valóban MP3 az, amit vettem, vagy ez esetleg MP4?” 

Ki tudja? A Pentakristály esetében a megvásárolt 

anyagnak pentylont kellene tartalmaznia, ám ennek a 

találati valószínűsége a lefoglalt anyagok vizsgálata 

alapján, mely vizsgálatokat a Bűnügyi Szakértői 

Kutatóintézet munkatársai végezték, nem volt több mint 

25 százalék.  

 

A felsorolt tényekből is látható, vagy érzékelhető, hogy 

valódi „orosz rulettnek” vagyunk tanúi, ahol átvitt 
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értelemben az elsütő billentyűn a gyártó, a kereskedő 

ujja van, míg a pisztoly csöve a használó homlokán, s 

bizonyos fokig a velük foglalkozó szakemberekén is. 

 

 
 

Ettől a helyzettől aztán valóban „boldog” lehet minden 

szerhasználó. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, 

hogy a „hagyományos” kábítószerek erőssége és 

tisztasága is emelkedett az elmúlt években. Így a 

marihuána THC tartalma, a kokain tisztasága és a tavaly 

ismételten megjelent ecstasy tabletták MDMA-tartalma 

is. Míg 2005 környékén a lefoglalt tabletták 40-50mg 

hatóanyagot tartalmaztak tablettánként, addig 2016-ban  



51 
 

már nem ritkán 250 mg hatóanyag tartalomról 

számoltak be a szakemberek. A legális vásárlás 

lehetősége azt a hamis képet sugallja, hogy ha egy 

anyaggal való kereskedés nem tiltott, akkor ez az anyag 

nem is ártalmas. Ezzel szemben a Péterfy Sándor utcai 

Kórház Toxikológiai Osztálya, vagy a 

drogambulanciák, szenvedélybetegekkel foglalkozó 

szociális szolgáltatók munkatársainak más a napi 

tapasztalata. Jellemzően gyors hozzászokás 

tapasztalható az új szerek egy részénél. Ennek 

következtében jóval gyakoribb és több anyaghasználat 

történik, mint ahogyan az a hagyományos kábítószerek 

esetében volt. Ez azután előbb-utóbb az intravénás 

szerhasználat felé viszi a szerhasználók egy részét. Itt 

van például 2008 óta az MDPV (ma már tiltólistán) - 

egy korábbi, pyrovalerone tartalmú fogyasztószer 

módosított variánsa -, ami hasonló stimuláló hatást 

gyakorol, mint a kokain, a metilfenidát, vagy az 

amfetamin. Használata során az alábbi akut hatások 

jelentkezhetnek. Gyors szívverés, magas vérnyomás, 

érszűkület, álmatlanság, hányinger, hasi görcsök, 

fogcsikorgatás, emelkedett testhőmérséklet, hidegrázás, 

pupillatágulás, fejfájás, súlyos paranoia, pszichotikus 

téveszmék, extrém szorongás. A pszichiátriai tünetek 

elhúzódhatnak, míg a fizikai tünetek között lehet 

veseelégtelenség, vagy májelégtelenség is. Egyes 

használóik 3-4 hét után már intravénásan használták.  
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Egyébként Európában szinte egyedül hazánkban 

tapasztalható az a jelenség, hogy a korábbi intravénás 

szerhasználók szinte mindegyike áttért a dizájner 

drogok „belövésére”. Máshol erre alig van példa. 

A „comedown”, a szerről való lejövetel során, ami nem 

egyenlő az elvonási tünetegyüttessel, az MDPV 

esetében paranoia, rettegés, hallucináció, időnként 

erőszak jelentkezik, mégpedig jelentős mértékben. Ez 

azután az ismételt szerhasználat, mint „megoldás” felé 

löki a használóját. Szövődményként mozgászavar, 

izomszétesés, fertőző megbetegedés, jobb szívfél 

belhártyagyulladás jelentkezhet. 

 

A „hagyományos” kábítószerek esetében léteztek 

vizelet gyorstesztek, melyekkel ki lehetett mutatni a 

szerhasználatot, tagadhatatlanul nem százszázalékos 

eredményességgel. Ezért büntetőeljárás során nem is 

lehetett az így nyert eredményt felhasználni.  A piaci 

kínálat gyors változása ezt a vizsgálati lehetőséget, vagy 

a szülők korábbi megbizonyosodását, hogy gyermekük 

nem használ kábítószert, ma már nem teszi lehetővé, 

ugyanis az új teszt előállítása és egy adott országban 

való engedélyeztetési procedúrája, olyan hosszú 

folyamat, hogy mire forgalmazásba kerülne, már nem is 

árusítanák, használnák azokat a szereket, melyek miatt 

létrehozták őket. 
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Új jelenségként tapasztalják a szakemberek a dizájner 

drogok mixelését is.  

A Debreceni Egyetem Igazságügyi Orvostani 

Intézetének 2015 májusában megküldött két minta az 

alábbiakat tartalmazta. 

A zárható tasak Isopentedront (1-methylamino-1-

phentylpentan-2-one,monohydrocloride) (stimuláns 

hatás) és 5-fluoro-NPB-22 (JWH 018-hoz hasonló 

szintetikus kannabinoid, egy fluor atommal 

kiegészülve). 

A másik, ami növényi maradvány, úgynevezett Biofű 

volt, még belegondolni is megdöbbentő, hat különböző 

anyagot tartalmazott. Ezek: Pentedron (stimuláns), 5-

fluoro-NPB-22 (szintetikus kannabinoid), Alfa PVP, 

szleng nevén, Flakka (szintetikus katinon származék, 

stimuláns), 5-fluoro-pentylindol (szintetikus 

kannabinoid), Metadon (szintetikus opioid), 4-MEC, 

más néven mefedron (egyszerre stimuláns és entaktogén 

hatású anyag). Ezek közül csak egyet vizsgáljunk meg 

egy kicsit tüzetesebben. Az Alfa PVP-t, amerikai szleng 

nevén a Flakkát, mely hazánkban is megjelent, s 

jelenleg is kórházban fekszik pszichotikus állapotban 

egyik fiatalkorú szolnoki kipróbálója. 

 

Maga a név a spanyolajkú amerikai lakosok éjszakai 

klubjainak világából érkezett, a la flaca spanyol szó 
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alapján, melynek jelentése szexi, vékony nő, és annak 

amerikai szlengesített változata. 

 

 
Flakka (α-PVP) 

 

Az amerikai média 2015 első félévében ettől az 

anyagtól, illetve használóitól volt hangos, miközben 

nem egy új anyagról van szó. Még az 1960-as években 

szintetizálták. Ez egy stimuláns hatású katinon 

származék, teljes nevén – kimondani is nehéz - Alpha-

Pyrrolidinopentiophenone. Többféle használati formája 

ismert. Lenyelhető, felszippantható, gőzölhető. 

Intravénás, vagy végbélbe történő feldugása is ismert 

használati módja. 

Az Alfa PVP-ről napvilágot láttak olyan jelentések, 

melyek halálesetekről, öngyilkosságokról számoltak be. 

Az egyik haláleset azért történt, mert pentedronnal 
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együtt fogyasztották és a két szer együttese 

szívelégtelenséget okozott használójánál. Hatása 

kapcsán szó esett úgynevezett zaklatott önkívület 

állapotokról, melyek között eufória, hiperstimuláció, 

paranoia és hallucináció fordult elő. Az emberfeletti erő, 

a superman képzetét idézi elő használóinál. Hatása pár 

óráig is tarthat és a használói erős vágyat éreznek az 

ismételt szerhasználatra. Küllemét tekintve tört-fehér 

durva kristály. „Úgy néz ki, mint az akvárium kavics” 

mondta dr. Alfred Aleguast, a Tampában lévő Floridai 

Toxikológiai Információs Központ igazgatója. 

Amerikában ötdolláros őrületként is emlegetik, mivel 

olyan könnyű megszerezni, mint öt dollárt elkölteni, s 

használója a külső szemlélő számára valóban őrültnek 

tűnik. Nos, ha ezek után is „csak Bio-fűnek” tartja a 

naiv szülő a Herbált, vagy a dizájner drogok használatát 

kockázatmentesnek ítéli, akkor igazán nem tudom, hogy 

milyen információra volna még szüksége, hogy 

kinyíljon a szeme és ne legyintsen, áh, semmi baj, ez 

bió! 

 

Még mielőtt az amerikai információkkal azt a 

benyomást kelteném, hogy nincs itthoni példa, s az 

amerikaihoz képest kevésbé veszélyes nálunk a helyzet, 

néhány gondolatot megosztok a 2015-ös év első felében 

hazánk dizájner drog kínálati piacán megjelent 

„Facebook” nevű anyagról. A Péterfy Kórház Klinikai 



56 
 

Toxikológiai Osztálya május elején adott ki riasztást a 

Korai Jelzőrendszeren keresztül azzal kapcsolatban, 

hogy május 5. és 7.-e között 15 olyan beteg került 

osztályukon felvételre, akik egymáshoz hasonló súlyos 

tüneteket mutattak. Mint kiderült mindannyian egy 

eddig ismeretlen, Európában először itthon megjelent, 

enyhén halványkék színű tablettát fogyasztottak, akár 

egyben, akár porítva, melyen facebook jel volt látható. 

 

 
Facebook tabletta 

 

A használat következtében aluszékonyság, légzés 

depresszió, esetleges széndioxid retenció, hypotonia, 

hypotermia, hányás, néhányuknál synus tachicardia, 

továbbá tág pupillák, extrapiramidális mozgászavar, 

hyperkinézia, akusztikus és vizuális hallucinációk, 

zavartság volt tapasztalható. A tabletta hatóanyaga 

szintetikus kannabinoid, melynek erőssége, mint később 

kiderült a marihuána THC tartalmánál negyvenszer 

nagyobb.  
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A riasztás és a média megjelenések ellenére mégis 

voltak, akik továbbra is vásároltak ebből a szerből, 

gondolván, hogy velük aztán nem történhet baj. Nem is 

kellet sokáig várni, hogy az e szerhez köthető első 

haláleset napvilágot lásson. Kaposváron 2015. június 5-

én a gondos kórházi kezelés ellenére meghalt egy 

fiatalember, aki Facebook tablettát fogyasztott. 

 

Nem csak a ma használatos szerek változtak meg. 

Jelentős változás történt az első kipróbálás 

életprevalencia értékében is az elmúlt két-három évben. 

Évekkel ezelőtt többnyire 16 éves, vagy ennél idősebb 

szerhasználókkal találkoztunk ellátó-rendszerünkben. 

Mára esik az első kipróbálás életkora. A 

szegregátumokban élők esetében általában 10-12 éves 

korban következik ez be.  A dizájner drogok 

kipróbálása, használata megjelent az általános iskolás 

korosztály körében is. Nekünk is vannak ilyen általános 

iskolás, nem túlkoros klienseink.  

Sajnálatosan az erőfeszítések, szakmai ajánlások 

ellenére, e korosztály ellátórendszere – felnőttek 

esetében is jelentős hiányosságok vannak - különösen 

kiépítetlen, értve ez alatt a pszichiátriai problémával 

küszködő gyermekeket is. 

Győrben rendezték meg 2015. április 20-22 között a 

Nemzetközi Gyermek- és Serdülőaddiktológiai 

Konferenciát. Az alábbiakban az ott elhangzottak közül 
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osztok meg néhány gondolatot és adatot annak 

érdekében, hogy reális képet kapjon arról az olvasó, 

mivel is állunk szembe.   

Megközelítőleg 240.000 gyermek és serdülő 

pszichiátriai beteg van Magyarországon. Közülük 

12.000 állapota minősül súlyosnak. Az ellátásukra 

szakosodott járó- és fekvőbeteg ellátást biztosító 

intézmények, részlegek elvétve találhatók az országban, 

Néhány régióban egyik sincsen. Az e korosztályt érintő 

és az addiktológiához köthető országos adat nem 

hangzott el ezen a konferencián, ám beszédes a 

budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház egy év alatt 

bekövetkezett esetszám növekedése. 

A Péterfy Sándor utcai Kórház toxikológiai osztálya 

2013-ban 601 fiatalkorút kezelt kábítószer intoxikáció 

miatt. Ez a szám 2014-ben 3065-re növekedett, 

köszönhetően a dizájner drogok térnyerésének. Két 

dizájner drogot használó tizenéves fiatalnak a használat 

szövődményeként bonyolult szívműtéten kellett átesnie 

abban az évben.  
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Tünetek, okok, megoldások 

 

„Akár tetszik, akár nem, minden, ami e pillanatban 

történik, a múltban hozott döntések gyümölcse. Sajnos 

választásaink jó része nem tudatos, és emiatt nem is 

gondoljuk azokat döntéseknek – pedig azok.” 

 

Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 

 

Ahogyan az emberek általában nem látják a 

drogproblémákat 

 

Hajlamosak vagyunk a bennünket körülvevő világot 

fekete-fehérnek s ezáltal egyszerűnek látni, ám a világ 

nem ilyen. Színes és árnyalatokkal teli. Leegyszerűsített 

látásmódunk miatt aztán sokszor nem a megfelelő 

megoldást választjuk egy adott probléma észlelésekor.  

Megfájdul valakinek a foga. Mit fog tenni? Nagy 

valószínűséggel bevesz egy fájdalomcsillapító pirulát, s 

láss csodát, a fájdalom elmúlik. Sokan valószínűleg 

ezzel meg is nyugszanak, ám a fájdalom előbb-utóbb 

visszatér. Nem csoda, hiszen a fájdalomra, mint tünetre 

és nem az okra reagáltak. Az ok a lyukas fog vagy a 

begyulladt foggyökér. Az igazi, hosszú távú megoldást 

a fogorvos felkeresése fogja jelenteni. Hasonlót 

tapasztalunk, amikor a kábítószerek vagy más 
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szenvedélykeltő szerek használatának megelőzéséről, 

megakadályozásáról esik szó. 

Sok ember számára, amikor a kábítószer-problémáról 

hall, vagy közvetlen környezetében szembesül vele, 

három szó jut az eszébe drog, drogos, dealer. Ezek 

azonban csak az észlelt probléma tüneteinek jelzői, s 

mivel a drogproblémát észlelők, azok ellen tenni akarók 

sokszor csak a felsorolt tünetekre reagálnak, 

természetesen hasonlóképpen járnak, mint az előző 

példában említett fogfájás, egyenlő fájdalomcsillapítás 

megoldás esetében. Így, bár jóakaratuk 

megkérdőjelezhetetlen, munkájuk hatástalan. 

Az élet egyik alaptörvénye, hogy bármely probléma 

megfelelő és hatékony kezelése érdekében a tünetek 

mögött rejlő okokra kell figyelni, hiszen csak az okokra 

reagálva leszünk képesek úrrá lenni az adott helyzeten.  

 

Magyarországon sokszor lehet azt tapasztalni, hogy a 

kábítószer-problémák értelmezése, kezelése, 

megelőzése nem komplex módon, hanem egyes 

részleteire fókuszálva történik. Az e területen dolgozó 

szakemberek sokszor érzékelik a különböző 

tudományágak gyakorlói körében a megszokások 

zsigeri működését, a kompetenciavillongásokat, a 

fölösleges tekintélyféltést, a rivalizálást, időnként a 

probléma tagadását. E „iszapbirkózás” során a színfalak 

mögött, némi túlzással, hol az egészségügy, hol a 



61 
 

szociális szféra, hol az oktatás, vagy ép a büntető-

igazságszolgáltatás érvrendszere kerekedik felül. Nem 

csoda, hogy a törekvések ellenére a beavatkozások 

ebből adódóan sokszor alacsony hatásfokúak. A 

közvélemény is hajlamos a kábítószer-probléma 

megoldását sarkítva, a bűnüldözés és az egészségügy 

kizárólagosságára leegyszerűsíteni, holott ennél jóval 

összetettebb ez a kérdés és csak a holisztikus szemlélet 

mentén, együtt, közösen lehetünk hatékonyabbak. 

  

Az országgyűlés, hazánkban első alkalommal 2000 

decemberében, hat párt konszenzusával – talán, azóta 

sem volt ilyen – fogadott el olyan határozatott, mely a 

drogproblémák kezelését egy széles összefogás mentén, 

tudományos megalapozottság alapján képzelte el. Ez 

volt a Nemzeti stratégia a kábítószer-problémák 

visszaszorítása érdekében címet viselő országgyűlési 

határozat, mely célkitűzéseiben, elvárásainak 

megfogalmazásában a komplexitást, a drogprobléma 

sokoldalúságának figyelembevételét tartotta szem előtt. 

A gyakorlatban azonban ezen elvárásoknak megfelelni 

korántsem egyszerű. A drogproblémák kezelésének 

jelenlegi irányait a 2013 végén, hosszas viták után 

elfogadott Nemzeti drogellenes stratégia címet viselő 

80/2013 (X.16.) országgyűlési határozat szabja meg.  
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A kábítószer-problémák helyi szintű kezelésére hazánk 

sok településén Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

jöttek létre, melyek mára, a Nemzeti Drogmegelőzési 

Intézet megszűnésével szinte magukra maradtak. Azt a 

feladatot, szakmaiságot, a terepen való rendszeres 

jelenlétet, képzések szervezését, koordinációt, külföldi 

tapasztalatok megosztását, melyet az NDI ellátott, a 

jogutód nem tudta betölteni.  Három fővel nem is 

lehetett. Januártól a feladat más szervezethez került, 

kíváncsian várjuk, egyben reméljük, hogy lesz 

kapacitásbeli és minőségi változás. 

 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok jogokkal és 

jogkörökkel nem rendelkező, ebből kifolyólag 

„virtuálisnak” is nevezhető, tanácsadó szervezetek, 

melyek az interdiszciplinaritást szem előtt tartva 

megpróbálják soraikba tömöríteni mindazon helyi 

szervezetek képviselőit, melyek egymás tevékenységét 

erősítve valóban megoldást jelenthetnek a helyi szintű 

kábítószer-probléma elemzésére, kezelésének 

elősegítésére, ám ehhez a működésükre elnyerhető 

összeg nagyon kevés. A szolnoki Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum tagjai között is megtalálhatók az 

oktatás, a szociális szféra, az egyházak, a média, a 

szociológiai, a civil szerveződések, a bűnüldözés, az 

egészségügy és a közigazgatás képviselői. 
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„Ne ámulj a kokainistán,  

gondolkodj el az okain is tán.” 

Kosztolányi Dezső 

 

A Titanic nem süllyedt volna el, ha észrevéve a 

jéghegyet, annak nem csak a vízből kilátszó, hanem a 

víz alatt lévő részét is számításba vették volna a 

tengerészek. 

         

     TÜNETEK 

 
  KÁBÍTÓSZEREK 

         DEALEREK 

                          FOGYASZTÓK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          DESTRUKTÍV CSALÁDI MINTÁK, 

       A CSALÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYOSSÁGAI, 

              ÉRETLEN MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK, 

                         SZEMÉLYISÉG PROBLÉMÁI,    

             LELKI GONDOK,    SZABADOSSÁG, 

    ÉRTÉKTORZULÁS,           OKTATÁS-NEVELÉS  

HIÁNYOSSÁGAI,             TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS  

FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA,  

           AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ANOMÁLIÁI,  

LEGÁLIS SZEREK HASZNÁLATÁNAK HAGYOMÁNYA, 

EGZISZTENCIÁLIS GONDOK, STB. 
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Hazánkban a kábítószerek kipróbálása, fogyasztása 

továbbra is töretlen, az e szereket kipróbálók életkora 

csökken.  Legfiatalabb kliensünk tízéves volt!  

 

 
Forrás dr. Elekes Zsuzsanna, ESPAD kutatás 2015. 

 

A legálisan fogyasztható szerek, alkohol, cigaretta, 

önkényes gyógyszerhasználat terén sem jobb a helyzet. 

A magyar lakosság megközelítőleg 10 százaléka küzd 

súlyos alkohol-problémával, s legalább háromszorosa 

szenved társas mellékhatásaitól. A kocsmák játékgépei 

ma már nem léteznek, ám ne gondolja senki, hogy aki a 

játékszenvedély rabjává vált, a játékgépek betiltásával 

lemondott e szenvedélyéről. Ismerve a 

szenvedélybetegségek jellemzőit, ők ma máshol, 
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másképp, vélelmezhetően akár illegálisan szervezett 

szerencsejátékokban lelnek „kielégülésre”.  

 

A magyar lakosság egészségállapota közismert. A szív 

és érrendszeri, a daganatos és a lelki megbetegedések 

száma kiemelkedően magas hazánkban és még 

sorolhatnám hosszan a lakosság egészségállapotának 

riasztó tényadatait. Ennek a kedvezőtlen helyzetnek az 

egyik okaként a szenvedélybetegségek magas aránya 

bizton említhető. 

Nem mellékes, hogy a kórházi ágyak közel harmadát 

(pszichiátria, belgyógyászat, baleseti sebészet, 

onkológia) olyan betegek foglalják el, akiknél a 

szerhasználat, főleg az alkoholfogyasztás, közvetlen 

vagy közvetett következményeinek tünetei 

diagnosztizálhatók.   

Amennyiben komolyan gondoljuk a megelőzést, ha 

valóban tenni akarunk embertársaink szenvedélykeltő 

szerek használatából fakadó önsorsrontó magatartásának 

megállítása érdekében, ha tényleg segíteni akarjuk őket 

a „felállásban”, akkor a felszín alatti dolgokra kell 

összpontosítanunk, nem szem elől tévesztve a 

kábítószer-termelők, drogkereskedők tevékenységének 

megakadályozását, nem feledkezve meg a legális szerek 

használati kockázatairól és az azok forgalmazását 

szabályozó törvények betartatásáról sem, egyben segítve 

a szenvedélybetegek felépülését, visszaintegrálását. Ez 
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sok szakterületet érintő, szerteágazó, nemzetközi 

tapasztalatokra is épülő szisztematikus, értelmen és nem 

érzelmen alapuló munka, melynek során kerülni kell a 

hektikusságot, javítani az együttműködést az 

egészségügyi- és a szociális ellátórendszer intézményei 

között. Üde színfolt az a háziorvos, aki észre akarja 

venni a szenvedélybetegséget, annak minden formáját. 

Az alkoholizmus ugyanis, tapasztalatom szerint a 

magánügy kategóriába tartozik. „Most, hogy mondjam 

meg neki, hogy alkoholista?”, tette fel a kérdést egy 

háziorvos nem olyan régen. 
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Fogalmak 

 

Mielőtt tovább lépnénk, pár fogalmat tisztáznunk kell: 

 

Szenvedélybetegség: Az addikciót kiváltó szerrel és 

viselkedéssel szembeni késztetési kontroll hiánya, 

miközben az egyén tisztában van a kiváltott viselkedés 

értelmetlenségével. 

 

Addikció: Patológiás kötődés valamilyen szerhez, 

személyhez, viselkedéshez. Az addiktív személy az 

adott tárggyal, vagy eseménnyel való kapcsolattól 

örömet, boldogságot, izgalmat, bizalmat, megnyugvást 

vár, ugyanakkor elveszíti az ellenőrzést e kapcsolat 

felett. 

 

Abúzus: Valamely pszichoaktív anyag visszaélésszerű 

formában való, illetve orvosi javaslat nélküli használatát 

jelenti, mely klinikailag jelentős károsodáshoz vezet. 

Többnyire a függőség előfutárának tekinthető. 

 

Függőség: Egy szenvedélykeltő szer, vagy viselkedés 

iránti folyamatos vágy és kényszer. Jellemzői a: 

 

1. Ciklikusság – vágy, feszültségnövekedés, a 

megvalósulás utáni átmeneti kielégülés, 



69 
 

bűntudat, vágy. S ez az ördögi kör – circulus 

vitiosus - így forog tovább. 

 

2. Hozzászokás – egyre többször és nagyobb 

mennyiségű anyagot kell a szervezetbe jutatni 

a korábbi hatás eléréséhez. 

 

3. Megvonási tünetek – a droghasználat, vagy 

kényszeres viselkedés abbahagyásakor a 

függő személy kellemetlen lelki és testi 

tüneteket tapasztal, melyet a pszichoaktív szer 

ismételt használata, vagy a kényszeres 

viselkedés megvalósulása enyhít, megszüntet. 

Testi függőséget nem minden szer okoz, ám 

minden pszichoaktív anyag- és viselkedéses 

függőség esetében kialakulhatnak pszichés 

megvonási tünetek. 

 

4. Kudarccal végződő leszokási kísérletek – az 

egyre gyakoribb testi és lelki problémák miatt 

ideig-óráig tartó szermentes időszakok, 

leállási kísérletek lehetségesek, ám a 

szervezet és a lélek sóvárgása miatt ismételt 

visszanyúlás történik a már bevált szerhez, 

viselkedéshez. 
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5. Az idő felhasználásának megváltozása – a 

napi tevékenység egyre jobban beszűkül az 

anyag megszerzésére és használatára, vagy a 

kényszeres viselkedés végigvitelére. Minden 

más, korábban kedvelt tevékenység háttérbe 

kerül. 

 

6. Örömforrások átalakulása – A korábbi 

természetes örömforrások – emberi 

kapcsolatok, egy kellemes kirándulás, foci a 

haverokkal – visszaszorulhatnak, sőt el is 

tűnhetnek, míg a szerhasználat, függő 

viselkedés felértékelődik. 

 

A függőségnek két formája létezik: a testi és a lelki. A 

testi függőséggel szemben lelki függőséget minden 

addiktív szer vagy viselkedés kivált. A lelki függőség 

kezelése hosszú, időigényes folyamat, mely 

visszaesésekkel tarkított lehet. Hatékonyan több 

hónapos, akár éves rehabilitációt biztosító intézetekben 

kezelhető. 

 

Drog: A köztudatba helytelenül, az angol drug szó 

Amerikában szokásos használatának köszönhetően, 

mint a kábítószer kifejezésének szinonimája ivódott be, 

holott drognak tekinthetünk lényegében minden olyan 

anyagot, mely a szervezetbe kerülve, hatását a központi 
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idegrendszeren keresztül kifejtve, annak működését 

befolyásolja. 

 

Kábítószer: Nem a központi idegrendszeren bódító 

hatást okozó kémiai szerek gyűjtő szava, hanem jogi 

fogalom. Azoknak az anyagoknak, növényeknek az 

együttese, melyek az 1961-ben New Yorkban aláírt 

egységes kábítószer-egyezmény hatálya alá esnek.  

 

Pszichotróp anyag: Szintén jogi fogalom. Azoknak az 

anyagoknak a gyűjtő szava, melyek az 1971-ben 

Bécsben elfogadott pszichotróp anyagokra vonatkozó 

egyezmény jegyzékén szerepelnek.  

Mind a kábítószerek, mind a pszichotróp anyagok 

jegyzékét évről évre felülvizsgálják, bővítik, hiszen új 

szerek, más kémiai összetevőjű anyagok jelennek meg, 

s bár visszaélésszerű használatra alkalmasak, mindaddig 

nem tekinthetők kábítószereknek, pszichotróp 

anyagoknak, míg hivatalosan nem kerülnek fel e két 

egyezmény listájára. 

 

Pszichoaktív anyag: Talán a legszerencsésebb 

kifejezés. Azok az anyagok sorolhatók ide – függetlenül 

használatuk legális vagy illegális voltától, az addiktív 

hatásuk nagyságától -, melyek a központi 

idegrendszerben fejtik ki hatásukat. 
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C-lista: Hosszú éveken keresztül a kábítószer, illetve a 

pszichotróp anyagok nemzetközi listája biztosította, 

hogy mindazokkal szemben, törvényes keretek között el 

lehessen járni, akik a fenti listákon lévő anyagok közül 

bármelyiket, – nem tudományos célból - előállítja, 

birtokolja, fogyasztja, vagy éppen kereskedik velük. A 

bűnüldöző szervek vegzálását elkerülendő ezért olyan 

új, vagy látszólag elfeledett, korábbi félresikerült 

gyógyszerkísérletek során szintetizált anyagok ismételt 

előállítására törekednek a gyártók, melyek a fentebb 

említett listákon nem szerepelnek, s ennek 

következtében a velük való bármilyen tevékenység 

legális, függetlenül attól, hogy használatuk során 

hatásaikban a hagyományos kábítószerekhez hasonlóak, 

vagy, s ez sem ritka, jóval erősebbek azoknál. A 

törvényalkotó, nem csak nálunk, hanem más 

országokban is, kereste a megoldást, hogy valamilyen 

formában az így keletkezett „kiskaput” be lehessen 

zárni. Erre jött létre a C-lista a 66/2012 Kormány 

rendelet mellékleteként, ami 2014 év végéig létezett. Az 

erre kerülő anyagokkal való kereskedés - mindaddig, 

míg az újonnan „piacra” került anyag szervezetre 

gyakorolt hatása, vizsgálatok alapján nem tisztázódik, 

mégpedig annak bizonyításával, hogy az anyag nem 

pszichoaktív – bűntettnek minősül. Amennyiben egy új 

C-listás anyagról, vagy szercsoportról kiderül, hogy 

pszichoaktív, akkor vagy a kábítószer, vagy a 
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pszichotróp anyagok listájára kerül, s ettől kezdve 

„tiltott” szerré válik. Amennyiben a vizsgálat azt 

állapítja meg, hogy az adott szernek nincsen 

pszichoaktív hatása, lekerül a C-listáról, s szabadon 

forgalmazható, hacsak egyéb törvénybe nem ütközik a 

vele való kereskedés. A lista korábban a már említett 

66/2012 Kormány rendelet részét képezte, ezért a lista 

frissítése, bővítése nehézkes volt. Ezt felismerve a 

jogalkotó az 55/2014-es EMMI rendelet hatálya alá 

helyezte az új ismerté vált anyagok pszichoaktív 

anyaggá, illetve vegyületcsoporttá való minősítését, 

gyorsítva ezzel a jegyzékre kerülést. Ez a szabályozás 

sem fog egyébként megoldást jelenteni, csupán az új, 

tehát a legális forgalmazást lehetővé tevő anyagok 

piacra dobását fogja gyorsítani. Magyarul: a választék 

frissülése gyorsabban fog lezajlani, ami újabb 

megoldandó problémákat generál. 

  

Dizájner (designer) drog, vagy más néven új 

pszichoaktív szer: Mára azoknak a szereknek a 

gyűjtőnevévé vált, melyek kémiai szerkezetét úgy 

tervezik meg, hogy az aktuális kábítószer, vagy 

pszichotróp anyagok listáján, vagy éppen a C-lista 

utódján ne szerepeljenek, ám hatásukban 

megegyezzenek a tiltólistákon lévő szerek hatásaival. 

Így ideig-óráig a velük való bármi nemű tevékenység 

törvényi akadályba nem ütközik. 2014-ben 101 ilyen új 
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anyag került az Európai Unió Korai Jelzőrendszerének 

látóterébe. 

 

Az „orosz rulett” 

 

„Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik, 

csillog a pohárban. Bizony simán lecsúszik az! Végre, 

mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó 

megcsíp.” 

 

Példabeszédek könyve 23, 31-32 

 

Munkájuknak köszönhetően sokan látnak bele mások 

életébe, életkörülményeibe és teszik fel kimondva, 

kimondatlanul a kérdést; - hogyan lehetséges, hogy X 

szenvedélybeteggé vált, míg Y, aki ugyanolyan 

körülmények között élt, nevelkedett nem? Ki lesz függő 

és ki nem?  

Nos, ez egy „orosz rulett”. Előre nem látható, hogy ki 

válik a szenvedélykeltő viselkedések, szerek rabjává. 

Nem vagyunk egyformák, szerencsére. Ezért reakcióink, 

a külvilág ingereire, történéseire adott válaszaink sem 

egyformák. Bizonyosan mindegyikünknek vannak hibás 

sémái, melynek következtében az ezen átszűrődő 

ingerekre hibás válaszokat adunk. Érdekes kísérlet 

lehetne egyszer egy reprezentatív esetszámú 

sématerápiás kérdőívet kitöltetni és elemezni.  
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Senki sem azzal az elhatározással nyúlt életében először 

a cigarettához, a borospohárhoz, vagy a marihuánához, 

hogy függővé, szenvedélybeteggé akart válni. 

 

Csak akarat kérdése, hogy valaki feladja kóros 

szenvedélyét - hallani sokszor. Nos, ez nem ilyen 

egyszerű. Próbálja csak meg bárki, a hasmenést 

akarattal megállítani. Az eredmény garantáltan 

megjósolható és erre az eshetőségre számítva, nem árt, 

ha mosópor is van otthon. 

  

Az addiktív folyamat kialakulásában az addikciót okozó 

szerek hatásain, az egyén személyiségén, genetikai 

örökségén túl, a közvetlen környezet hatása is tetten 

érhető, mely olykor a szenvedélybeteg játszmákban 

válik láthatóvá. 

 

A szenvedélybeteg az egészséges embertől eltérő 

módon jut el a késztetéstől a cselekvésig. Melegem van, 

jó lenne egy hideg sört meginni, mondja az egészséges 

ember, aki csupán szociális ivó, és a szenvedélybeteg 

egyaránt. A különbség ezután észlelhető. A „ma még 

vezetnem kell” ismeretében az egészséges ember 

mérlegel és dönt, mely döntés a „most még nem iszom” 

lesz. A szenvedélybeteg esetében a késztetést – a 

mérlegelés, döntés kihagyásával -, a cselekvés fogja 

követni. Tehát inni fog! Ez látható a következő ábrán. 
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Az egészséges és a szenvedélybeteg ember késztetés - cselekvés 

sorának fázisai 

A tudomány mai álláspontja szerint magasabb azoknak 

a személyeknek az alkoholbetegség iránti kockázata, 

akiknek közeli hozzátartozója körében – például szülők, 

nagyszülők – volt/van alkoholista.  

A dopamin-rendszer, mint jutalmazó központ 

működésére – de más ingerületátvivő, úgynevezett 

neurotranszmitter rendszerre is – hatással vannak a 

pszichoaktív szerek, közöttük az alkohol is. Az izgalmi 

helyzetek, például az extrém sportokban kiélhető 

veszélykeresés hatása a dopamin-rendszer működésén 

szintén érzékelhető. Az emberek egy részénél ez a 

rendszer alulműködik. Mára kísérletek, kutatások sora 

igazolta, hogy az ilyen emberek esetében a központi 

idegrendszer dopamin-2 receptor rendszerében hibás 

gének találhatók. Az alulműködés következtében ezért 

Késztetés    Mérlegelés        Döntés    Cselekvés 

 X           X 
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ezeknek az embereknek „stimulálási kényszere” van
12

. 

Emiatt is téves azt gondolni, hogy a problémás 

szerhasználat egy véletlenszerű dolog. Még sem lesz 

közülük mindenki szenvedélybeteg. Vajon miért nem? 

Azért, mert ezek csupán genetikai alapadottságok, 

melyek a szociális tanulás, főként a kora gyerekkori 

pozitív élmények, majd az érzelmekben gazdag, 

elfogadó társas kapcsolatok mentén kiegyenlítődhetnek, 

hiszen a lelki folyamatok hatással vannak az agy 

biokémiai működésére. Ezért van például - nem 

kizárólagos - hatása a pszichoterápiának. Ugyan előre 

nem tudjuk, hogy ki lesz szenvedélybeteg, az azonban 

nagyjából meghatározható, hogy ki a veszélyeztetett, 

hogy ki fogékony a szenvedélykeltő szerek, vagy 

viselkedések visszaélésszerű használatára. Azok, akik 

az előbbi okon túl az alább felsorolt, a személyiséget 

befolyásoló tényezők terén hiányokkal, vagy maladaptív 

mintákkal rendelkeznek.  

 

1. A családon belüli érték és nézetrendszer. 

2. A nevelésünk során alkalmazott nevelési 

módszerek. 

3. Kiskorunkban a felnőttektől ellesett 

szerepmodellek. 

4. A családon belüli helyünk. 

                                                           
12

 Blum és munkatársai: Jutalomhiányos tünetegyüttes. 
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5. A fejlődésünk során bennünket ért társadalmi, 

kulturális hatások. 

6. Biológiai örökségünk. 

7. Nem mellékesen az, hogy milyen jelentőséget 

tulajdonítottunk mindezeknek felnőtté válásunkig. 

 

Mindezek összessége, egymásra gyakorolt 

kölcsönhatása befolyással van az életünk során 

meghozott döntéseinkre, a kihívásokra adott 

válaszainkra. A fenti felsorolás között látható kiemelés 

nem véletlen. Ezekből az is kitűnik, hogy családi 

örökségünk, a nevelés, neveltetés meghatározó 

jelentőséggel bír az életünk alakításához szükséges 

készségeink, képességeink alakulásában. Ahogy 

mondani szokták, minden a családban dől el, hiszen a 

család adja meg azokat az irányvonalakat, amelyek 

mentén körvonalazódik az ember életének, 

gondolkodásának alakulása. Természetesen balgaság 

lenne abszolutizálni a család szerepét, és csak a családot 

hibáztatni, hiszen a családot is körülveszik és 

befolyásolják környezeti hatások, melyek adott esetben 

erősítik, vagy gyengítik a család, mint a legkisebb 

társadalmi egység egyénre gyakorolt hatását. Mégis a 

családot kell az első helyen, mint a drogprobléma 

elkerülésének, megoldásának legfőbb letéteményesét 

említeni, hiszen a nevelés, készség-, képességfejlesztés, 

problémamegoldó minták átadása alapvetően a család 
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feladata, s ne feledjük csak önmagunk, esetleg 

közvetlen környezetünk megváltoztatására van 

befolyásunk. A családon belüli kapcsolati légkör is 

jobbára belülről alakítható. A köznevelési intézmények, 

mint a másodlagos szocializáció terepe - a személyes 

példamutatás mellett - csupán a kisebb nevelési hibák 

kiigazítására alkalmasak jelenlegi állapotukban és nem 

helyettesíthetik a családot, nem tölthetik be az anya, az 

apa szerepét. A tanítás esetében – a napjainkban 

elsajátítandó tananyag ismeretében - ennek az ellentétét 

vélem igaznak még akkor is, ha a PISA felmérések 

csapnivaló eredményről tanúskodnak, melyekről 

kevésbé az iskola – ott is vannak gondok, például 

néhány alkalmatlan, mégis megtűrt tanerő jelenléte, 

pedagógusnak nem nevezném őket, akik nagyon 

rombolóak tudnak lenni – tehet, hanem a rájuk erőltetett 

tananyag. Az egyen sosem veszi figyelembe az egyéni 

különbségeket, ahhoz mozgástér kell. Lásd, sajtóhír: 

kötelező óvoda, kontra súlyosan beteg, fogyatékos, 

speciális gondozást, állandó anyai jelenlétet igénylő 

gyermek esete, ahol börtönnel fenyegetik a szülőket, 

mert nem viszik a gyermeküket óvodába. Én se tenném. 

A jogszabály nem ismer különbséget, az azt alkalmazó 

EMBER azonban igen, már ha van embersége, 

urambocsá, időnként mersze. Amúgy pártolom a 

kötelező óvodai ellátást, sőt magam, figyelembe véve az 

idegrendszer fejlődésének sajátosságait, a 
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marginalizálódott családok esetében üdvözítőnek 

tartanám a bölcsődék kötelező igénybevételét. 

 

Hasonlóképpen nem helyettesíthetik a családot a 

különböző segítő és jóléti szolgálatok, akik például az 

iskola jelzése esetén, törvényi kötelezettség okán 

avatkoznak be segítő, támogató szándékkal a gyerekét 

veszélyeztető család életébe. Teszik ezt eredménnyel, 

ám sokszor eredménytelenül, ha nincs belátás, ráébredés 

a szülőkben, hogy másképp kell nevelni, más példát kell 

mutatni. Marad, a gyermek családból való kiemelése, az 

állami gondoskodás. 

Tennivaló tehát bőven akad(na). Kérdés, hogy 

észrevesszük-e, van-e merszünk észrevenni a teendőket, 

vagy a jól ismert én-védő mechanizmus mentén, inkább 

támadunk, bagatellizálunk, másra hárítjuk a 

felelősséget? Kiváló példa erre az említett PISA 

felmérés, mely hosszú évek óta mutatja, hogy rossz 

irányba haladunk. Reakció: Nem jó ez a felmérés, mert 

nem a magyar iskolák lexikális tudásra fókuszáló 

oktatási szándékát veszi figyelembe. Valóban. Az 

életrevalóságot vizsgálja. „A tanulók tudását és 

teljesítményét meghatározó vizsgálatok azt jelzik, hogy 

nem a tanulók mennyiségi tudásával van a probléma, 

hanem a sokoldalú képességek fejlesztése és a tudás 
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minősége az, amelyben lemaradtunk.
13

 Nem észrevenni 

azt, hogy a leszakadó rétegek újra termelik és növelik az 

alacsony iskolázottságú emberek számát, ezáltal az 

értelmes önmegvalósítás lehetőségéből kirekesztettnek, 

mely önmagában szerhasználatot generál, hogy a 

köznevelési intézményekbe bekerülő gyerkőcök között 

növekszik a speciális nevelési igényű tanulók száma, 

akiket elegendő, speciális szaktudású szakemberek 

hiányában, a régi módszerekkel kívánnak tanítani, 

nevelni, bűn. Hovatovább társadalmi kockázat. 

Jogszabályi változások trükkjeivel persze a számok 

csökkenthetők, melyek a fennlévők látását 

elhomályosíthatják, de a lenn lévők tapasztalását nem 

változtatják meg. Érdekes és egyben tanulságos 

olvasmány e témát illetően Sallai Éva szerkesztésében 

2008-ban megjelent, Társadalmi egyenlőtlenségek, a 

nem hagyományos családmodell, a szülői viselkedés és 

a gyermekek fejlődésének összefüggései
14

 című 

kiadvány, mely a világhálón elérhető. 

 

A személyiség alakulását befolyásoló tényezők között a 

család felelősségének említése mellett, a pár oldallal 

korábbi felsorolás hetedik pontja igazán izgalmas és 

talányos dolog - „Nem mellékesen az, hogy milyen 

jelentőséget tulajdonítottunk mindezeknek felnőtté 

                                                           
13

 K. Nagy Emese: KIP-könyv I-II. 
14

 Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság 
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válásunkig.” – Az elmúlt években munkatársaimmal 

ezen állítás tényét a gyakorlatban is megtapasztaltuk. 

Intézményünkbe került egy kábítószer-használatért 

büntetőeljárásba került fiatal, aki egy egypetéjű ikerpár 

tagja. Olyan fokon hasonlít testvérére, hogy azt utcán 

találkozva ikerpárjával bárki összekeveri őket. Azonos 

család, azonos légkör, azonos nevelés, azonos 

időpillanatok, azonos hobbi, egyazon családi tragédia. 

Mégis az egyik lediplomázott, magas fokú 

segítőkészség, empátia jellemzi mindennapjait. Ugyan 

úgy járja az éjszakát, mint a testvére, még sem drogozik. 

Az ikerpár másik tagja, szakmunkásképzőt végzett, 

segítőkészsége nincs, vagy nagyon rejtve van. 

Mindenért a külvilágot okolja, belátása, felelősségtudata 

kialakulatlan. A kábítószer használatot ideig - óráig 

hagyta abba, majd újból belemerült „élvezetébe”. 

 

Drogprevenció 

 

A megoldások között kell említeni a segítő beavatkozás 

leginkább költségkímélő formáját a megelőzést, más 

néven a prevenciót, mely foglalkozik a legális és 

illegális szerek használatával, továbbá gyereket, szülőt, 

és pedagógust egyaránt elér és megszólít, hiszen 

mindegyik célcsoportnak van tennivalója ezen a 

területen. Mikor célszerű ezt elkezdeni? Otthon azonnal, 

ahogyan eldöntöttük, hogy gyermeket szeretnénk. Ettől 
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kezdve viselkedésünk, szokásrendszerünk, morálunk 

kihat a gyermeki fejlődésre. Tehát nem mindegy mit 

képviselünk.  

Amúgy a bölcsődében kellene elkezdeni, már ami a 

szülőket illeti. Jól láthatók azok az intő jelek, melyek a 

családi működés zavarait mutatják. A fiatalon 

összekerült párok nem akarnak rosszat, csupán egy 

részük nem látta, tapasztalta, hogyan kell 

felelősségteljesen gyermeket nevelni, egyáltalán mit 

jelent a nevelés. A bölcsőde az első közösségi színtér, 

ahol a szülők jelentős számban és szervezett formában 

elérhetőek. Velük kell(ene) kezdeni! 

Nem mindegy azonban, hogy a drogprevenció hogyan 

valósul meg és mennyire hitelesen. A hatékony 

drogprevenció nem az információ átadás 

kizárólagosságára, hanem a résztvevők interaktivitására, 

bevonódására építő, a személyiség fejlesztését, az én-

védő repertoár bővítését, a helyes én-kép és 

konfliktuskezelés kialakítását az egészséges életmód 

igényét segíti elő, s ez már akár az óvodákban 

megkezdődhet, majd folytatódhat az iskolákban. A 

lényeg az, hogy a célcsoport életkori sajátosságaihoz 

legyenek igazítva, mind a módszereket, mind a témakör 

feldolgozását illetően. 

A köznevelési intézményekben ez, legalább nyolc 

alkalomból álló, s a foglalkozások között maximum két 

hét időintervallummal tervezett folyamat kellene, hogy 
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legyen, ám ennek ilyen terjedelmű befogadására, amíg 

nincs a tanrendbe beépítve, nincs esély. Az, hogy ezt ki, 

milyen technikai módszerekkel színesíti, milyen 

tantárgyakba ágyazza be, vagy milyen körítéssel 

cizellálja, nem változtat a lényegen. Ezen ismeretek 

ellenére hányszor tapasztaltuk az eltelt évek során a 

diákok számára megtartott, „önmagukért” szervezett, s 

így célt tévesztett, rossz „drogprevenciós” programok 

fölöslegességét, melyek csupán egy napról, vagy óráról 

és nem az önismeret, egészséges önérvényesítés, érett 

konfliktuskezelés, attitűdváltozás elősegítésére hivatott 

foglalkozássorozatokról szóltak. Az előadók papoltak a 

drogok veszélyeiről, mutogattak drogpreparátumokat, 

melyeken a résztvevők jelentős része mosolygott a nem 

létező bajsza alatt, hiszen az életben, eredetiben oly 

gyakran látták, fogták, használták már (sajnos) őket. A 

foglalkozások után a résztvevők kilépve az élet 

valóságába, sokszor láttak dülöngélő alkoholistát, 

dohányzó, gyermekével, diákjával drogozó felnőttet is, 

akinek élete hazugságokkal, megfutamodásokkal, 

önámításokkal terhes. Jobbik esetben látták, rosszabbik 

esetben saját családjukban, környezetükben tapasztalták. 

Az előadások jelentős haszna ezzel lényegében ki is 

oltódott az élet valósága, a felnőttek ilyen magatartása 

által.  

Sokan vizsgálják manapság a befektetett energia és 

költség megtérülési arányát. Próbálják a drogprevenció 
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területén is a helyes arányokat meghatározni, ám 

meglátásom szerint szinte lehetetlen feladatra 

vállalkoznak. Állítom ezt egyrészt azért, mert a világ 

legjobb módszerének – ha egyáltalán létezik ilyen - 

hazai alkalmazása, a legfelkészültebb szakemberek 

közreműködése sem viszi önmagában lényegesen 

előrébb a különböző drogok fogyasztásának 

megelőzését a környezet drogfogyasztást generáló, azt 

fenntartó hatása ellenében.  

 

A drogprevenció egy összetett, sokrétű és sokszereplős 

tevékenység, melynek fontos része az ismeretek, 

készségek, én-védő repertoárok javítása, bővítése. Ám 

önmagában alacsony hatásfokú marad ez a törekvés a 

legnagyobb szakértelem ellenére;  

 ha nincs elmozdulás, vagy csak kis mértékben a 

kínálatcsökkentés területén;  

 ha a legális drogok fogyasztását, vásárlását 

szabályozó törvények betartatlanok; 

 ha a megélhetési bűnözés társadalmi, szociális, 

gazdasági okok miatt jelen van és egyes 

területeken nő; 

 ha az átörökített családi minták magukban 

hordozzák a legális drogok (alkohol, cigaretta, 

gyógyszer) mértéktelen és elfogadott 

fogyasztását, a kockázatok bagatellizálását;  

 ha a tradicionális értékek veszni látszanak; 
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 ha a nevelési rendszer elemeként működő iskolák 

jelentős problémákkal küszködnek; 

 ha a megélhetés jövőképe az újabb kocsmák 

nyitásában vizionál, stb. 

Írtam mindezt 2009-ben. Sajnálatosan, a meglévő 

törekvések ellenére nem látok lényegi elmozdulást, 

néhány üde kivételtől eltekintve, amilyen például a KIP, 

Komplex Instrukciós Program, mint hatékony 

pedagógiai beavatkozás térnyerése a hátrányos helyzetű 

tanulók felzárkóztatása érdekében. Vagy a Biztos Kezdet 

Gyerekház, és a Tanoda programok, már ahol jól 

működnek és a finanszírozásuk biztosított. 

 

Újabb és újabb drogprevenciós beavatkozási formákról 

derül ki, hogy alacsony hatásfokúak és újabbak jelennek 

meg, mint üdvözítő megoldás. Később ezekről is 

kiderül, hogy vannak hiányosságaik. Nem véletlenül, 

hiszen sajnos nem látok olyan - a társadalom égészét 

illető - markánsan kitapintható változást, mely erősítené 

a drogprevenció érdekében tett erőfeszítéseket, pedig 

nagy szükség lenne rájuk.  

A másik ok, ami a drogprevenciós tevékenységek 

hatásfokát rontja az, hogy a családok együttműködése, 

bevonódása nélkül szinte lehetetlenre vállalkozik az, aki 

pozitív változásokat akar elérni a fiatalok körében.  

Márpedig a leghatékonyabb drogprevenció, a jól 

működő család, a harmonikus családi miliő. Egyre több 
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iskolában panaszkodnak a pedagógusok, hogy a szülők 

nem mennek el a szülői értekezletekre, nem 

érdeklődnek gyerekeik előmeneteléről, a jelentkező 

problémák megoldásában magukra hagyják őket. 

Mindez nem azt jelenti, hogy a drogprevenciós 

foglalkozások értelmetlenek. Aki így értelmezte a 

fentebb leírtakat, téved. Nagy szükség van rájuk, ha 

azok hitelesek és nem az információátadás 

kizárólagossága alapján szerveződnek, továbbá képesek 

a diákok mellett a szülők megszólítására is, hiszen ha 

egy-egy foglalkozás kapcsán csak egy embert sikerül 

általuk megingatni a drogok veszélytelenségébe vetett 

hitében, ha csak egy ember gondolkodik el azon, hogy 

kin, min múlik egészségének megőrzése, már megérte. 

 

Van ország ahol sikerült valódi nemzeti összefogással, 

türelemmel, szakértelemmel, következetességgel, 

komplex problémakezeléssel jelentősen fordítani a 

fiatalok szerhasználattal kapcsolatos attitűdjén. Ez 

Izland. Az alábbi cikkből megtudható hogyan csinálták. 

 

„Hogyan lettek az izlandi fiatalok rövid időn belül 

szermentesek (és hogyan lehetnek a mieink is azok)? 

 

A történet kb. 30 évvel ezelőtt, a ’90-es évek elején 

kezdődött. Ekkor még az izlandi tinédzserek 

alkoholfogyasztás tekintetében lekörözték az összes 
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többi európai fiatalt. Ebben valószínűleg az a tény is 

közrejátszott, hogy Izlandon alkoholtilalom volt 1915. 

március 1-től kezdődően egészen 1989-ig. Az 

alkoholtilalom eltörlésének napját ma ’Sör Napként’ 

tartják számon. A Skandináv Kábítószer és 

Alkoholkutatásokból idézve: „Rövid időn belül a sör lett 

a legnépszerűbb alkoholos ital az országban, ezáltal 

pedig megváltoztak az alkoholfogyasztási szokások és 

eladási stratégiák.”  

A dolgok végül nagyon rosszra fordultak. 1998-ban a 15 

és 16 éves korosztály túlnyomó része (42%) volt részeg 

legalább egyszer egy hónapban. Továbbá 17% 

fogyasztott rendszeresen marihuánát, 23% pedig napi 

szinten dohányzott.  

Harvey Milkman, amerikai pszichológia professzor, a 

Reykjaviki Egyetem tanára, sokat tett az izlandi fiatalok 

alkohol problémáinak visszaszorításáért. A 

következőképpen jellemzi a ’90-es évek Izlandját: „Az 

ember nem tudott elmenni sétálni Reykjavik 

belvárosában, mivel egyáltalán nem volt biztonságos. 

Részeg tinédzserhordák másztak bele az arcodba.” Ma 

már Izland a tinédzserek absztinenciáját vizsgáló 

kutatások élén végez.  

Emlékeznek még, az izlandi tinik 42%-a volt részeg 

legalább havonta egyszer. Ma már ez az arány 5%. A 

marihuána fogyasztók aránya 7%-ra, a dohányzóké 3%-

ra csökkent. Ez elég meggyőző. Ezek a lenyűgöző 
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eredmények egy radikális programnak köszönhetőek, 

melynek Ifjúság Izlandon a neve.  

Innen a történet egy 3650 mérföldes kanyart vesz 

egészen Denverig, ahol 1991-ben Milkman egy ifjúsági 

programot szervezett, amely végülis elősegítette az 

izlandi kábítószer ellenes beavatkozás győzelmét. 

Bármilyen csodálatos és sikeres is ez a történet, az USA 

nem fogja követni a példát. Számtalan oka van annak, 

hogy az USA miért nem fogja adaptálni ezt a programot 

és számtalan oka van annak is, hogy miért kellene 

adaptálnia. Olvassa el és döntse el saját maga. 

  

Az egész ötlet, amely alapján a Fiatalok Izlandon (és 

minden más hasonló program) létrejött Harvey 

Milkman doktori disszertációjának köszönhető. Tézisei 

szerint az emberek heroint vagy amfetamint használnak, 

attól függően, hogy hogyan kezelik a stresszt. Azok, 

akiket úgymond fojtogat a stressz, a fájdalom heroint 

használnak. Ellenben azok, akik szembe mennek a 

stresszel, amfetamint.  

Nem sokkal a disszertációja publikálása után Milkmant 

alkalmazta a NIDA. Munkája során olyan, látszólag 

egyszerű, kérdésekre kereste a választ, mint: Miért kezd 

el valaki kábítószert használni? Miért folytatják a 

droghasználatot? Mikor és miért hagynak fel a 

kábítószer használattal? Mikor és miért esnek vissza?  
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Miközben ezekre a kérdésekre kereste a választ 

Milkman-nek ’aha’ élményben volt része. „Megvoltak a 

kérdéseim azzal kapcsolatban, hogy hogyan kerül valaki 

a szerhasználat küszöbére, és egyszer csak 

megvilágosodtam. Már azelőtt szerhasználóként 

viselkedtek mielőtt elkezdtek volna szert használni, 

mivel ezt a magatartásmintát másolták le. Milkman 

látta, hogy a gyerekek inkább a drogok okozta agyon 

belüli kémiai változásoktól függenek, mintsem maguktól 

a drogoktól.  

Az, hogy a gyerek milyen drogot választ, csupán azon 

múlik, hogy milyen tudatmódosító hatást kíván elérni. 

Milkman ezt viselkedési addikciónak nevezte, és mindez 

egy másik, sokkal nagyobb ötlethez vezetett: Az 

önfelfedezés projektjéhez. 

„Miért nem szervezünk egy olyan társadalmi 

mozgalmat, melynek keretében az emberek természetes 

módon tudják módosítani a tudatukat. Mert 

nyilvánvalóvá tűnik számomra, hogy az emberek a 

kábítószerek káros hatásai nélkül akarnak módosult 

tudatállapotba kerülni.”  

Ennek az ötletnek és még 1,2 millió dollár kormányzati 

támogatásnak köszönhetően valósult meg a projekt. A 

gyerekek bármit tanulhattak, amit csak akartak, a 

zenétől a kickbox-on át a kémián keresztül a festészetig. 

A programban csak 14 éves kortól vehettek részt és csak 
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olyan gyerekek, akik szerhasználók és/vagy büntetett 

előéletűek voltak. 

 

 Az ifjúsági program fejlődése 

Ezek a különböző tanulási, sportolási és egyéb 

lehetőségek az agyban természetes úton történő kémiai 

változásokat idéztek elő, mindez pedig alternatívát 

nyújtott a gyerekeknek a drogokkal szemben. Ráadásul 

még életvezetési készségeket is elsajátítottak a 

programban való részvételnek köszönhetően.  

A fő elv az volt, hogy a drogokkal kapcsolatos 

felvilágosítás nem működik, mivel senkit sem érdekel. 

Amire igazán szükség van, az az életvezetéssel 

kapcsolatos információk átadása.  

Nem sokkal azután, hogy Dr. Milkman elindította a 

projektet, meghívták Izlandra, hogy tartson előadást a 

projektről. Végül tanácsadóvá vált Izland első serdülő 

lakossági kábítószer kezelő központjában, amely Tindar 

városában található. Rendszeresen Izlandra látogatott, 

ahol előadásokat, valamint személyes konzultációkat 

tartott. Ötletei felkeltették Inga Dora Sigfusdottir 

figyelmét, aki kutatóként dolgozott az Izlandi 

Egyetemen. Az ötlete az volt, hogy a fiataloknak 

kínáljanak egészséges alternatívákat a drogok helyett, 

úgy ahogy az Önfelfedezés projektben, de ne 

korlátozódjanak csak és kizárólag a szerhasználókra. 

Elsősorban meg akarta akadályozni a kábítószerrel való 
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visszaélést. Inga Dora, a bátyja Jon Sigfusson (egy 

hasonló területen dolgozó pszichológus) és Dr. Milkman 

együttműködésével, 1992-ben létrejött az, amit ma már 

Ifjúság Izlandon programként ismerünk.  

 

A kezdetekkor minden 14 és 16 év közötti diákkal 

kitöltettek egy kérdőívet, amely az alábbiakhoz hasonló 

kérdéseket tartalmazott: 

 Fogyasztottál valaha alkoholt? 

 Ha igen, mikor fogyasztottál utoljára? 

 Voltál valaha részeg? 

 Dohányoztál valaha? 

 Ha igen, milyen gyakran? 

 Mennyi időt töltesz a szüleiddel? 

 Milyen a kapcsolatod a szüleiddel? 

 Milyen iskolán kívüli csoportos tevékenységekben 

veszel részt? 

A felmérések eredményei alapján bebizonyosodott, hogy 

az izlandi fiataloknál nagy a baj. Azok a százalékos 

arányok, melyeket korábban említettünk, ezekből a ’92-

ben, ’95-ben és ’97-ben végzett felmérésekből 

származtak. Ezek az eredmények, azon kívül, hogy 

megmutatták, hogy hány gyerek használ kábítószert, 

hozzásegítették a kutatócsoportot ahhoz, hogy 

meghatározzák, hogy melyek a szerhasználat 

szempontjából a prediszponáló és melyek a protektív 

tényezők. Például, ha valaki részt vesz különböző 
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iskolán kívüli tevékenységekben, sok időt tölt a szüleivel, 

úgy érzi, hogy az iskolában törődnek vele, valamint nem 

marad ki sokáig otthonról, mindez nagyban hozzájárul a 

drogmentes élethez. Ezen tényezők hiánya azonban ezzel 

ellentétben a kábítószer használat kialakulásához járul 

hozzá. Nyilvánvalóvá vált, hogy valamit tenni kell, és a 

kutatócsoport tagjai tudták is, hogy mit. Azt viszont 

senki nem gondolta, hogy ilyen radikális változások 

következnek be. 

Izland a drogellenes beavatkozást komolyan vette. 

Reykjavik polgármestere 1992-ben látta be, hogy a 

kialakult helyzetre tekintettel a városvezetésnek muszáj 

lesz határozottabban fellépnie a fiatalok érdekében. 

Szóval a polgármester, Dr. Milkman és a Sigfusdottir 

testvérek együtt kidolgoztak egy nemzeti tervet Izland 

számára, az összes eddigi kapcsolódó kutatás alapján. 

Végül ebből lett a Youth in Iceland (Az Ifjúság 

Izlandon). Ez a nemzeti terv több volt egy átalakításnál. 

A régi törvények megváltoztak, új törvényeket hoztak és 

azokat életbe is léptették. A szülőket kötelezték, hogy 

jobban részt vegyenek a gyermekeik életében. A 

kormányzat egy halom pénzt öntött a programba és 

támogatta a kevésbé szerencséseket is. A tinik körében 

készített felmérések minden évben megismétlődnek, így 

naprakész információkkal szolgálnak. Alább 

lebontásban láthatják, hogy mi is történt akkor, amikor 

az Ifjúság Izlandon hivatalosan elkezdődött. 



94 
 

Törvények 

A cigaretta vásárlásának alsó korhatára 18, az 

alkoholfogyasztásé 20 évre módosult. Szintén merész 

lépésként országszerte betiltották az alkohol és 

dohánytermékek reklámozását. (Képzelje el, hogy ez az 

USA-ban történik…) Továbbá, a 13 és 16 év közötti 

gyerekek télen este 10-ig, nyáron éjfélig lehettek házon 

kívül. Majdnem minden szabály a mai napig érvényben 

van. (Kivéve a reklámokra vonatkozót, és azt is csak egy 

bizonyos mértékig vonták vissza.) 

 

Szülők 

Még egy törvény született akkor, amikor az Ifjúság 

Izlandon program életbe lépett: minden izlandi iskolát 

köteleztek arra, hogy szülői szervezeteket hozzon létre és 

vonja be a szülőket az iskolai képviselők körébe. 

Létrehoztak még ezen kívül egy nemzeti szervezeti 

egységet, amelynek az Otthon és Iskola nevet adták. Ez 

a szervezet (mely a szülőket és a gyermekeket is 

magában foglalta) 4 fő területre összpontosított:  

 A szülők összességében tekintve töltsenek több 

időt a gyermekeikkel, szemben az alkalmi 

„minőségi” időtöltéssel 

 Beszélgessenek gyermekeikkel azok életéről 

 Tudják, hogy kikkel barátkoznak gyermekeik 

 Esténként ne engedjék el a gyerekeiket otthonról 
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A szülőknek alá is kellett írniuk ezt a megállapodást. A 

körülményekből és a gyerekek eltérő korából adódóan 

voltak nézetkülönbségek, azonban összességében a 

szülők egyetértettek a fenti négy dologban.  Emellett a 

szülők azt is vállalták, hogy nem engedélyezik a 

felügyelet nélküli bulikat, a kiskorúak alkohol 

vásárlását és odafigyelnek egymás gyermekeire. 

 

Finanszírozás 

Az állami finanszírozás nőtt a sporttal, zenével, 

művészettel, tánccal foglalkozó és más hasonló 

szervezetek számára. Ezzel egész egyszerűen azt akarták 

elérni, hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen egy 

csoporthoz tartozni és jól érezni magukat. Ahogy azt a 

kutatócsoport felfedezte, a kábítószer és alkohol 

fogyasztás természetes módon elkezd csökkeni, amint azt 

egészséges tevékenységekkel kezdik el helyettesíteni. 

Mint kiderült az agy ugyanolyan elégedett, ha rajzolsz, 

mint amikor iszol.  

Az alacsony jövedelmű családoknak is biztosították a 

lehetőséget, hogy részt vegyenek ezekben a 

tevékenységekben. Például Reykjavikban, ahol az 

izlandi lakosság 1/3-a él, a jogosult családok 3500 

króniát (kb. 300 dollár) kapnak minden évben, melyet 

gyermekeik iskolán kívüli tevékenységire kell 

fordítaniuk.  
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A felmérések (és azok jelenlegi eredményei) 

Mint említettük, az iskolai felmérések az Ifjúság 

Izlandon program bevezetése óta évente 

megismétlődnek. 2012 óta a gyermekek szüleikkel töltött 

hétköznapjainak száma megduplázódott, 23-ról 46%-ra 

nőtt. A szervezett sport tevékenységekben résztvevő 

gyermekek száma majdnem duplájára nőtt, 24-ről 42%-

ra. Mint, ahogy a cikk elején is említésre került, az 

alkoholfogyasztás és marihuána használat drasztikusan 

visszaesett a gyermekek körében.  

„Ez az eddigi legkiterjedtebb és legmélyebb felmérés a 

tinédzserek életében jelenlévő stresszről, amit valaha is 

láttam” nyilatkozta Dr. Milkman, aki a ’70-es években 

pszcihológia szakos hallgató volt, úgyhogy sok felmérést 

látott.  

 

De várj, van még! 

Az Ifjúság Izlandon program nagyon jó munkát végzett 

(és végez most is), úgyhogy 2006-ban Jon Sigfusson 

elindította a saját programját Ifjúság Európában néven. 

A felmérések ismét a program magját képezték. Eddig 

17 ország vett részt a programban, és a közelmúltban 

100.000 felmérést küldtek vissza Izlandra elemzés 

céljából. Ugyanazokat a hajlamosító és védő tényezőket 

találták. Egyes országok továbbra is megtagadják az 

együttműködést, mások egyszerűen a kezelésre helyezik 

a hangsúlyt a prevenció helyett.  
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A számok sajnos nem mindenhol lenyűgözőek. Ez alól 

kivétel Kauna, Litvániában, ahol 2006 óta, a város öt 

alkalommal töltette ki a kérdőíveket a gyerekekkel, ezen 

felül az iskolák, a szülők, az egészségügyi szervezetek, 

és a rendőrség és a szociális szolgáltatók összefogtak a 

gyerekek jólétének segítése és a droghasználat 

megfékezése érdekében. 2014-re az alkoholfogyasztás 

25%-ra, a dohányzás pedig 30% alá csökkent.  

Az Ifjúság Európában program közel sem olyan tartós 

vagy sikeres, mint az Ifjúság Izlandon. Mégis mindkét 

program résztvevői csodálkoznak azon, hogy miért nem 

alkalmazzák az egész világon. Az eredmények 

tagadhatatlanok, különösen Izland szempontjából, így 

hát mindenkinek rendelkeznie kellene egy hasonló 

programmal, nem? Nos, olvassa el és döntsön! 

 

Ifjúság az USA-ban? 

Az körülmények őszintén amellett szólnak, hogy nem 

működne. Izland lakossága 330.000 fő. Az USA-ban 

nagyjából 350 millió ember él. Ez egy jelentős 

különbség, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az 

alacsonyjövedelmű családok számát, akik számára 

anyagi erőforrásokat kellene biztosítani ahhoz, hogy 

részt tudjanak venni az ilyen ifjúsági programokban. 

Még rosszabb, hogy az USA-ban 1,5 millió hajléktalan 

ember él. Gondolja, hogy a kormányunk minden nehéz 

sorsú embernek tudna 300 dollárt biztosítani? 
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Következtetésképpen 

Igen, minden országban kellene, hogy legyen egy ilyen 

ifjúsági program. Igen, bizonyára minden ország 

hasznát látná a programban szereplő törvények 

bevezetésének, melyek lehetetlenné tennék az iszákos, 

függő fiatalság kialakulását. És igen, minden ország 

egészségesebb lenne dohány és alkohol reklámok nélkül, 

valamint ha mindenhol bevezetnék a dohány és alkohol 

termékek vásárlására vonatkozó korhatárt. Azonban ez 

mindaddig nem fog megtörténni, amíg nem a prevenció 

lesz a prioritás. 

Az amerikai droghasználók 90%-a 18 éves kora előtt túl 

van az első használaton. Állítsd meg a fiatalok 

szerhasználatát és megállítod a világot!”
15

 

 

Nos, lenne mit tanulni tőlük. 

 

Más 

Dánia évtizedek óta a legboldogabb ország a Földön – 

de vajon minek köszönhető ez? Egy hasznos és 

tanulságos könyv került a kezembe, melynek szerzői a 

Dán „boldogságelixír” receptúráját keresték. Címe 

Gyereknevelés Dán módra. A könyv szerzői – egy 

amerikai anya, aki dán férfihez ment feleségül, és egy 

dán anya, aki gyakorló pszichoterapeuta a 

                                                           
15

 http://alcoholawareness.org/blog/how-icelands-youth-got-sober-
fast.html (Fordította Derzsi Vivien) 

http://alcoholawareness.org/blog/how-icelands-youth-got-sober-fast.html
http://alcoholawareness.org/blog/how-icelands-youth-got-sober-fast.html
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gyereknevelés mikéntjében találták meg a választ. 

Abban, ahogyan a dánok nevelik a gyerekeiket, s válnak 

majd boldog gyerekekből boldog, életrevaló 

felnőttekké, s ez már önmagában szolgálja a 

drogprevenciót. 
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 “A könyv kitűnő! Tartsd be minden szavát, és boldog 

gyereked lesz!” 

Dr. Vekerdy Tamás 

 

Nemrég egy óvodában jártam előadást tartani az 

egészségfejlesztés, drogprevenció óvodai lehetőségeiről, 

szükségességéről, az óvoda és a család e területen is 

fontos feladatmegosztásáról „A prevenció tartalma, 

lehetősége az óvodáskorban. A prevenciós nevelésért 

mit tehet a szülő, mit tehet az intézmény?” címmel. 

Természetesen szóesett a gyereknevelés fontosságáról, 

mikéntjéről, az együtt töltött minőségi idő 

jelentőségéről és a játékról is. Előtte pár nappal került a 

kezembe ez a könyv, a benne foglaltakat megismerve 

egészen felvillanyozódtam, hiszen magam is hasonló 

módon gondolkodom a gyereknevelést illetően. 

Gondoltam megosztom a résztvevőkkel e könyv főbb 

mondanivalóját. Bárcsak ne tettem volna. Mint Vekerdy 

fan, magam is a játék kiemelt szerepében hiszek, annak 

is a szabad formájában, mely a képzelet, s ez által az 

idegrendszer fejlődésének elősegítője. Az országban 

elharapódzott óvodai projektek irányított játékai már 

kevésbé hatékonyak e téren. Na, ebből a 

nézetkülönbségből kerekedet azután vita a jelenlévő 

óvodapedagógus és köztem. A szülők csak kapkodták a 

fejüket. Hát a projektben is játszanak a gyerekek. Igen, 

ám irányítottan. Egyik kollégám gyermeke is óvodás, s 
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munka végeztével siet érte az oviba. Fia duzzogva, 

mérgelődve várta az egyik nap délutánján. „Mi történ? 

Kérdezte tőle érdeklődve. Nem hagytak játszani felelte a 

gyerek. Hogyhogy? Egésznap játszottatok. Igen, de nem 

azt, amit én akartam.” Igen. Igazán belefeledkezni az 

önfeledt vágyott játékba lehet, amit ez az ötéves 

gyerkőc is megérzett. Visszaemlékezve saját óvodás 

időszakomra, nekem még ilyenben volt részem. Peter 

Gray, a Boston College pszichológia professzora a 

következőképpen látja a játék alakulását és hatását. 

„Figyelemre méltó, hogy az Egyesült Államokban és a 

fejlett országokban az elmúlt ötven évben folyamatosan 

és jelentős mértékben csökkent a gyerekek lehetősége a 

szabad játékra. Ez a csökkenés napjainkban is 

folytatódik, és súlyos károkat okoz a gyerekek fizikai, 

mentális és társadalmi fejlődésére nézve.”  

A vita kapcsán belegondoltam, hová fejlődhetne e 

csodálatos országunk, ha a konok kuruckodásunk 

helyett a finn oktatás, a dán gyereknevelés és az izlandi 

drogprevenció módszereit alkalmaznánk? 

 

Mióta világ a világ, az idősebb nemzedék neheztel a 

fiatalabbakra azok viselkedése, életről alkotott felfogása 

miatt, s nosztalgiázva említi, „bezzeg a mi időnkben.”  

 

Tagadhatatlanul van a neheztelésnek némi alapja, ám 

egy dolgot nem szabad elfelednünk. A fiatalok nem 
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önmaguktól, hanem a felnőtt magatartási mintákat látva 

válnak olyanokká, mint amilyenek, s ebben a család 

felelőssége, szerepmintája a legmeghatározóbb. Sajnos 

a magyar társadalom egésze komoly működési 

problémákkal küszködik, mely az értékvesztés, a 

demokrácia és személyiségjogok téves értelmezése okán 

inkább nevezhető berendezkedését tekintve 

„demokratikus anarchiának”, vagy „anarchikus 

demokráciának”, mint jól működő demokratikus 

társadalomnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tapasztalati tanulás modellje 

 

A nevelésről, a tanulásról sokan hiszik azt - keverve a 

tanítással -, hogy egy többnyire direkt folyamat. A 

1. Megfigyelés és 
reflexió 

2. Elvonatkoztatás 
és általánosítás 

3. Tanultak  
tesztelése 

4. Cselekvés 
és tapasztalás 
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nevelés jobbára indirekt, másoláson alapuló 

tevékenység, melyben a hitelességnek, az empátiának és 

a következetességnek nagyobb szerepe van, mint a 

tanítás rációjának. Mondhatnánk azt is, hogy a tanulás 

egy spontán utánzás, ezért lényeges a felnőttek 

magatartása ebben a folyamatban. Valahogy úgy, 

ahogyan a fenti ábra szimbolizálja. 

A felnőtt társadalom magatartása kihat a fiatalok 

életvitelére. Ezzel szembesülni nem könnyű, ám 

megkerülhetetlen, már ha valóban tenni akarunk 

valamit, az egészséget rontó, szenvedélykeltő szerek 

használatának megakadályozására, csökkentésére. A 

nevelés ókor óta megdönthetetlen alaptörvénye, hogy 

„csak azt és annyit, amit magam is megteszek”. Ennek 

ismeretében célszerű csak nekifogni, együtt, közösen, 

mert a kábítószer-használat, ha még nem lenne 

világos, már nem szubkulturális probléma, hanem az 

ifjúsági „kultúra” részévé vált.  

 

„Egy valódi, jövőre irányuló kábítószer-ellenes 

program vagy stratégia voltaképpen 9-10-15-20 évet 

kellene, hogy megcélozzon: a majdan nevelők – szülők 

és pedagógusok – nevelését érzelmekkel 

(művészetekkel). Olyan családi életet, mely valóban 

érzelmi biztonságot ad, és olyan iskola kialakítását, ami 
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valóban személyiséget fejleszt, nem pedig felejteni való 

tudásokkal gyötri a gyerekeket.”
16

 

 

A társadalom működési hiányosságai és a droghasználat 

közötti összefüggésről, az érzelmi kielégületlenség és az 

addikció kialakulásának párhuzamáról több 

szakembernek jelent meg tanulmánya, értekezése. 

Stanton Peele, „Marijuana is Addictive – So what?” 

című írásában is olvashatunk erről. Bár Peele az USA 

béli állapotokról beszél, mégis fontosnak tartom, hogy 

idézzek ebből a tanulmányból, mert meglátásom szerint 

a magyar társadalmi viszonyokra is igazak az általa 

leírtak.  

 

„Ami az emberek függővé válását okozza, nem más, 

mint az addiktív megkönnyebbülés iránti szükségletük. A 

fogyasztók életében az alternatív megerősítések hiánya 

emellett problémás marihuána-használathoz vezet. Így 

tehát az addikciók legmegfelelőbb ellenszere a 

társadalomban az, hogy az embereknek – mint 

egyéneknek, és mint csoportoknak – az emocionális 

jutalmak megszerzésének minél szélesebb körét kell 

biztosítani. Ez természetesen óriási és nehéz feladat. 

Megkérdezhetjük magunkat, hogy vajon társadalmunk 

mennyire teljesít jól ezen a téren, és hogy vajon az 

emocionális kielégülést nehezebb vagy könnyebb elérni 
                                                           
16

 Vekerdy Tamás: Az iskola betegít?  
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a jelenlegi Amerikában? Ennek alternatívájaként azt is 

megkérdezhetjük: Vajon az addikció előfordulásának 

növekedése, csökkenése vagy stagnálása valószínű az 

elkövetkező húsz évben? A legtöbb szakember, akit 

megkérdezünk, nem gondolja, hogy az addikció 

előfordulása csökkenni fog, sokkal inkább azt, hogy 

növekedni. Más tényezők mellett az is erre utal, hogy az 

amerikai fiatalok körében magas a droghasználat és az 

alkoholintoxikáció előfordulása, és szintén magas 

körükben a depresszió, vagy más emocionális 

problémák kezelésre felírt gyógyszerek használata. Ki 

ne gondolná, hogy ez az addikció arányának további 

növekedését fogja eredményezni számos területen.  

Ahelyett, hogy a dependencia sablonját és a 

megszerzendő és utánzandó szimptómákat kínálva 

tovább növelnénk az addikció terjedését, az addikció 

széles körben való elterjedtségének felismerése minket, 

mint társadalmat arra kell sarkalljon, hogy megfelelő 

körülményeket teremtsünk az emberi lények emocionális 

támogatásához. Az egyik mód ennek a leírására az, 

hogy társadalmunknak támogatnia kell a közösségeket, 

lakóközösségeket, iskolákat és minden olyan más 

területet, ahol az emberi lények egybegyűlnek, és ahol 

lehetőségük nyílik szociális interakcióra és egymás 

támogatására. ”
17

 

 
                                                           
17

 Stanton Peele: Marujuana is Addiktive – So What? 
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A drogprevenció felosztása 

 

Intézményünk szociális munkás és szociálpedagógus 

főiskolai hallgatók gyakorló terepe is, munkatársainkat 

pedig gyakran kérik fel szakdolgozatok opponálására. 

Örvendetesen tapasztaljuk, hogy egyre növekszik a 

drogproblémák értelmezésével, kezelésével kapcsolatos 

témaválasztás, ám ami a drogprevenció értelmezési 

felosztását illeti, sokszor többéves elmaradást 

tapasztalunk az elfogadott felosztási rendszertől 

ezekben a munkákban.  

Napjainkra egyre világosabbá vált, hogy a 

drogprevenció kérdéskörét az egészségfejlesztés tágabb 

szemléletrendszerében kell értelmezni. Az Ottawai 

Charta (1986) említi és széles körben elfogadottá tette 

azt a gondolatot, hogy az egészség nem a betegség 

hiánya, hanem a testi-lelki-szociális jóllét állapota. 

„Ebből következően az egészségfejlesztés nem 

redukálható bizonyos magatartás módoktól való 

tartózkodásra, hanem sokkal inkább olyan egyéni és 

közösségi kapacitások mozgósítását igényli, amelyek 

következtében az egészséget támogató, egészségbarát 

életvezetési alternatívák vonzereje megnő. Fentiekből 

fakadóan a drogprevenció részét képezi az 

egészségfejlesztésnek.”
18

  

                                                           
18

 Dr. Felvinczi Katalin: A prevenció helyzete és tendenciái. (2005.) 
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A drogprevencióban is alkalmazott korábbi caplani 

felosztás, - elsődleges, másodlagos, harmadlagos 

megelőzés - átértelmeződött, melynek hátterében az 

egészségügy, azon belül az egészségfejlesztés, valamint 

a drogprevencióval kapcsolatos gondolkodás közeledése 

áll. Jelenleg a drogprevenció nemzetközi és a hazai 

szakirodalma továbbra is három, ám a korábbiaktól 

eltérő nagy kategóriát különböztet meg: 

 

 

„Univerzális – általános prevenció 

Az ebbe a kategóriába tartozó prevenciós stratégiák a 

populáció egészét szólítják meg olyan üzenetek, illetve 

programok segítségével, amelyek a probléma-viselkedés 

megjelenését kívánják megakadályozni, illetve 

késleltetni. Ezen programok támadáspontja lehet a 

nemzet egésze, a helyi közösség, az intézmények. Ezek 

a prevenciós beavatkozások minden előzetes szűrés 

nélkül kívánják ellátni a személyek széles körét olyan 

ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek 

lehetővé teszik számukra a problémák jelentkezésének 

kivédését. Az univerzális prevenció értelmében a 

populáció egésze veszélyeztetettnek tekinthető egyfelől, 

másfelől pedig a megfogalmazott üzeneteknek 

olyanoknak kell lenniük, amelyekből a populáció egésze 

profitálni képes. (Beleértve azokat is, akik már 

találkoztak pl. a drogokkal.) 
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Célzott prevenció 

Ezek a beavatkozások a teljes populációnak csak egy 

sajátos módon körülhatárolt részét célozzák meg, 

nevesen azokat a személyeket, illetőleg csoportokat, 

amelyek bizonyos sajátosságaik okán különösképpen 

veszélyeztetettnek tekinthetők, pl. társadalmi 

hovatartozásuk, iskolai karrierjük sajátos alakulása 

miatt. A veszélyeztetett csoportok számos szempont 

alapján azonosíthatóak, történhet ez az azonosítás a 

biológiai, pszicho-szociális, vagy egyéb szempontok 

szem előtt tartása mellett, amennyiben a tudományos 

kutatás bizonyítottan oki kapcsolatot mutatott ki az 

adott tényező megléte és a probléma viselkedés 

kialakulása között. Az ebbe a csoportba tartozó 

programoknak tartalmukban és felépítésükben olyannak 

kell lenniük, hogy a veszélyeztetett csoport valamennyi 

tagja, esetleges konkrét személyes veszélyeztetettség 

híján is, profitálni legyen képes ezekből. A célzott 

prevenciós beavatkozások az egyéni veszélyeztetettség 

mértékének felbecslésére nem tesznek kísérletet. 

 

Javallott prevenció 

Ez a kategória olyan prevenciós beavatkozásokat és 

programokat jelöl, amelyek az érvényes diagnosztikus 

kategóriák alapján (DSM V)
19

 függőnek nem minősülő, 

de annak korai jeleit mutató személyek viselkedését 
                                                           
19

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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kívánják a kívánatos iránynak megfelelően befolyásolni. 

Ezek a programok tehát elsősorban az egyén szintjén, 

egyénre szabott módon kezdeményezik a 

beavatkozásokat. Céljuk nemcsak a szerhasználat 

kialakulásának megakadályozása, hanem minden olyan 

viselkedészavar befolyásolása is, amely vélhetőleg 

kapcsolódik, vagy elvezet a szerhasználó életút 

kialakulásához. Ezek a programok különösen 

alkalmasak az olyan fiatalokkal való foglalkozás során, 

akik már összeütközésbe kerültek a büntető 

igazságszolgáltatás intézményrendszerével, ide 

sorolhatók az elterelés intézményrendszerén belül 

nyújtható szolgáltatások, beavatkozások is.”
20

 

 Napi munkánk mellett munkatársaimmal igyekszünk a 

megelőzés mindhárom formájában tevékenykedni. A 

javallott prevenció keretében évekig dolgoztunk a JNSZ 

Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, illetve 

eljárásba vont kábítószerhasználók elterelését is 

végezzük. 

 

A drogprevencióval kapcsolatban végezetül álljon itt 

egy idézet Vekerdy Tamás 2008. november 14-én a 

„Függő-játszma, az addikciók spiritualitása” című 

kecskeméti konferencián elhangzott előadásából. 

 

                                                           
20

 Dr. Felvinczi Katalin: A prevenció helyzete és tendenciái (2005.) 
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 „Az igazi drogprevenció a szülők felkészítése az érzelmi 

kötődés fontosságára és elengedhetetlenségére. Ahol az 

érzelmi (személyi) kötődés nincs meg, ott a figyelem a 

tárgyak felé irányul, azok megszerzése okoz pillanatnyi 

kielégülést. Ezért kell a piros tűzoltó autó, később csak 

a márkás termék, a trendi. Mindez azt jelzi, hogy valami 

nincs rendben a család érzelmi életében.” 
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A család szerepe, felelőssége 

 

„Amikor beszívok, és úgy egy jót beszélgetek, olyan, 

mintha szeretnének az emberek. És én is szeretném 

őket.” 

Liza, 20 éves kokainista főiskolás 

 

„Felgyorsult a világ, nincs idő egymásra. Hajtanom 

kell, mert kell a pénz a családnak. Meg kell felelni a 

trendnek. Az iskola dolga a nevelés, hiszen én alig 

találkozok a gyerekkel. Ma az az ember a valaki, aki 

költ, vásárol, fogyaszt, hisz fogyasztói társadalomban 

élünk. A fogyasztás viszi előre a világot.”  

 

Talán Ön is hallotta már ezeket az érveket, melyekkel a 

környezetünkben élő emberek közül sokan ámítják, 

nyugtatják magukat. Ámítják, hiszen az emberi 

kapcsolatokat, a szeretetet, az odafigyelést nem pótolják 

az anyagi javak, csupán könnyebbé tehetik az életet. A 

szeretet, elfogadás, harmónia, meghittség, támasz, olyan 

emberi igények, melyek kielégületlensége óhatatlanul a 

szenvedélykeltő viselkedések irányába, a 

szenvedélykeltő szerek használatához sodorhatja az 

embereket.  

Tagadhatatlan, hogy az élethez pénz is szükséges, hisz a 

cserekereskedelem direkt formája ma már nem létezik. 

Legalábbis a fejlett társadalmakban nem. Munkánkat 
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váltjuk áruvá, melyért pénzt kapunk. Ez így van 

rendjén. A gond akkor kezdődik, amikor a vágyaink és 

a munkánk, végzettségünk biztosította lehetőségeink 

nem állnak arányban, és erőn felül szeretnénk elérni 

valamit, hisz az a másiknak is van, s melynek birtoklása 

által egy vágyott csoporthoz tartozást remélünk 

(csoportidentitás).  

A világ nem szimmetrikus, mint ahogy azt a 

szenvedélybetegek vagy a szenvedélybetegségekre 

hajlamosító személyiségű emberek gondolják. Egyenlő 

vagyok az egésszel, hiszik, és ennek megfelelően 

próbálnak élni. Nem fogadnak el korlátot, nincs belátás, 

tolerancia. Minden azonnal, általában erőfeszítés nélkül 

kell. A világ azonban aszimmetrikus, hiszen az 

egyénnek a társadalom egészéhez való viszonya nem is 

lehet másmilyen. Az egyénnek kell alkalmazkodnia a 

világhoz. Nem lehet vele egyenrangú. Az, hogy ki 

milyen válaszokat ad az élet pillanatnyi kihívásaira, 

többnyire a neveltetésünk során elsajátított készségeink, 

képességeink, belátásunk függvénye. Ezért fontos a 

család felelősségének kihangsúlyozása a 

szenvedélybetegségek kapcsán is. Természetesen nem 

bűnbakkeresésről van szó. A nevelés nem egyszerű, de 

nem is ördöngös, ám egyszeri dolog. Az, aki inkább a 

gyerekével foglalkozik, őszintén beszélget vele, képes 

bevallani tévedését, bevonja őt a mindennapok 

történéseibe, megbeszél vele örömet és bánatot 
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egyaránt, mint hogy a pénzt hajtsa, csupán azért, hogy 

neki is legyen az, ami a szomszédnak, már is sokat tett 

gyermekéért. Változtatni soha sem késő. 

 

„Hát ezt érdemeltem én?” Tette fel a kérdést az egyik 

drogfogyasztáson tetten ért gyermek édesanyja. „Pedig 

én mindent megteszek. Gürizek látástól vakulásig, hogy 

a gyereknek mindene meglegyen. Holt fáradtan érek 

haza. Már csak arra van erőm, hogy beessek az ágyba.” 

Három hete eltűnt a televízió a lakásból, mire anyuka 

ezt észrevette. Hogyan vehette volna akkor észre, hogy 

lánya viselkedése, tanulmányi eredményei 

megváltoztak? 

Ez az életből vett példa érzékletesen mutatja, hogy sok 

szülő csak asszisztál gyermeke életének, fejlődésének 

alakulásához, de részt nem vesz benne. Ami ebben talán 

a legnagyobb tragédia az, hogy nem is gondolja, hogy 

másképpen kellene csinálnia. Talán azért, mert már őt is 

így „nevelték”. Ezeket a szülőket nevezem funkcionális 

szülőknek, akik úgy gondolják, hogy az étkezés, 

ruházkodás, lakhatás, anyagiak biztosításával ki is merül 

a szülő tevékenysége, hovatovább felelőssége.  

A kábítószer-fogyasztókkal való foglalkozásunk során 

azt tapasztaljuk, hogy szinte minden egyes kliensünk 

esetében a drogfogyasztás hátterében az érzelmi 

nélkülözés, az érzelmi megfosztottság érhető tetten 

legalább az egyik szülő részéről, vagy szélsőséges, a két 
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pólus mentén álló nevelési módok. Középút, 

következetesség általában nincs. 

 

Napjainkban két téves nevelési nézet mételyezi a család 

mindennapjait.  

Az egyik a poroszos nevelési örökségünk, mely szerint 

mindent a szülőnek kell megszabni. „Amíg én etetlek, 

én döntöm el, hogy mit csinálsz.” - hallható sokszor.  

A másik tévedés, hogy a gyerek azt tesz, amit akar, 

illetve hogy nem kell bevonni a családi 

munkamegosztásba. „Annyi tanulnivalója van, hát hadd 

döntse el, hogy mit csinál! Elég neki a tanulás, nem kell 

itthon mást csinálnia”.  

Mind a két szélsőséges nevelési forma testileg-lelkileg 

betegítő, hiszen nemcsak a túlkorlátozott, hanem a 

korlátozatlan gyermek is szorong. Szorong, mert a 

gyerek számára a világ ismeretlen. A szülő által állított, 

a gyerek képességeit, fejlődését figyelembevevő 

korlátok, sorompók nem akadályok, hanem a 

biztonságos mozgástér jelzőkövei, mely a gyerek 

számára a biztonságérzetet és a viszonyítás lehetőségét 

is adja. 

 

Az alábbi ábrán látható nevelési stílusok közül csupán 

egy, ami az egészséges személyiségfejlődést szolgálja. 

Ez a megkívánó, csúnya szakszóval, az autoritatív 

nevelés. Ennek jellemzője a gyerek képességéhez 
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igazodó követelmény rendszer, mely az elfogadás, 

támogatás, következetesség, érzelmi melegség mentén, 

a gyerek véleményének, érzéseinek figyelembevételével 

állított magas, ám „átugorható” elvárás. 

 

 
 

Nevelési stílusok 

 

Célja az egyéniség kifejlesztésének ösztönzése, melynek 

eredményeként barátságos, önálló, együttműködő, jó 

önérvényesítő képességgel, önkontrollal és erős 

teljesítménymotivációval rendelkező gyermeket 

nevelünk. A másik háromra egy szó a jellemző. 

Kerülendő. 

 

Sokat követel 

Nem követel 

Figyel a gyerek igén
yeire 

N
em

 figyel a gye
rek igén

ye
ire

 

Megkívánó Megkövetelő 

Engedékeny Elhanyagoló 
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A jól megszabott korlátok irányjelzők az élet ismeretlen 

útvesztőiben. Megnyugtatóak, hiszen a gyermek legfőbb 

támasza, menedéke, szeretetének tárgya állította, 

igazodva a gyermek egyéni érettségéhez, fejlettségéhez. 

A korlát, tájékoztató határvonal is az Én és a másik 

ember között. Az „ÉN” kizárólagosságának, az egyén 

jogainak hangoztatása napjainkban érdemtelenül 

túlsúlyban van. Az ÉN szabadsága addig terjedhet, míg 

a másik ember szabadságát nem korlátozom vele. A 

gyerek szükséges korlátozása azonban nem érintheti a 

hétköznapi tapasztalatszerzését, mert ha ezt tesszük, 

akkor visszavetjük a gyerek testi és lelki fejlődését. A 

túlzott korlátozás önbizalomhiányhoz és a különböző 

dackorszakokban – lásd a kamaszkort – erőteljes 

szembeszegüléshez vezet. A helyes út középen van. 

 

Ki neveljen? A család, vagy a nevelési-oktatási 

intézmények? 

 

A kérdés látszólag fölösleges és megütközést keltő, ám 

nem véletlen. Volt alkalmam olyan diplomás 

végzettségű emberrel találkozni, aki fennen 

hangsúlyozta, hogy a nevelés az iskola, és nem a család 

dolga. Szerintem a nevelést összetévesztette az 

oktatással, bár ez utóbbiban is van - nem is kevés - 

teendője a szülőnek. Nem vagyok egyedül ezzel a 

véleményemmel „Évtizedek óta visszatérő kérdés, hogy 



118 
 

mi a feladata a pedagógusnak és mi nem. Viták folytak 

arról, hogyan viszonyul egymáshoz a nevelés és az 

oktatás, milyen feladatmegosztás képzelhető el a szülő, 

a család és az iskola között. Az utóbbi években sajnos ez 

a szakmai vita elhalkult, és inkább a felelősség hárítása, 

a kompetenciahatárok hiányából fakadó 

tisztázatlanságok, az anyagi szűkösség miatti korlátok 

emlegetése, a létszám-, illetve a szakemberproblémák 

fedték el a valódi kérdések jelentős részét. Egyidejűleg 

erősödött az a vélekedés, hogy a gyermek 

szocializációjáért, neveléséért első helyen a család a 

felelős, az iskola oktat, tanít, de főleg a családdal 

összefüggő kérdésekben, nem nevel. 

 

Az természetes, hogy az elsődleges szocializációs szintér 

a család, ez azonban nem mond ellen annak a ténynek, 

hogy mind több időt töltenek el a gyermekek a családon 

kívül. Számtalan korábban nem létező hatás éri őket – 

médiumok, sokféle értékrend, nagy társadalmi 

különbségek megtapasztalása, gyorsan változó életmód 

és életfeltételek stb. -, mindeközben a családok, szülők 

elbizonytalanodása, értékválsága, gyakran családi, 

kapcsolati válsága is befolyásolja nevelési 

képességüket, attitűdjeiket, gyermekeikhez és a 

családjukhoz való viszonyulást. Így a családi nevelés 
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eredményességét, végső soron a családban realizálódó 

elsődleges szocializációs hatást.
21

 

 

A családnak tehát elsődleges, meghatározó és át nem 

ruházható szerepe van abban, hogy a felnövekvő 

gyermek mivé válik, s itt nem feltétlenül diplomára, 

foglalkozásra, hanem „életképességre”, 

„életrevalóságra” gondolok. A genetikát úgy gondolom, 

hogy most célszerű kihagynunk, nem tagadva ezzel, 

hogy a gének által közvetített „örökségeink” 

befolyásolják fejlődésünket, ám nem csak genetikai 

örökségünk van. Öröklődik a családi minta is, ahogyan 

a szociokulturális örökségünk is, melyet a környezeti 

hatások és a tudatos nevelés képes felülírni. „Mindenki 

azt viszi tovább, amit otthon kapott. Amit az élet, a 

közeg, az intézményrendszer a szülőknek megadott, azt 

adja tovább. A szegény a szegénységet. Vele a 

tehetetlenséget, a tanulatlanságot, a betegséget, a 

nyomorúságot... És nem azért mert így szereti. Hanem 

mert nem tud mást. És nem tud mást átörökíteni sem. ”
22

 

 

Ma már tudjuk, hogy az erősen szorongásos 

személyiség gyökerei a családban keresendők, mely 

gyökereket adott esetben erősíthet, vagy gyengíthet – 

                                                           
21

 Hegedűs Judit (szerk.) Család, gyerek, társadalom 2006. Bölcsész 
Konzorcium 
22

 L. Ritók Nóra: Láthatatlan Magyarország 56. oldal (Tea Kiadó 2017.) 



120 
 

hiszen az élethez szerencse is kell – az aktuális 

közoktatási intézményekben folyó tevékenység 

minősége.  

A szorongásos személy válaszai a kihívások 

konfliktusaira általában éretlenek, önsorsrontók. Ezek a 

válaszok tetten érhetők az alkohol, dohány, a kábítószer 

és a nem indokolt altató, nyugtató használatában éppen 

úgy, mint a kóros játékszenvedélyben. 

 

A nevelés kezdete 

 

Korábban nem hittük volna, ám igaz, hogy a leendő 

gyermek egészséges fejlődését a fogantatás előtti 

időszak minősége is jelentősen befolyásolja. Nem 

mindegy, hogy várt – vagy így sikerült. ”Ezt dobta a 

gép”, ahogyan sajnos sokan mondják. Nem mindegy, 

hogy harmónia – vagy vita, stressz veszi majd körül a 

magzatot, a születendő gyermeket. 

  

A gyermekek akkor fejlődnek jól, ha környezetük 

képességeik kibontakoztatására biztatja őket, hiszen a 

gyermek minden mozdulatával, érzésével, vagy 

tevékenységével lelki ösztönzés jár együtt, vagy azt 

eredményezi. Tudjuk, hogy a testi és lelki hatások 

kölcsönösen ösztönzik egymást. 
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A kicsik megismétlik, ami tetszett nekik és kerülik, ami 

nem. A gyermekek szívesen tanulnak, és kedvüket lelik 

új tapasztalatok szerzésében. Mindezekhez azonban 

szükségük van környezetük támogatására, ösztönzésére, 

más néven bátorító nevelésre. Ezt a támogatást a 

magzati korban is igényli a leendő gyermek, aki 

érzékszervei által már ekkor elkezd ismerkedni a 

világgal. Minden hatás, amely így módon éri, nyomot 

hagy testi, lelki fejlődésén.  

A magzatnak kifejezett reakciói, válaszai vannak az 

anya hangulati, érzelmi állapotára, változására. 

Tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésünkre 

arról, hogy már igen korai szakaszban kommunikálni 

próbál az anyjával és a külvilággal. Ma még nem ismert 

konkrétan, hogy milyen mechanizmuson keresztül 

érzékeli az anya érzelmi változásait, az viszont ismert, 

hogy érzelmeinknek kémiai természetű vetülete is van, s 

ez lehet az, amit a magzat rendkívül finoman és gyorsan 

érzékel. Tudjuk, hogy érzelmi hatásra a nyál összetétele 

megváltozik, ebből adódóan elképzelhető, hogy 

ugyanez történik a magzatvízben is, és erre a magzat 

reagálni képes. Amikor a magzat összerezzen, nem csak 

izmai reagálnak, hanem az ijedtség a többi szokásos 

stressz reakciót is kiváltja benne, amit például a 

szívhangok gyorsulása is mutat. A stressz azonban nem 

kívánt hormonális változásokat eredményez, mely 
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számos káros következménnyel jár. Ezért a lehető 

legnyugodtabb állapotot kell számára biztosítani. 

A magzat tapint, ízlel, lát és hall, fél vagy örül, 

mosolyog, nevet, időnként sír, zenei ízlése van, s már a 

méhen belül is örömmel bújik oda, ha anyja meleg kezét 

érzi. Tévhit, hogy a magzat 16-18 hetes korában kezd el 

mozogni. Valójában a megtermékenyüléstől kezdve a 

magzat állandó mozgásban van, melyet 17-21 mm-es 

nagyságot elérve, a nyugalom és mozgás váltakozó 

időszaka váltja fel. Ezt tekinthetjük a magzat első lelki 

jelenségének.  

 

Az anyaméhben ásítozó, mosolygó, ugráló magzatról 

készült felvételeket tettek közzé a National Geographic 

Online-on, melyeket a 3 és 4 dimenziós ultrahangos 

eljárás egyik kifejlesztője készített. A magzat a 22. 

héttől képes a finom ujjmozgásokra, megérinti, dörzsöli, 

cirógatja arcát. Hamarosan már tud markolni, fogdossa 

saját testrészeit és a köldökzsinórt. A 24. héttől 

nyitogatja-csukogatja szemét. A 26. héttől már a babák 

összes jellemző elfoglaltsága megjelenik: mosolyog, 

csuklik, kaparászik, ujját (akár lábujját is) szopja.  

Ahogy az anya viszonyul a magzatához, azt kapja vissza 

tőle csecsemő korában. A magzat a 36. terhességi héttől 

egyazon ritmust szeretne követni, s aktív időszakaiban 

igényelné az anyja figyelmét. 
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Napközben, amikor érzékeli, hogy anyja nem ér rá vele 

foglalkozni, nyugton hagyja, vár a sorára. Este viszont a 

nyugalmat érzékelve úgy véli, itt az ő ideje és 

megpróbál minden eszközzel kapcsolatba lépni az 

anyjával, igyekszik kivívni önmaga számára a 

figyelmet. A gyermek születése után néhány nap alatt 

regenerálódik. 

 

 
 Életképek az anyaméhből 

 

Mondhatnánk, kipiheni a világrajövetel fáradalmait. Az 

addig angyalian jó csecsemő visszatér az anyai 

pocakban megszokott rendhez: nappal alszik, este, éjjel 

viszont igényli a foglalkozást. Nem lehet tőle aludni. 

Senki sem lát ilyenkor összefüggést a terhesség alatti 

életmóddal, amikor egyáltalán nem számoltak a magzat 

érzelmi és kapcsolati szükségletével. Ebből következik, 

hogy már a magzati időszakban szoktatni kell 

gyermekünket ahhoz a családi ritmushoz, amelyet majd 
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születése után elvárunk tőle. Sok, az anyai kontaktussal 

kapcsolatos gyerekjátékot kiválóan megértenek a 

magzatok, és nagyon örülnek neki. 

 Ezek a példák is mutatják, hogy a nevelést jóval 

korábban el kell kezdeni, mint azt korábban gondolták. 

A fogantatás pillanatától számított majd négy év alatt 

utódaink meghatározó, a későbbiekben nehezen 

módosítható lenyomatokat kapnak, melyek nagyban 

meghatározzák jövőjük alakulását. Az ezt követő 

további három évben elsajátítják mindazon szociális 

képességeket, készségeket, mely a társadalmi 

együttéléshez elengedhetetlenek.  

Ezért is tragikus, hogy az átörökített családmodell évről-

évre rosszabb hazánkban. Úgy is mondhatnánk, hogy a 

család egyre rosszabbul teljesít. Ezek jele többek között, 

hogy: 

 az új házasságok jelentős száma válással 

végződik  

 csökken a házasodási, újra házasodási kedv 

 sokan éretlen személyiséggel, fiatalon 

menekülnek bele a házasságba egy rosszul 

működő családból, s ezzel újrateremtik azt 

 a családok atomizálódásával a természetes 

családi védőfunkció lehetőségei romlottak, s 

ennek okán az értéket képviselő családmodell és 

szülőszerep megtanulásának lehetősége csökkent 

 a gyerekvállalási kedv alábbhagyott 
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 a konfliktusok „megoldására” az erőszak sok 

családban elfogadott.  

 

Amennyiben a rendszerszemlélet elve szerint vizsgáljuk 

ezeket a tényeket, akkor bizony nem tekinthetünk 

bizakodóan a jövőbe, hiszen a folyamat jellege tudatos 

beavatkozás nélkül, az egyre szélesedő társadalmi nihil 

irányába halad. 

 

Vajon hogyan jutottunk el addig, hogy az alcímben 

szereplő kérdést, – Ki neveljen? - egyáltalán meg kellett 

fogalmazni? A válaszhoz néhány évtizedet vissza kell 

mennünk az időben. 

A második világháború előtti Magyarországon az 

iskolába járó diákok jelenetős hányada nem járt 

napközibe. Tanulás után hazafelé vették az irányt az 

egyébként létező napközi helyett, s csupán 9 ezrelékük 

vette igénybe az úgynevezett nyomorenyhítő akció 

részeként létrehozott napközi nyújtotta lehetőséget. A 

gyereket otthon a nagyszülő vagy az édesanya várta, 

(hiszen akkor a családot nemcsak apa, anya és egy vagy 

két gyerek alkotta, hanem a nagyszülők is) legalább egy 

híg köménymaglevessel, s felügyelte a tanulást, a 

szabadidőt. Természetes volt, hogy a gyerek nevelése a 

szülő kötelessége. Nem is érezték tehernek. A több 

generációs család mellesleg nagyobb védettséget is 
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biztosított, mint a jelenlegi generációkra szakadt, 

atomizálódott családmodell. 

1949 után az iskolás gyerekek 80-90 százaléka lett 

napközis. A változást az emancipáció eszméjébe 

bujtatott, a bérek alamizsnává silányításával járó 

bérmunkába kényszerítés idézte elő, hiszen egy 

fizetésből nem lehetett megélni. Az átlagnak ma sem!  

A napközi intézménye ezzel kiteljesedett. Jelentősen 

nőtt a bölcsődék, óvodák száma, hiszen az 

„emancipált” dolgozó nőnek, aki nem ritkán kőműves 

vagy traktoros volt, valahol el kellett helyeznie a 

gyerekét, amíg dolgozott.  

Ez a foglalkoztatási kényszer két nem várt, s máig ható 

negatív változást indukált.  

Az első, hogy az addig hagyományos családmodell és 

családon belüli tradicionális szerepek felborultak. A nő 

addigi családösszetartó szerepe jelentősen sérült, 

párhuzamosan az apa családfenntartó szerepével. Ez a 

szerepzavar számtalan pszichés probléma és családi 

konfliktus forrásává vált. Egyre többször találkozunk 

identitás zavarokkal. Férfi szerepet vivő nővel és női 

szerepbe bújt férfival. 

A másik máig hatással bíró változás, hogy a nevelés 

szép lassan, szinte észrevétlenül áthelyeződött a 

családból a nevelési-oktatási intézményekbe, s ezzel a 

család mára szinte csak megőrzésre vállalkozik két 

tanítási nap között – tisztelet a kivételnek.  
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A napközi, mint intézmény egyébként nem rossz, csak 

ne várjuk tőle azt, amire nem alkalmas.  

Napjainkban egyre több „kulcsos gyereket” látunk, akik 

ilyen-olyan okból az iskolán kívül, többnyire felnőtt 

felügyelet nélkül egyedül vannak, otthon sem várja őket 

senki. Sokszor még híg köménymagleves sem, mint 

régen. A villanypásztor szerepét betöltő mobiltelefon 

„védelmében” lődörögnek utcán, plázában, míg a család 

felnőtt tagjai haza nem érkeznek. Sokan még azután is. 

Más foglalkoztatás politikával, négy- vagy hatórás 

munkalehetőséggel (jobb bérekkel) valamelyik szülő a 

gyerekre is jobban tudna figyelni, s ennek a jövő 

szempontjából számtalan előnye, hovatovább gazdasági 

haszna lenne. 

 

Más.  

Egy példa a nevelés indirekt, másolásos voltának 

érzékeltetésére, s az így kapott lenyomat nehezen 

módosítható hatásáról. A társadalom perifériáján 

évtizedek óta tengődő, alacsony iskolázottságú, vagy a 

körülmények adta röghöz kötöttség okán immobil 

emberek, családok számára a munkalehetőségek 

beszűkülésével a megélhetés szűkös, de biztos forrása a 

családi pótlék lett. Ez a lehetőség még a „szocreálból” 

maradt ránk, s tudjuk jól a tanulásban a kondicionálás 

hatékony tud lenni. Ezt egyesek – más nem lévén - 

kiegészítik a feketegazdaság nyújtotta alkalmi 
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lehetőségekkel, mely sokszor a másik értékeinek 

eltulajdonítását is jelenti. Az ilyen közegben élő 

családoknak az egyik közös jellemzője, hogy 

reproduktív törekvésük jóval meghaladja az átlag 

lakosságét, hiszen a családi pótlék folytonossága ezáltal 

biztosítható. Nem ritka a hat, hét gyerek sem. Már a 

második generáció nő fel közöttük úgy, hogy nem 

örökölte a munka, mint a tisztességes megélhetés 

lehetőségének tapasztalását, s így nem csoda, hogy a 

család fiatal tagjai kilenc–tíz évesen kvázi 

családfenntartóvá válva - még a büntethetőség életkora 

előtt - összetűzésbe kerülnek az igazságszolgáltatással. 

Ez nem genetikailag öröklött dolog, mint azt néhány 

szélsőséges gondolkodású ember hangoztatja, csupán a 

rögzült, rossz szocializációs örökség következménye, 

mely örökség természetessé és elfogadhatóvá teszi 

számukra az erőszakot, bűncselekmények elkövetését is. 

Ne várjuk egy gyerektől, hogy majdan akarjon dolgozni, 

ha van rá lehetősége, amennyiben ennek gyakorlatát 

szüleitől nem tapasztalta meg gyermekkorban. Évekkel 

ezelőtt egy általános iskola alsó tagozatos diákjaival 

beszélgettünk az életről, célokról. Az egyik harmadikos 

fiú a munkára és az azért járó fizetésre, mint 

megélhetésre azt mondta; „minek, majd kihozza a 

postás” (mármint a pótlékot, segélyt). Sejthetik, nem 

önálló gondolata, csupán ezt látta otthon és közvetlen 

környezetében. Mára a közmunka vált hasonló életcéllá. 
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(A közmunkások 55,4%-a legfeljebb 8 általánossal 

rendelkezik.
23

) A történet nem egyedi. Hasonló 

tapasztalatról számol be Moldova György is, akinek 

„Ha az isten hátranézne” címet viselő, kétrészes 

tényfeltáró riportkötete az Ormánságnak a 

magyarországi „eredeti tőkefelhalmozás” nyomán 

bekövetkezett leépülését, ellehetetlenülését mutatja be, 

ám könyve akár szűkebb környezetünk Tiszaroff, 

Tiszagyenda, Tiszabura térségéről is szólhatna. E 

kétkötetes műben olvasható gondolatok, tények 

messzemenően alátámasztják a fent leírtak valóságát. 

Csak egyet ragadok ki belőle. Mi szeretnél lenni, 

kérdezte az író akkor az egyik általános iskolai tanulót. 

„Szociális segélyezett”
24

, jött a válasz.  

 

Mélységesen egyetértek Csányi Vilmos etológussal, 

akinek egyik cikkéből azért idézek kiragadott 

részleteket, mert nagyon ide kívánkoznak gondolatai, 

hiszen a szocializáció, a nevelés fontosságáról szólnak. 

Arról, amelyről egyesek szívesen megfeledkeznek. 

Ezért gondolhatják meggyőződéssel, hogy elég az 

észérvek hangoztatása a kívánt és elvárt változás 

vágyott bekövetkeztéhez. Nincsen igazuk. 

 

                                                           
23

 mfor.hu 2017. január 04. 
24

 Moldova György: Ha az isten hátranézne 2. kötet 70. oldal 
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„Kényelmes dolog, szocialista is; segélyeket osztani. Ők 

életben maradnak, mi pedig a gazdag, demokratikus 

jótevő nyugodt álmát álmodjuk. (főleg persze a 

Rózsadombon és környékén)....A segélyért munkát 

akció, ha szükséges is, csupán felületi kezelés, mert a 

lényeg elsikkad. Segély azért kell, hogy 

Magyarországon senki se éhezzen! De a segély helyett, 

mellett munkalehetőségre lenne szükség... A 

munkavégzés szokása hosszú szocializációs folyamat 

eredménye. Akinél kialakul, az keresi a lehetőséget, és 

dolgozni fog, ha talál. Katasztrofális hatású azonban, 

ha egy-két generáció a segélyre szocializálódik, mert 

később hiába lesz munkaalkalom, ez őt semmire se fogja 

serkenteni. A szocializációt nem helyettesíti a józan 

belátás, az emberi viselkedés nem úgy működik, hogy ha 

szépen elmagyarázzuk valakinek, hogy az általunk 

rendes, dolgos embernek tekintett egyén hogyan 

viselkedik, akkor minden csak rajta múlik. A 

szocializáció társadalmi, családi, kisközösségi 

befektetés, amely 10-15 évet igényel, és egy életre 

meghatározza alanyainak mindennapi viselkedését.” 

Szükségesnek látom hangsúlyozni, még mielőtt bárki az 

előbbi oldalakon leírtakat, egyfajta megbélyegzésként a 

cigányság életformájával vélné azonosítani, - nem azzal 

egyenlő. A leírt, tapasztalt életforma nem cigány 

kizárólagos sajátosság, csupán a környezeti hatások 

nevelést befolyásoló törvényszerű következményei, 
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mely környezet sajnos egyre többeket érint. A nehéz 

sorsú cigány kisgyerek születésekor pont olyan 

adottságokkal, képességekkel rendelkezik, mint 

bármelyik népcsoport utóda ebben az országban. Bárki 

válhatna belőle, csakúgy, mint hasonló életkörülmények 

közé születő nem cigány származású sorstársából. 

Mindkettejük jelentős hátrányokkal indul, s szinte 

azonos életkarriert futhatnak be, annyi különbséggel, 

hogy egyiküket nem nyomja az etnikai 

megkülönböztetés kirekesztő, megalázó bélyege, s 

nagyobb az azonosulási lehetősége a többségi minta 

által nyújtott szerepekkel.  

 

E helyzeten változtatni kell. A változás égető 

szükségességét az egyre komolyabban jelentkező 

társadalmi szembenállás is jelzi, mely helyzet 

megoldásában nem csak a többségi társadalomnak van 

felelőssége, hanem hovatartozástól függetlenül a 

társadalom szélére sodródott személyeknek is. Sokan 

próbálnak kikapaszkodni ebből a helyzetből, ám 

őszintén meg kell mondani, hogy vannak közöttük 

olyanok is, akik életvitelükkel nem segítik a jó szándékú 

emberek törekvéseit. Tetteikkel pedig elfogadhatatlan 

önigazolást adnak szélsőséges, rasszista 

megnyilvánulások gyakorlóinak.  
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A szocializáció hiányosságai, egyes térségek 

ellehetetlenülése okán kialakult életforma említése 

mellett, egy másik, sokak számára talán kevésbé ismert 

tényezőt is szükséges megemlíteni. Ez nem más, mint a 

szükségletek kielégítetlenségéből fakadó antiszociális 

viselkedés előtérbe kerülésének törvényszerűsége, mely 

a nevelés hiányosságaival társulva komoly társadalmi 

bajok gyökere lehet.  

 

Abraham Harold Maslow a humanisztikus pszichológia 

egyik megalapítója alkotta meg az emberi szükséglet-

hierarchia elméletét, mely szerint az emberi lények 

viselkedését ki nem elégített szükségletek motiválják és 

a személyiség fejlődésének feltétele, hogy az 

alsóbbrendű szükségleteket ki kell elégíteni, ahhoz, 

hogy az egyén a fejlődés útjának magasabb szintjére 

lépjen. Maslow értelmezése szerint a - freudi agresszív 

ösztöntörekvések elméletével szemben -, az agresszió az 

önmegvalósítási szükséglet kielégítésének hiányából 

fakadó frusztráció következménye. Elmélete szerint 

általános típusú szükségletek léteznek, melyeket ki kell 

elégíteni ahhoz, hogy a személy nagylelkűen, 

egocentrizmus nélkül tudjon cselekedni.  

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham Maslow emberi szükséglet-piramisa 

A legalsó szinten a fiziológiai szükségletek találhatók.  

Ezek a levegő, víz, élelem, alvás, stb. Maslow szerint 

más tevékenységek kivitelezése, például munkavégzés, 

kizárólag e szükségletek kielégítése után történhet. 

 

Következőszint a biztonság szükséglete. 

Mind az állatvilág, mind az emberek számára alapvető, 

hogy biztonságban érezze saját magát és utódait. 

Evolúciós szempontból ez a faj- és egyedfenntartás 

alapvető feltétele, ezért hiánya (veszélyeztetése) szoros 

összefüggést mutat az agresszivitással. Az etológusok 

magyarázatában az agresszió nem más, mint saját 

magunk vagy a faj biztonságát védő cselekvés. Az 

emberek esetében a biztonsági szükségletek az otthonra, 

illetve a családra terjednek ki. Amennyiben valaki 

Fiziológiai, az életben maradás szükséglete 

Biztonság 

Szeretet 

Megbecsülés, elismerés 

Önmegvalósítás 
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veszélyeztetve érzi saját vagy családtagjai biztonságát, 

ez a szükséglet válik uralkodóvá. Azok a gyermekek, 

akik otthon rendszeres erőszakot élnek át, nem tudnak 

elmozdulni a hierarchia felsőbb szintjére (lásd 

önmegvalósítás – tanulás), mert állandóan saját 

biztonságukra gondolnak. A társadalmi elszigetelődés 

egyik oka lehet a biztonság hiánya. 

 

E két szint után, mely lényegében az állatvilágnak is 

sajátja, a szeretet iránti szükséglet szintje következik, 

mely az elfogadáson túl, magába foglalja a valahová 

tartozás természetes igényét is. Az ember eredendően 

társas lény, ezért alapvetően fontos számára, hogy 

valamilyen társadalmi csoportosuláshoz tartozzon.  

Nem véletlen a drogos szubkultúrák létrejötte a „fejlett”, 

ám elidegenedett társadalmakban. Az a tini lány, aki 

attól fél, hogy a csoport nem fogadja be, kábítószerezni 

kezd, mely biztosítja számára a szociális beilleszkedést. 

Ebből fakadóan a kábítószer-használatát a valahová való 

tartozás szükségletének ki nem elégítettsége motiválja. 

A reklámok általában kihasználják az ember társas 

szükséglet iránti vágyát. Akár cigaretta-, akár alkohol- 

vagy kávéreklámról van szó, az embereket mindig társas 

környezetben jelenítik meg, egyúttal sugallva a tartozz 

közéjük üzenetét is. „Keep walking”. Ugye ismerős? 
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A negyedik szint a megbecsülés iránti szükséglet. 

Igazgatók, vezetők figyelem! Ez a szint két al ágra 

osztható. Az egyik az önmegbecsülés, mely a feladatok 

teljesítéséből fakad. A másik a környezet részéről 

nyújtott figyelemre és elismerésre vonatkozik. Ahol ez 

jelen van, ott a teljesítmény is javul. Gyakran előfordul, 

hogy azok az emberek, akiknek az összes alsóbbrendű 

szükséglete kielégített, de a megbecsülés nem, olyan 

tevékenységekben keresnek kompenzálást, melyre 

kénytelen a környezet odafigyelni. Notórius gyorshajtó, 

gumicsikorgató, stb. Természetes összefüggés, hogy a 

megbecsülés növeli az önbizalmat (képes vagyok 

megtenni) és a teljesítményt is. 

A maslowi alapgondolat legfelső szintjén az 

önmegvalósítás szükséglete áll. Az emberek 

eredendően szükségét érzik annak, hogy maradandót 

alkossanak, ehhez megpróbálják maximalizálni 

képességeiket, lehetőségeiket és olyan elfoglaltságot 

keresnek, melyben kiteljesedhetnek. 

Jó lenne, ha a társadalmi feszültségek megoldásán 

fáradozók mindegyike tisztába lenne A. Maslow 

elméletének törvényszerűségeivel. 

 

A szükségletek, mint előfeltételek hatnak a viselkedésre. 

Példaként nézzük T-t, egyik volt kliensünket. T húszas 

éveiben járó fiatal, szüleivel él. Kábítószer-problémával 

került hozzánk. Előtte több hónapig töprenget, hogy 
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kérjen-e segítséget, s ha igen, hol? Leérettségizett, 

valaha sportolt. Mikor hozzánk került, hangulata levert, 

külső jegyeit tekintve sovány, sápadt volt. Céltalanul élt. 

Munkája nem volt, többnyire otthon ült, vagy lent a 

kocsmában. Szüleivel kimondottan rossz a viszonya. 

Úgy érzi, hogy ebben a világban szükségtelen. Úgy két, 

két és fél hónapig csak ült fejét lehajtva, szótlanul a 

csoportban. Nem volt kimondott véleménye semmiről, 

legfeljebb annyi, hogy mindenkinek magánügye mit tesz, 

mit kezd magával. Azután, egyszer csak elkezdett élettel 

telni az arca, és az addig fakó szeme fényleni kezdett. A 

csoporthatás, akarta nem akarta, közvetett formában is 

hatott rá. Itt elfogadták, ahogy volt. Tiszteletben 

tartották álláspontját, ám mindenki elmondta 

önmagával kapcsolatos véleményét, a kilábalás 

lehetőségét. A kimondott gondolatok azután befészkelik 

magukat mások agyába, s ott elkezdik önálló 

„aknamunkájukat”. T is rájött, hogy abba kell hagynia 

az italozást és a kábítószer használatot, ha kezdeni akar 

magával valamit. 

Otthon a fiziológiai és biztonsági szükséglete biztosított 

volt.  A csoportunkban elfogadták, bátorították, tartozott 

valahová. Néhány hét múlva munkát kapott. 

Betanítottat, de munkát, s ez javította önbecsülését. Az 

egyik csoportfoglalkozáson végre megszólalt. „Olyan 

jó, hogy dolgozhatom, mert azt érzem, hogy most már én 

is hasznos ember vagyok, szükség van rám.” T egyre 
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magabiztosabb, érdekérvényesítőbb, szüleivel a 

kapcsolata rendeződött. Nem régen ismét találkoztunk. 

Külföldre készült. Elnyert egy ösztöndíjat. Mondhatni 

egyenesbe jött az élete. 

 

Odafigyeléssel, emberséggel sokat segíthetünk 

embertársainkon. A társadalmi szolidaritás jelzője az 

altruizmus természetes jelenléte, vagy hiánya. Az 

önzetlen segítségnyújtás szokásához azonban 

elengedhetetlen a közösségi lét és életérzés 

megtapasztalása. Hiánya az elidegenedést, a lelki-

megbetegedések számának növekedését, a művi 

örömszerzés lehetőségeinek kutatását, előtérbe 

helyeződését, megélésének újbóli átélését segíti elő.  
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Környezeti hatások és szerhasználat 

 

A dizájner drogok térnyerése kapcsán jelent meg a 

Vakrandi álomországba című könyvem 2015-ben. 

Annak bevezetőjében írtam arról a sajnálatos 

eseményről, hogy Törökszentmiklóson, szegregátumban 

élő két terhes anya droghasználat, vélelmezhetően 

dizájner drogok használata miatt kórházba került. 

Országos hír lett belőle, hogy babáikat 

császármetszéssel kényszerűen világra kellett hozni, s 

hogy a droghasználat miatt az újszülöttek maradandó 

agykárosodást szenvedtek. A történtek hatására 

szörnyülködött mindenki. Hogy tehettek ilyet? Micsoda 

felelőtlenség! Ehhez hasonló felháborodott 

kifakadásokat lehetett hallani. A felháborodás teljesen 

jogos. Ítélkezni könnyű, ám a miértek tudakolását nem 

igen lehetett hallani senkitől sem. 

 A törökszentmiklósi események kapcsán 

gondolatébresztő gyanánt, néhány információt szeretnék 

megosztani a mélyszegénység, a kirekesztettség, mint 

környezeti hatás személyiségfejlődéssel kapcsolatos 

kérdéseiről. E témával az interneten elérhető, 

jelentősnek tekinthető, már oldalakkal korábban említett 

publikáció is foglalkozik 213 oldalon keresztül, 

melynek címe „Társadalmi egyenlőtlenségek, a nem 

hagyományos családmodell, a szülői viselkedés és a 

gyermekek fejlődésének összefüggései”  
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Pedagógusoknak íródott, de másoknak is érdemes 

elolvasni. „Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlődését a pedagógusok professzionálisan tudják 

segíteni, ismerniük kell a családok helyzetéből és/vagy 

kultúrájából fakadó különbözőségeket. Különösen 

fontos, hogy a tanárok értsék, milyen nehézségeket 

jelent a szegény családok gyermekeinek az iskolai 

követelmények teljesítése. Napjainkban a pedagógusok 

körében számos esetben leegyszerűsítő 

magyarázatokkal, sztereotípiákat tartalmazó 

értelmezésekkel találkozunk, amikor hátrányos helyzetű 

roma és nem roma gyermekek iskolai vagy családi 

helyzetéről esik szó.”
25

 E gondolatokat igaznak tartom a 

társadalmi problémák megoldásaival kapcsolatos 

leegyszerűsítő közvélekedőkkel kapcsolatban is, 

ahogyan mindennapi munkájukhoz hasznos 

olvasmánynak gondolom az említett kiadványt a segítő 

szakmák tagjai számára.  

 

A szegénység, a társadalmi kirekesztődés, az alacsony 

iskolai végzettség és a szerhasználat kapcsolata nem 

kutatott Magyarországon. Elvétve egy-egy tanulmány, 

reprezentatívnak nem tekinthető kutatás összegzése 

azonban napvilágot látott.  

                                                           
25

 Sallai Éva szerkesztő: A társadalmi egyenlőtlenségek, a nem 
hagyományos családmodellek, a szülői viselkedés és a gyermekek 
fejlődésének összefüggései. (7. oldal.) 
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A szegregátumokban élők szerhasználati jellemzőit 

kutatta Szécsi Judit és Sik Dorka, mely kutatási anyag 

az Esély 2016. évi második számában jelent meg. Címe 

„Szerhasználat egy hátrányos helyzetű járás 

szegregátumaiban.” Megjegyzendő, hogy a hátrányos 

helyzetű elnevezés a 105/2015. és 106/2015. Kormány 

rendeletekkel kedvezményezett települések, járások 

kifejezésre módosult. Szebben hangzik, ám a lényegen 

mit sem változtat. 

 

Ahogyan Herczog Mária fogalmazott, az első évek 

örökké tartanak. A nevelés, bármenyire is utópikusnak 

tűnik, a gyermekvállalással, majd a fogantatással 

kezdődik. A megszülető gyermek jövője szempontjából 

a legmeghatározóbb időszak, már ami az idegrendszer 

megalapozását illeti, a fogantatástól számított kettő év 

kilenc hónap. Majd az azt követő további négy életév. 

Ha figyelembe vesszük hazánk lakosságának egyes 

minőségjellemzőit, akkor azt látjuk, hogy az iskolába 

kerülő gyerekek 20 százaléka jelentős minőségi 

hátránnyal lép az osztálytermekbe, s nagy 

valószínűséggel nyolc osztályt végezve, funkcionális 

analfabétaként abbahagyja a tanulást. Ez mindenkép 

figyelmeztető a jövő szempontjából és baljós árnyat 

vetít elénk, amennyiben nem történik a maszatoláson 

túlmutató, valós, segítő, támogató, fejlesztő beavatkozás 
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e jelentős nagyságú, és önmagát újra „termelő” 

társadalmi réteg felzárkóztatása érdekében. 

 

Megtanulni emberként élni, viselkedni ugyanis 

minőségi közösségi létet, értéket közvetítő társas 

környezetet feltételez, ahol vannak társadalmilag 

elfogadott viszonyítási pontok. Ahogyan mondani 

szoktam egy lakatlan szigeten nem lehet „hülyének” 

lenni, hiszen nincs mihez viszonyítani magunkat. Az a 

környezet, amibe beleszülettünk, annak minősége, 

jellemzője jelentősen meghatározza a szocializáció 

folyamatát és annak eredményességét. E tanulásnak 

négy formája létezik, utánzás, modellkövetés, 

azonosulás, s a legmagasabb szint, a belsővé tétel, az 

interiorizáció, ahol az értékek, viselkedésformák 

beépültek, a személyiség részévé váltak, s ezzel 

önszabályozókként működnek.  

 

Azt nem kell magyarázni, hogy jelentős minőségbeli 

különbség van minden környezeti jellemzőt illetően a 

Rózsadomb és a szegregátum között, s ezek a jellemzők 

nagymértékben behatárolják az oda születők leendő 

életpályájának alakulását. A szegregáció nem etnikai 

jelenség. Andorka Rudolf meghatározása szerint 

szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy 

településen belül a különböző társadalmi rétegek, 

etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül 
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egymástól. A szegregáció együtt jár a jövedelmi 

viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges 

egyenlőtlenségeivel. A KSH szerint a szegregátumnak 

vannak számszerűsíthető jellemzői. Szegregátum az a 

terület, ahol az ott élő aktív korú népességen belül a 

legfeljebb általános iskolai végzettségű és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

magasabb, mint 50 százalék.  

 

Szécsi Judit és Sik Dorka által vezetett kutatás terepéül 

szolgáló járásban 8 település szegénységi kockázata 

elérte a legmagasabb 10-es értéket, míg további 11 

település is a magas kockázati kategóriába tartozik. 

Csupán a három város kapott középértékű osztályzatot. 

Mi alapján történik az értékelés? 

 Társadalmi és demográfiai adottságok. 

 Lakás- és életkörülmények. 

 Helyi gazdaság és munkaerő-piaci helyzet. 

 Infrastruktúra és környezeti feltételek. 

 

A kutatási eredmények alapján az alábbi jellemzőket 

tapasztalták. Általánosan elterjedt a dohányzás, az 

érintettek jövedelmük jelentős részét, akár felét, 

dohányárura költik, többnyire csempészett cigarettára. 

Az alkoholfogyasztás magas. Jellemzően a különböző 

módon történő pénzhez jutás utáni napokban válik 

mértéktelenné. A szülők körében az alkoholfogyasztás 
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jelentősen elterjedt. Jellemző a visszaélésszerű 

gyógyszerhasználat (altató, nyugtató), főleg a 

középgeneráció körében. A mértéktelen 

alkoholfogyasztás és az abuzív gyógyszerhasználat a 

fiatalabb generációkban is megtalálható, bár náluk 

inkább másodlagos a szerepük. Az interjúalanyok 

elmondása szerint a településen, de akár saját 

utcájukban is a „bármit, bármikor” lehetőség fennáll. 

Mindhárom szegregátumban van díler, akár több is. 

Őket mindenki ismeri. Az újfajta pszichoaktív szereket 

(dizájner drogok) elsősorban fiatalok használják, 10 – 

12 éves kortól. Nem ritka a mindennapi szerhasználat és 

a jelenség az iskolákban is ott van, melyről a 

pedagógusok is tudnak, ám eszköztelenek. A 

szerhasználat okaiként a már ismert jellemzőket 

említették a megkérdezettek. Ezek a problémák 

elfelejtése, szorongásoldás, közösséghez tartozás, 

magányérzés csökkenés. A szerhasználat a kortársak 

körében jellemzően pozitív, „menő” dolog.  A 

közösségen belül a droghasználat körül nincsenek 

titkok. A szerfogyasztás a gyerekek előtt zajlik, melyről a 

szülők is tudnak, s a kilenc-tíz évesek is ismerik a szerek 

neveit, kinézetüket, használatuk módját, a szerek 

hatását. A legális és illegális szerek használata erősen 

az országos átlag felett van. A fiatalok fele használ 

valamilyen dizájner drogot. Jelentős a vizsgált település 

lakói körében a különböző szerek hatásaival, 
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következményeivel kapcsolatos tudatlanság. Az 

interjúkból kiderült, hogy a munkanélküliség, a 

szegénység és a társadalmi kirekesztettség súlyos 

pszichés tüneteket okoz, s az így kiváltott frusztráció és 

kilátástalanság csökkentésére szolgál a különböző 

drogok fogyasztása. 

„A droghasználat egyéni döntés, ugyanakkor látlelete a 

társadalmi állapotoknak. Ahol a gyerekek kitörési 

lehetősége szinte lehetetlen, ahol esély sincs a 

munkaerőpiacon elhelyezkedni, és a közmunka jelenti az 

egyetlen munkalehetőséget, és ahol ennyire jellemző a 

nyomor és jövőnélküliség, mint ezeken a településeken, 

ott az olcsó, gyorsan ható szerek játszva teret nyernek. 

A kistelepüléseken, az alacsony társadalmi státuszokhoz 

köthető droghasználat tehát elsősorban nem 

drogprobléma, és nem egyéni élethelyzetekre 

visszavezethető probléma.”
26

 

 

Ahogyan ebből a kutatási anyagból is kiderül, a 

társadalmi státusz, a környezeti faktorok minősége 

jelentős mértékben befolyásolja a szülői mintázatokat, 

gyermekeik teljesítményét, viszonyát, az 

élettörténésekre adott válaszait, jövőképét. A többségi 

társadalom elvárásai képtelenek, vagy csak elvétve 

                                                           
26

 Szécsi Judit – Sik Dorka: Szerhasználat egy hátrányos helyzetű járás 
szegregátumaiban. 
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képesek áttörni ezt a láthatatlan, ám masszív falat az 

eddigi beavatkozási módszerekkel. 

Thomas J. Nehyba és munkatársai még 1999-ben 

vizsgálták az iskolai teljesítményt befolyásoló 

tényezőket. Ennek egyszerűsített, sematikus vázlata 

látható az alábbi ábrán, mely véleményem szerint 

érthetőbbé és igazolttá teszi a fentebb leírt gondolatokat. 
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Szerhasználat, kezelés, ellátás 

 

 

Miért drogoznak és isznak gyerekek és szülők 

egyaránt? 

 

Pár oldallal korábban már írtam arról, hogy egy 

szerhasználatnak több kiváltó oka van, ami többnyire 

egy dezorganizált családi működésben összegződik. E 

bekezdés címét lényegében dr. Abraham J. Twerski 

fogalmazta meg, ami eredetileg úgy hangzott, hogy; 

Miért drogoznak a gyerekek és miért isznak a szülők? 

Mára azonban már inkább az általam megfogalmazott 

cím közelít leginkább az valósághoz, hiszen felnőtt az 

elmúlt 20-25 évben egy generáció. Közülük többek 

életében jelentős mértékben fordult elő 

kábítószerhasználat, s van, akiknél ez ma is jelen van, 

függetlenül attól, hogy immár ők is gyerekeket 

nevelnek. Az alábbiakban dr. Twerski néhány 

gondolatát osztom meg az olvasóval, az általa vélt 

okokról, s néhány, a megelőzés irányába mutató 

javaslatáról. 

„A függő gondolkodás megértése segít megmagyarázni, 

miért sikertelenek bizonyos próbálkozások az 

alkoholizmus és a drog abúzus megelőzésében. A 

félelemkeltő taktikák a legtöbb esetben hatástalanok. 

Annak ellenére, hogy hírességek túladagolás okozta 
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halálesetét széles nyilvánosság kíséri, vagy a médiában 

rengeteg oktató program szól a kokain és a heroin 

használatának a veszélyeiről, a kábítószer bűvölete 

mégis sokakat vonz. A káros következmények – beleértve 

az addikcióval szembeni tehetetlenséget, a hatalmas 

anyagi veszteséget, jogi problémákat és a halál reális 

veszélyét – nem igazán kerülnek megfontolásra. 

A „Mondj nemet!” a drogokra jelmondatú, fiatalokat 

megcélzó kampány fontos tényt hozott felszínre. Amikor 

megkérdezték őket, mit gondolnak erről a felhívásról, 

sok tinédzser azt válaszolta: „Miért? Mi más van ezen 

kívül?” 

Előfordul, hogy fiatalok, akik kirekesztve érzik magukat 

„az amerikai álom”-ból, azaz az adott társadalmi 

rendszeren belüli boldogulás lehetőségéből, a 

kábítószerhez folyamodnak, mint a számukra egyetlen 

elérhetőnek vélt örömforráshoz. Mások, akiknek viszont 

meg van a sikerre az esélyük, a siker eléréséhez 

szükséges képességeikben nem bíznak. Megint mások azt 

nem értik, miért kellene megfosztani magukat az 

élvezettől. 

Ha az élvezet elérése, vagy a fájdalom enyhítése végső 

életcéllá válik, sok, főleg fiatal ember kémiai szerekhez 

fordul a cél eléréséhez. Kétségtelen, hogy a kémiai 

tudatmódosító szerek előidézik a kívánt érzetet. Ezért 

ahhoz, hogy a fiatalokat lebeszéljük ennek az érzetnek a 

hajszolásáról, meg kell őket győznünk arról, hogy 
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megéri lemondani az élvezetről. Mivel a szerek 

veszélyes hatásaival szemben immunisnak tekintik 

magukat, az egyszerű figyelmeztetés nem hat az 

elrettentés erejével. Ha azt mondjuk nekik, hogy a 

kémiai szerek elhagyásával egészséges, eredményes, az 

életet élvező emberekké válhatnak, gyakran azzal a 

kimondott vagy kimondatlan érvvel szembesülünk, hogy 

„Miért várjak, ha az ivás már ebben a pillanatban 

megadja az élet örömét?” 

 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy kultúránk egy olyan 

technológia talaján virágzik, amely kiiktatja a 

várakozást. Mindannyian mikrohullámú sütők, 

faxgépek, mobiltelefonok és gyorsételek fogyasztói 

vagyunk. Ha valaki el is tudja képzelni, hogy a 

„boldogság” élete egy későbbi szakaszában érkezik 

meg, az azonnali kielégülés mindent uralma alatt tartó 

világában elviselhetetlenné válik a hosszú várakozás. 

Ahhoz, hogy ténylegesen megelőzzük a fiatalok 

szerhasználatát, ki kell alakítanunk (1) az érzéki 

kielégüléstől eltérő, hosszú távú életcélokat, valamint 

(2) a várakozás, késedelem iránti toleranciát. Nem 

valószínű, hogy mai kultúránk azonosulni fog ezekkel a 

változtatásokkal. Éppen ellenkezőleg. Mai kultúránk 

éppen a függő gondolkodást támogatja. 

Vannak emberek, akiknek a függő gondolkodási sémái 

már a szerhasználat megkezdése előtt kiszűrnek 
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bizonyos tényeket. Az olyan fiatalok például, akik a 

kokain használatát forgatják a fejükben, bedőlnek a szer 

okozta eufória ígéretének és figyelmen kívül hagyják a 

borzasztó árat, amit valószínűleg majd fizetniük kell. Ez 

azt is jelenti, hogy a függő gondolkodásért nem 

okolhatjuk pusztán a szerek agyra gyakorolt kémiai 

hatását. 

A sors iróniája, hogy az addikt gondolkodás egy másik 

sajátossága abban áll, hogy miközben eltorzítja a függő 

személy önmagával kapcsolatos gondolatait, nem 

feltétlenül érinti a mások iránt attitűdöt. Előfordul, hogy 

az aktív alkoholista szülőt iszonyúan frusztrálja a lánya 

vagy a fia értetlensége a drogok destruktív hatásával 

szemben.”
27

 

 

 

A drogos „karrier” szakaszai 

 

„Egyszer élünk, élvezni kell az életet.” Mondják a 

hedonista felfogást vallók. Tévednek. Megélni kell az 

életet. Aki az életet éli, azt a céljai, bensőséges emberi 

kapcsolatai, tapasztalatai megvédik az élvezetek 

hajszolásától. Aki csak élvezni akarja az életet, az „el 

fogja csapni a hasát” s beleesik abba, ami sokszor csak 

kívülről látszik mézesbödönnek. Az élvezetek az ember 
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 Abraham J. Twerski: A függő gondolkodás: az önbecsapás megértése 
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életének szerves részei, de nem árt módjával bánni 

velük, mert visszájára is üthetnek.  

 

Fazekas Mihály, Schwajda György által átírt Ludas 

Matyijában a liba - Benedek Miklós szenzációs 

előadásában - mondja az alábbiakat. „Látod Döbrögi 

uram. Tanulhattál volna mitőlünk, libáktól. Mert azt 

minden liba tudja, hogy nem szabad felfalni egymás elől 

a kukoricát, mert aki sokat eszik, az hasmenést kap. És 

azt is megtanultuk, hogy szépen beálljunk a libasorba. 

Mert tudjuk, mindegy ki megy elöl és ki hátul, úgyis 

ugyanarra a libalegelőre jutunk.” 

 

Akik a problémás szerhasználók sorába lépnek, 

hajlamosak önön mindenhatóságuktól elvakulva azt 

hinni, hogy képesek irányítani a szer hatását és 

használatát. Látszólag meggyőződéssel hangoztatják, 

hogy urai a helyzetnek, s mondják ezt akkor is, amikor 

már rég a szer irányítja mindennapjaikat. Királykodnak, 

ahogyan dr. Csernus Imre mondaná. Ezért nem is veszik 

észre, hogy a kíváncsiságtól, veszélykeresésből, a 

valahová tartozás igényétől hajtott, vagy a 

szorongásoldás okán egyszeri kipróbálásnak induló 

történet rendszeres használatba torkolló 

megkötözöttséghez vezetett. 

A kipróbálás észrevétlenül csúszhat át alkalmi, majd 

később rendszeres, mindennapi fogyasztásba. Csúszhat, 
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hiszen az igazsághoz tartozik, hogy a kábítószereket 

kipróbálók jelentős hányada (szerencsére) megáll a 

kipróbálás, alkalmi fogyasztás szintjén. Évente 

megközelítőleg 14. 000 embert kezelnek függőség 

miatt, miközben körülbelül 40.000.000 szerhasználat 

történik egy évben. Van akinek „nem jön be” az anyag, 

másnak igen. Ahogy egy huszonéves, családapa 

ismerősöm mondta: „Nemrég kipróbáltam a füvet, 

röhögtem, vigyorogtam, mint egy hülye, aztán 

elálmosodtam, majd később hánytam egy nagyot. Hát 

nem vagyok normális, hogy ezért a szarért adtam 1600 

forintot. Kell a francnak.” Másoknak nincs ilyen 

szerencséje, s rátalálnak arra az élményre, melyet tudat 

alatt örökké vártak. Talán egy anyai ölelés, vagy a 

hegymászás adta adrenalin szint emelkedés is megadta 

volna, ha lett volna benne részük. 

 

Mindegyik szakasznak
28

 más a sajátossága, s ezért 

megítélésem szerint más-más beavatkozási formát 

igényelnek. A drogos karrier eleje a kipróbálás, 

kísérletezés, majd az ezt követő alkalmi használat még 

csak devianciának, meggondolatlan, magas kockázatú 

magatartásnak mondható. A legtöbben ebben a 

szakaszban meg is állnak. Itt még egészségügyi 

                                                           
28

 Az egyszerűbb érthetőség kedvéért nem a szakmailag elfogadott 
felosztást használtuk, mely a kísérletezés, alkalmi, rekreációs – szociális, 
intenzív, visszaélésszerű használatból áll. 
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problémáról elvileg nem beszélhetünk. Ebből a 

szakaszból észrevétlenül lehet átcsúszni a következő 

problémás szerhasználatként is jellemezhető szakaszba, 

melyben már a szellemi teljesítmény romlása, memória 

problémák, a motiválatlanság fokozódása, a hazugságok 

tetten érhetők. Az indokolatlan iskolai, munkahelyi 

hiányzások száma növekszik. A szociális 

ellehetetlenülés és a függőség kialakulása megindul. A 

mindennapos használat esetén a szociális 

ellehetetlenülés folytatódik, az egészségállapot romlik. 

A függőség látványosan megjelenik. Megjegyzendő, 

hogy lelki függőséget minden addiktív szer kialakít, 

testit azonban nem. A lelki függőség megszüntetése a 

legnehezebb, legidőigényesebb feladat. 

 

Talán belátható, hogy a kipróbálás szintjén nem kell 

orvoshoz rohanni, hacsak nincs máris túladagolás, vagy 

más egészségügyi következménye a drogfogyasztásnak. 

Itt még elég (lenne) a szülő, s ha van, egy 

drogkonzultációs központ is. A probléma súlyosbodása 

esetén a szülő, hozzátartozó önmagában már kevés, ám 

fontos szegmense a leállásnak. Ha mással nem, azzal 

mindenképpen, hogy kiszáll a drogos játszmából.  

A játszma általában ötszereplős, melyben a szerhasználó 

a főszereplő. A mellékszereplők a közvetlen 

környezetből kerülnek ki.  

A szereposztás a következő: 
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- üldöző, mely többnyire a társfüggő hozzátartozó 

- megmentő, aki újból és újból bizalmat szavaz. Ők 

többnyire a segítőszakmák képviselői (orvos, 

pap, tanár, szociális munkás) 

- balek, aki hagyja magát folyamatosan átverni, aki 

elhiszi a szenvedélybeteg minden hazugságát, és 

akit pénzzel is segít (szülő, nagyszülő, házastárs) 

- összekötő, a kábítószerhez való hozzájutást segítő 

személy, például a dealer, alkoholista esetében a 

kocsmáros, szomszéd, a játékgépező esetében az 

a személy, aki pénzt kölcsönöz bukás esetén is, 

amivel azután tovább lehet játszani 

A helyzet csak akkor változhat, ha a mellékszereplők 

kilépnek a játékból, és így a játszma a továbbiakban 

lehetetlenné válik.  

 

Tegyünk egy kis kitérőt a játszmák világába. 

 

Jó kiállású, 19 éves fiatalember szüleivel keresett fel 

bennünket körülbelül két évvel ezelőtt. Mint kiderült 

inkább a szülők, mint ő óhajtotta a találkozást. A szülők 

elmondása szerint fiuk a tanulmányait egy helyi jónevű 

szakközépiskolában évekkel ezelőtt abbahagyta. 

Munkája, mely alkalmi jellegű, elvétve van, ám azt is 

többnyire elhanyagolja. Reggelente sokszor nincs kedve 

felkelni, időnként indokolatlanul agresszívvé válik. 

Máskor olyan bújós, jó kedélyű, beszédes. Sokszor 
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sápadt és fénytelen a bőre. Nem olyan régen csúnyán 

összeverték. Mi lehet vele? Kérdezték önmaguktól a 

szülei.  

A találkozást követő beszélgetés során kiderült, hogy 

István (nevezzük így) kábítószer-használó. Szüleinek egy 

féléves „drogos karriert” vallott be, ám később kiderült, 

hogy már több mint három éve kábítószer-fogyasztó. 

Eleinte csak havonta, majd hetente egyszer szívott. 

Találkozásunkkor napi használó. Főleg „füves”cigit 

szív barátaival (inkább alkalmi haveroknak mondanám 

őket), de kipróbálta a speedet és az ecstasyt is. Időnként 

– követve az apai mintát – lerészegedik. Értékvesztett, 

küzdésképtelen személyiség, valahol áldozat is. 

„Rosszhelyre születtem” – mondja ő.  

A szülők közül az apa az üldöző szerepét játssza. A 

haverok a közvetítők. Az anya és a nagymama felváltva 

balek vagy megmentő. 

 A hatékonyabb beavatkozás érdekében 

együttműködésre kértük a szülőket, melyre csupán az 

anya látszik hajlandónak. Az apa szerint, neki ehhez az 

egészhez semmi köze. Ő nem drogozik. Ő nem egy 

drogos köcsög, ahogyan a fiát jellemezte. Valóban nem, 

„csak” alkoholista, annak is a masszívabb fajtájából. 

Nem csoda, hogy nem tetszik neki a „tükör”. Arról már 

nem is beszélve, hogy az alkohol éppen úgy drog, mint a 

kábítószer, s ebből a szemszögből nézve az apa sommás 
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véleményét, jogosan vetődik fel a kérdés - akkor most ki, 

kicsoda? 

A fiú motiválatlan, hónapokig játszmázik. Az anyjának 

azt mondja, hogy jár a Drogkonzultációs Központba, 

mert így békén hagyják, s az anyja megnyugszik. 

Viselkedésében nincs változás, ha nem kap pénzt, ellop 

otthonról ezt-azt, amit el tud adni.  

 

Az édesanyja, immár egyedül, ismét felkeres bennünket. 

Elkezdünk vele dolgozni, hogy legalább ő talpon 

maradjon, megerősödjön s ezáltal a családon belül lesz 

segítőtársunk. Megbeszéljük a teendőket.  

Semmire nem adhat pénzt, nem mos, nem takarít, nem 

varr a fiára. Lakhat és ehet otthon, egyelőre. Húzzák ki 

a támasztékokat, mert egyébként csak konzerválják a 

helyzetet. Tiszta viszonyok kellenek. Valamit valamiért. 

A fiát arra kéri, hogy kérjen nálunk segítséget. Beszél a 

férjével, hogy segítsen neki. A nagymama sem adhat 

pénzt az unokájának.  

Egy hétig bírja.  

„Lukas a cipője. Azért adtam neki pénzt, hogy vegyen 

magának új cipőt. Nem bírtam nézni, hogy kint van a 

lábujja. Mégiscsak az anyja vagyok, megszakad a 

szívem, ha így látom”- mondja. Ez a balek szerep egyik 

jellegzetes példája. A következő találkozásunkkor 

szánja-bánja megingását, hiszen a fia, ahogyan azt 

jósoltuk, nem cipőt vett magának, hanem „füvet”. 
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Ezután tovább képes a megbeszélt stratégiához tartani 

magát, s csodák-csodájára István elkezd beszélgetni 

vele. Arról, hogy mennyire szégyelli magát, hogy 

időnként milyen rosszul érzi magát, ideges, feszült. 

Tartozásai vannak. Majd elkezd hozzánk járni, egyéni és 

csoportos foglalkozásokra egyaránt. Beszélgetünk. 

Róla, a családról, az életről, kudarcokról, célokról, 

időnként a drogokról is. A drogos haverokat kerüli, 

buliba nem jár. Tudja, hogy ezek az ő csapdahelyzetei. 

Ha sóvárgása van, fut, fát vág vagy fekvőtámaszokat 

csinál. 

 

Az apa továbbra is iszik. Részegen jár haza. Nem akarja 

beengedni a fiát, ha az később jön haza, mint ahogy az 

szerinte ildomos lenne. „Mert egy drogos köcsög, akit ki 

kellene nyírni.” - indokolja. Sokszor beleköt a fiába. 

Nem veszi észre, hogy a gyerek már jó úton jár, amit 

segítenie kellene. Vagy nem akarja észrevenni, hiszen 

ha a gyerek megint drogozik, akkor a feketebárány 

továbbra is a gyerek és nem az alkoholista apa lesz. 

 A visszaesés csak idő kérdése. Amit az anyával, fiúval 

közösen felépítettünk, azt az apa szétveri. - Elefánt a 

porcelánboltban. 

István el-elmarad a csoportfoglalkozásokról. Pénze 

nincs. Az anya szerint minden rendben van, hiszen fia 

nem jár sehova, segít otthon, ám nem keres munkát. 

Később kiderül, hogy István valóban nem használ 
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kábítószert – nincs rá pénze -, helyette áttért a 

szorongásoldókra. Hetente egyszer, esetleg kétszer 10 -

15 szem egyszerre, amit otthon és a rokonoknál talált. Ő 

azt hiszi, hogy ez a megoldás. Pedig csak szert váltott. 

Csöbörből-vödörbe jutott. 

Ki szeretnénk emelni a családból egy rehabilitációs 

otthonba, hogy az apa „kártékony” hatását ki tudjuk 

iktatni, ám sem az anya, sem István nem akarja 

elfogadni ezt a lehetőséget, pedig a nagyszénási otthon 

fogadná őt. A főszereplő továbbra is István. Nem akar 

menni, mert szerinte úrrá tud lenni a helyzeten. Az anya 

nem akar egyedül maradni. - Mit kezdene a részeges 

férjével, egyedül?- Ezért ismételten eljátssza a balek 

szerepét. Istvánt pedig elviszi egy másik, immár 

egészségügyi szolgáltatóhoz - mondván ott biztos tudnak 

rajta segíteni -, ahol depressziósnak nyilvánítják. 

 

Közben eltelt másfél év. István újra rátalált kedvenc 

növényére, ami még jobban „megkötözte”. Az anya 

belefáradva a két szenvedélybeteg – apa és fia – 

terheibe, elköltözött otthonról, s beadta a válópert. 

A férjnek ez, remélhetőleg nem pillanatnyi, kijózanodást 

okozott, vagy csak rádöbbent, hogy elvesztette az 

univerzális „háztartási robotot”, s felhagyott az ivással.  

Ezzel sikerült visszaédesgetni az asszonyt. A fiút 

azonban ez sem hatotta meg, drogozott tovább. 

Megpróbált szakmát tanulni. Bekerült egy ingyenes 
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képzésbe, melyet egy szociális szolgáltató indított 

hátrányos helyzetben élők számára. A szakmai fogások 

elsajátításához kölcsönbe kapott kézi szerszámot 

azonban eladta, kellett a pénz a „fűre”. Rengeteget 

hiányzott - a „fű” senkit sem tesz motiválttá, sőt. Végül 

innen is kimaradt. A marihuána persze pénzbe került, s 

mivel Istvánnak nem volt továbbra sem munkája, 

dílerkedett. Egy kis hal volt az „értékesítési” láncban. 

Az eladott anyag árát azonban úgy tűnik megtartotta, 

mert kétes fazonok kezdték egyre jobban fenyegetni. 

Ezért úgy döntött, bevonul egy távoli rehabilitációs 

otthonba. Jelenleg ott van. A kérdés az, hogy a külső 

fenyegetés adta motiváció elég lesz e a leálláshoz, vagy 

a belső motiváció hiányában előbb-utóbb otthagyja ezt 

a segítő helyet is és anyagozni fog tovább? Egy biztos, 

az adósságát nem felejtik el azok, akiknek tartozik, s az 

a világ nem ismer kegyelmet. Ezzel, akárhogyan is 

alakul István sorsa, szembe kell nézzen. 

 

Eltelt egy újabb év. 

A napokban megállított István édesanyja az utcán, hogy 

megmutassa a mobiltelefonjába lementett képeket és 

örömmel újságolta, hogy fia túl van a rehabilitáción, 

ahol összeismerkedett egy lánnyal, akivel most együtt él. 

Nem költözött haza, hanem ott maradt 

„valahol”Magyarországon. Dolgoznak, élik az életüket, 
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s a szermentesség megtartása érdekében rendszeresen 

járnak a helyi Névtelen Anyagosok közösségébe.  

 

E kis kitérő után térjünk vissza a drogos karrierhez, 

melynek elnagyolt szakaszait az alábbi ábrán próbáltam 

ábrázolni, s melynek hitelességét az előbbi, életből vett 

példa is igazolja. 

. 

 
A drogos karrier szakaszai 
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Mint az látható, vagy reményeim szerint érzékelhető az 

ábrán, nincsenek éles határvonalak az egyes szakaszok 

között. A fogyasztó észrevétlenül csúszik át e 

mesterségesen felállított határmezsgyéken s lényegében 

meghatározhatatlan, hogy melyik pillanatban végződik 

az egyik és kezdődik a másik.  

Meg kell említenem, hogy szerencsére a kábítószereket 

kipróbálók többsége megmarad az első fázisban, ez 

azonban nem jelenti azt, hogy félvállról kell venni 

annak hírét, hogy gyermekünk kipróbált valamilyen 

kábítószert. Úgy érzékeljük ugyanis, hogy a kipróbálók 

közül az elmúlt évek során egyre többen csúsztak át a 

problémás szerhasználat fázisába. Ők a „királykodók” 

közé tartoztak. Munkatársaim az éjszakai életet 

látogatva többször tapasztalják, hogy korábbi „Ki, ha én 

nem?” klienseink közül többen mára nagyon 

szétcsúszott állapotban vannak, ám a segítségkérés 

mégsem jut az eszükbe. Ők, ahogyan más kábítószert 

kipróbáló ember többnyire, két dolgot vártak a 

kábítószertől: boldogságot és szabadságot. NOS, EZ 

AZ, AMIT NEM LEHET MEGKAPNI ÁLTALUK! 

Csupán ennek rövid ideig tartó illúzióját. Mára 

megkötözöttek, tetteiket nem ők, hanem a szer iránti 

sóvárgás irányítja, s „örülnek”, ha legalább sehogyan 

sem érzik magukat, mert örömet már régóta nem, ám 

szenvedést annál inkább éreznek. Kiégtek. 
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A drogos karriert ábrázoló ábrát látva gondolom, többen 

töprengenek, hogy a kábítószer-használat helyett vajon 

véletlenül vagy direkt írtam szerhasználatot az ábra 

tengelyeihez. Szándékosan, hiszen a függőség 

kialakulása független a szer fajtájától, s nem kizárólagos 

privilégiuma a kábítószereknek, sőt. Ha a különböző 

anyagok addiktív hatását vizsgáljuk, akkor az első 

helyen a nikotint említhetjük, s az alkohol is „előkelő” 

helyen szerepel, pedig ezek engedélyezett szerek. Ebből 

az is kitűnik, hogy az adott szer addiktív hatásának 

nincs befolyása annak meghatározására, hogy melyik 

szer használata engedélyezett vagy törvénytelen. Ez a 

felosztás csak az adott kultúra és az adott történelmi 

időszak ismeretében értelmezhető. Európába 

kerülésekor a dohány, a kávé, vagy ahogyan 

jellemezték, az ördög italának fogyasztása tiltott volt, 

sőt akadt ország ahol halálbüntetés járt érte. 

 

„Hétvégente megiszom egy-egy pohár finom vörösbort 

(nem tablettásat), akkor a fenti ábra alapján én deviáns 

vagyok” kérdezheti az olvasó. Nem. Legalábbis a 

földnek ezen a tájékán nem. A muzulmán világban az 

lenne. A deviancia, mint minősítés egy magatartás 

társadalmi megítélése, mely megítélés az idő folyamán 

változhat. Függ a társadalmi tradícióktól, azok 

változásától, a szűkebb és tágabb közösség írott és 

íratlan szabályaitól. A könnyebb érthetőség kedvéért 
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hadd említsem itt példaként a házasság intézményének 

két, számunkra szélsőséges formáját. Mindenki tudja, 

hogy a muzulmán világban a többnejűség elfogadott. 

Azt talán kevesebben ismerik, hogy létezik olyan 

népcsoport is, amelyik a többféle házassági formát is 

elismeri, így a többnejűséget és többférjűséget is. Ez a 

nepáli nyinbar népcsoport. Ott ez természetes, ellenben 

nálunk, poligámia vádjával bíróság elé citálnák az ilyen 

kapcsolatok gyakorlóit. 

 

A szerhasználati szakaszok közös jellemzője, hogy az 

idősíkon előrébb haladva fokozatosan nő az 

ellehetetlenülés, a megbetegedés kockázata, és a normál 

életbe való visszatérés rögösebbé, nehezebbé válik. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy többéves 

szerhasználat után nincs visszaút. Van, ám 

embertpróbáló. Az első lényeges lépés a visszatérésben 

a beismerés. Annak beismerése, hogy képtelen vagyok 

úrrá lenni szenvedélyemen. Legyőzettem, segítséget kell 

kérnem. A másik, a mában megragadható rövidtávú 

tervben leledzik. „Csak ma, megengedhetem 

magamnak, hogy ne igyak (ne drogozzak, ne játsszak).” 

A hosszú távú tervek a szenvedélybetegek számára 

megfoghatatlanok, hiszen eddig is csak a mában és a 

mának éltek. A „húsz évig nem iszom”, számukra ezért 

betarthatatlan. A ma azonban igen. A holnapból is ma 

lesz egy nap múlva és a holnaputánból is két nap múlva. 
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Ez már megvalósítható cél, csak lépésről-lépésre 

tartania kell hozzá önmagát – élete végéig. A beismerés, 

az önfeltárás elengedhetetlen és megkerülhetetlen, 

akárcsak a hozzátartózok felépülést segítő 

együttműködése. 

 „Önzés – én-központúság! Úgy gondoljuk ez 

minden bajunk gyökere. A félelem, az önámítás és az 

önsajnálat százféle formájától űzve, felebarátaink 

lábára taposunk, és ők bosszút állnak. Néha 

megsértenek bennünket, látszólag ok nélkül, de ezeknek 

a véleményeknek a mélyén mindig az rejlik, hogy 

valamikor a múltban önző döntéseket hoztunk, és ezek 

később sebezhetővé tettek minket. 

 Úgy gondoljuk tehát, hogy bajainkat 

tulajdonképpen magunk okoztuk, belőlünk fakadnak. Az 

alkoholista éppen a mértéktelen önfejűség egyik 

legszélsőségesebb példája, bár ő általában nem így 

látja. Nekünk, alkoholistáknak, mindenek előtt az 

egocentrizmustól kell megszabadulnunk. Kénytelenek 

vagyunk, különben végez velünk!”
29
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Életképek 

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán 

Szolgáltató Központja a térség legsokoldalúbb szociális 

szolgáltatója. Mindennapi munkánk során naponta 

találkozunk olyan áldozatokkal, akik a viktimológia 

értelmezési keretén többnyire kívül esnek, ám szélesebb 

kontextusban mégiscsak áldozatok, legyen szó 

hajléktalanokról, vagy éppen szenvedélybetegekről. Az 

intézményünkben működő Drogkonzultációs és 

Információs Központ munkatársai is segítő 

tevékenységük során áldozatként tekintenek az őket 

felkereső szenvedélybetegekre, vagy hozzátartozóikra.  

Velük ellentétben, társadalmunk tagjai közül többen, 

inkább az érzelmekből táplálkozó ítélkezés egyszerű, 

ám rossz válaszát, semmint az értelemből fakadó 

beleélés, tájékozódás, értelmezés lehetőségeit 

választják, amikor a szenvedélybetegségek 

kérdéskörével találkoznak. „Úgy kell neki”- mondják 

sokszor ezt a sommás ítélkezők, anélkül, hogy ismernék 

a valós hátteret.  

Gondoljon csak bele, létezik-e ember, aki abból az 

indítatásból nyúlt az első szál cigaretta, az első pohár 

sör, az első füves cigi után, hogy ő függő, hogy 

szenvedélybeteg akar lenni? Ugye, hogy nem.  
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Az elmúlt több mint 14 év során nagyon sok kliens 

fordult meg intézményünkben. Közülük néhány életébe 

kap most betekintést az olvasó. 

 

„Elszomorodunk, amikor azt halljuk, hogy valamelyik 

távoli kontinensen tömegek éheznek, hiszen 

mindannyian ismerjük a fizikai éhséget, de a szánalom 

csak időleges. Ám még ennél is sokkal nagyobb 

emocionális erőfeszítést igényel egy függő személy 

helyzetébe beleélni magunkat. Nyomban együtt érzünk 

egy szenvedő gyermekkel, azonban képtelenek vagyunk 

meglátni ugyanezt a gyermeket abban a felnőttben, 

akinek darabokra tört a lelke, és elszigetelten vívja 

mindennapi harcát a túlélésért mindössze néhány 

saroknyira attól az üzlettől, ahová vásárolni járunk….. 

 

……Nem minden függőség kiváltó oka bántalmazás 

vagy trauma, de meg vagyok győződve arról, hogy 

minden esetben ki lehet mutatni valamilyen gyötrelmes 

élményt, ami meghúzódik a káros szenvedély mögött. A 

szenvedés megtalálható minden addiktív viselkedési 

forma középpontjában. Jelen van a 

szerencsejátékosoknál, az internetfüggőknél, a 

kényszeres vásárlóknál és a munkamániásoknál. Lehet, 

hogy a seb nem mély, és nem okoz állandó fájdalmat, 
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sőt teljesen láthatatlan, rejtett is lehet – de akkor is ott 

van a háttérben. ”
30

 

 

Egy dizájner droghasználó világa 

(Egyik névtelen kliensünk beszámolója, az eredeti 

szöveg megtartásával) 

 

„Mostanában nem mozgok a piacon, de tudtom szerint 

pereg a herbál (herci, herbe, herba). A hatásaként a 

részegség tízszeresét kell elképzelni. Igazából nem is jó, 

csak be vagy ájulva. Nem kicsit. Az igazi fűhöz semmi 

köze, mert ez méreg!!!  Úgy készül, hogy megveszik a 

boltban a natúr herbália teát, amit kb. úgy kell 

beállítani, hogy 10 gramm növényre kell 1 gramm por. 

Ezt a port azután acetonba feloldva, rá kell spriccelni a 

növényre és grammját már lehet is eladni 1000 

forintért. Egy gramm körülbelül 4 darab 4 fős cigi, és 

aránytól függően fél óráig tart a hatása. Aki kezdő és 

nem bírja, az összehányja magát. Hallucinálsz, szédülsz, 

ha olyan a cucc folyik tőle taknyod, nyálad, vért köpsz, 

és a legrosszabb, hogy a negativitások ellenére 

rászoksz!!!  (Akaratlanul!)  

Most pedig jöjjön a keményebb része. 

Tudom nektek kéne a megnevezése, de itt csak úgy 

hívják, hogy FEHÉR. Nem lehet tudni miből és hol, meg 

hogy, hogyan, de van. Állaga néha púderszerű, néha 
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kristályos, mások pedig szilánkosak, mint az üveg. 3000 

forint grammja. Kis légmentes zacskóban kapható. Egy 

zacsi egy embernek elég egy éjszakára, függően a cucc 

erőségétől. Persze ez nem azt jelenti, hogy egy ember 

nem tud egynél többet felszívni. Simán megettem magam 

hármat. Kiöntöd a zacskóból  a port. Kívánság szerint 

kártyával széthúzod, és nekiesel. Egy csővel 

felszippantod. Első reakció általában, hogy ˝azt a 

kurva˝. Majd szétmarja az orrod és folyik a taknyod. Ha 

jó a cucc, akkor 5 perc után jön a hatás. Elkezdesz 

fölösleges dolgokról beszélni, de azt kifulladásig 

csinálod. Eszedbe jutnak olyan dolgok, amik 2-3 éve 

történtek és csak mondod és mondod. Eközben bizsereg 

az agyad. Érzed, hogy a narkó pusztítja a tested. 

Minden egyes sejtedet. Szárnyal az agyad. Több dolgot 

akarsz kimondani, mint amit tudnál, és ha ezt nem 

sikerül valakinek eldarálnod, akkor megkattansz, de ha 

ügyes narkós vagy, elkezdesz, mondjuk futni, vagy 

tekerni zenehallgatás közben. Ezt olyan módon tudod 

művelni, mint még soha és addig, amíg a cucc, vagy a 

zene véget nem ér. Amikor véget ért az éjszaka vagy az 

éjszakák, ami 3-4, de simán lehet öt is, elkezdődik az 

álmatlanság. A tested már ki van merülve. Az agyad 

elfáradt, az orrod nyálkahártyája teljesen ki van. 

Szipogsz, a pupillád megegyezik a szemed méretével. 

Saját tapasztalatom az olvasási képesség elvesztése, a 

napokig tartó depresszió, üldözési mánia, orrvérzés, 
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levertség, sápadtság, csontváz szerű arckifejezés. Akár 

10- 15 kilót is leadhatsz magadról, mert az ételt nem 

kívánod. Sőt le se akar menni a torkodon, és ilyenkor 

képes vagy napokig nem enni, de az alkohol jöhet 

minden mennyiségben, amitől te leszel a világ királya és 

úgy érzed, hogy a Pisai ferde tornyot is visszacsinálnád 

egyenesbe. Erre jöhet egy kis herbál, amitől kb 5 percig 

kicsit jó, de igazából ennyi. Ha nem szívod a herbált, 

akkor is elszívsz 3 doboz cigit egy éjszaka. És persze 

elkéred a c.....tól hitelbe. Ha nem bírod kifizetni, úszik a 

telód, a tévéd, az irataid. Minden, amit odaadtál a pénz 

nélküli vétel előtt azzal, hogy majd hozod a lóvét 

délután. Te annál jobban kattogsz, ahogy ti mondjátok 

(vágyódsz), és mész a másik helyre, és a harmadikhoz is, 

ha kell. Lopsz, hazudsz, mindent megteszel, hogy legyen 

még cucc, vagy ha nem akarsz már „fehérezni” akkor a 

herbálért is ölni tudnál. 

Nagyvonalakban most ennyi ugrott be és ez sajnos nem 

kitaláció ez mind így van! Remélem tudtam nektek ezzel 

segíteni, ha kérdezni akartok csak nyugodtan.”  
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Alkoholherceg fogságában 

 

Alexa  

 

A múlt 

Egy májusi napon épp kollégáimmal egyeztettük a heti 

teendőket, amikor valaki halkan bekopogott a 

Drogkonzultációs és Információs Központ ajtaján. Egy 

törékeny, önbizalomvesztett nő állt az ajtónk előtt, aki 

halk hangon kezdett el motyogni valamit a kórházról, 

meg arról, hogy segítségre van szüksége. Leültünk, én 

kérdeztem, ő pedig bátortalanul válaszolgatott. Szép 

lassan megismertem az életének egy részét. Ahogy telt 

az idő szabadkozni kezdett, úgy gondolta rabolja az 

időmet, s bár maradásra bíztattam valamiért nehezen 

hitte, hogy nem zavar. Krízisben volt, ezért akkor több 

mint három órán keresztül beszélgettünk életének 

alakulásáról. Ezt a beszélgetést azután több is követte. 

Köszönhetően a két intézmény példás 

együttműködésének, munkatársaim rendszeresen 

bejárnak a Hetényi Géza kórház pszichiátriai osztályára. 

Alexa tőlük, ott hallott rólunk és az általunk kínált 

lehetőségekről. Kapott egy elérhetőségünket is 

tartalmazó névjegykártyát, amit valamiért nem dobott 

el, gyűrögette a zsebében. Mint kiderült, hetek óta 

készült a velünk való találkozásra, ám egyre csak 

halogatta azt. Pár napja azonban történt egy megrázó 
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esemény az életében, mely azután önkéntelenül is 

hozzánk vezette. 

Alexa érettségizett, kereskedelmi végzettséget szerzett 

lány. Valaha dolgozott, még üzletvezető is volt, ám a 

kontrollálatlan alkoholfogyasztás miatt elvesztette 

állását, munkanélkülivé vált. Elmúlt harminc éves. 

Tizennégy éves kora óta fogyaszt alkoholt, a „füvet” 

megkóstolta, de elmondása szerint nem él 

kábítószerekkel. Szülei elváltak. Talán jól érzékelteti 

zavaros helyzetét, hogy még mindig abba a lakásba van 

bejelentve, melyet a szülei a válás után, több mint két 

éve eladtak. Akaratos, önfejű, mindenre talál 

felmentésre okot adó (ál)magyarázatot. Amikor 

találkoztunk, a legutóbbi kórházi kezelésnek 

köszönhetően, már nem voltak elvonási tünetei, 

legalábbis testiek nem. A lelke azonban üres maradt. 

Több mint egy hónapig tiszta volt. Életvitele alapján 

lényegében hajléktalannak mondható. Két évig egy 

fűtetlen faházban húzta meg magát egy vele egykorú, 

alkoholbetegségét be nem ismerő férfival, aki 

találkozásunk előtt néhány nappal felakasztotta magát. 

Alexa vágta le a fiút a kötélről, amikor pár óra múlva 

rátalált, majd megpróbálta újraéleszteni. Akkor, ott, az 

átélt sokk hatására megcsúszott. A faházból történő 

elköltözés előtti pakolás során megtalált üveg bor 

nyújtotta csalfa enyhülésnek nem tudott ellenállni, ám 

megrázta magát, és segítséget kért. Anyja, apja a 
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számtalan csalódás után azonban nem hitt neki, nem 

fogadták be, illetve egymásra mutogattak a 

segítségnyújtás helyett. Nagyapja az, aki végül 

segítségére sietett, s a maga módján támogatja a 

felépülésben, megerősödésében.  

Első találkozásunk után Alexa naponta járt hozzánk, 

keresve önmagát, időnként botladozva, kétkedve. A vele 

történt foglalkozások során érződött, hogy lelkileg 

nagyon instabil, és ismét könnyen megcsúszhat. Inkább 

veszteségnek, semmint nyereségnek élte meg az ivás 

abbahagyását. Az Alkoholherceg nyújtotta torz tükör, 

annyi szenvedtetés ellenére, még mindig szépnek és 

hihetőnek tűnt számára. Ezért is törekedtünk a 

felépülésének biztosabb folytatása érdekében minél 

hamarabb egy rehabilitációs otthonba bejuttatni. Ez nem 

minden esetben egyszerű dolog, hiszen meg kell oldani 

az odautazást. Részt kell venni egy felvételi procedúrán, 

amin eldől, hogy befogadják, vagy a csupán megjátszott 

motiváltság miatt elküldik. Ráadásul olyan 

rehabilitációs otthont kellett találnunk, amelyik 

koedukált és eltekint a költségtérítéstől, hiszen 

Alexának nincs miből fizetni a benntartózkodását.  

Az alkoholistákról az ápolatlanság, szellemi leépültség 

képe lebeg az emberek előtt. Nem csodálkozom rajta. 

Képzeletembe bevillan egy nő képe. Pár hónapja ment 

el az árnyékvilágból Jolán, négy gyerek édesanyja, aki 

néhány évvel ezelőtt még nálunk akart elhelyezkedni, 
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miután elvesztette addigi állását, vezető beosztását. 

Akkor találkoztunk először. Második találkozásunkkor, 

- ami apja kérésére jött létre azért, hogy próbáljam 

rábírni arra, az állapotára való tekintettel, a saját 

érdekében menjen be a kórházba -, hol volt már az a 

filigrán, büszke, jól öltözött, választékosan beszélő 

Jolán? Feküdt lakása szobájának kerevetén, szétnyílt 

pongyolában, s nem csak sejtette, hanem anélkül, hogy 

észlelte volna, szégyen nélkül mutatta a világnak már 

Rubensinek sem nevezhető szétfolyt, felvizesedett 

testének minden szegletét. Gondolatai széttöredeztek, 

beszéde elkent volt, s beszélgetésünk fonalát nem csak a 

gondolati szétesések útvesztője, hanem a telefon 

ismételt csengetése is meg-megszakította.  Még ebben 

az állapotában is voltak férfiak - 17-től 72 évesig -, akik 

4000 forintért igénybe vették „teljeskörű” 

szolgáltatásait. Ezért csöngött oly sokszor a telefonja. 

Két éve ugyanis ebből élt. Ott, akkor, még sikerült 

rábírnom, hogy menjen be a kórházba. Az osztály 

szabályainak felrúgása miatt azonban pár hét múlva 

elküldték, mert alkoholt fogyasztott. Alkoholherceg őt is 

bűvkörébe vonta, s többé nem eresztette el. Másfél 

hónap múlva édesapja talált rá halott testére a 

lakásában, hiszen a lelke akkor már messze járt. 

Vannak olyan emberek, akiknek beszéde több éves 

absztinencia esetén is az alkoholistákra jellemzően 

elkent marad, mondatfűzéseik szakadozottak. Nekik 



175 
 

sajnos az alkohol hatása miatt sérült a 

beszédközpontjuk. Alexa ellenben nem ilyen. 

Bátortalan, de szabatosan beszél, gondolatai tiszták. 

Ennek igazolásául ismerkedjenek meg vele egy kicsit 

közelebbről. Az alábbi gondolatokat, vívódását barátja 

öngyilkossága előtti napokban írta. A versek jóval 

korábbiak. Közlésükhöz hozzájárult. 

„Amin most jár az agyam, nem is akarom leírni. Viszont 

már fizikailag is fáj a magány. Nem az egyszerű 

egyedüllét bánt, hanem az a belül maró MAGÁNY. 

Leltároztam. Ki az, akinek örülnék és miért? Kutattam a 

múltamban, ki az, akivel nem megjátszás a találkozás 

öröme? Akivel nem unatkozom akkor sem, ha nem én 

beszélek, akire felnézek úgy, hogy közben magam nem 

nézem le (most kinevetem magam, hiszen ilyen nem 

létezik. MÉG)  

Világos! Magányos maradok, amíg nem érem el saját 

hitemet. Hiszen olyan társaságra vágyom, amiben nem 

kell figyelnem magamra, adhatom önmagam, mint 

régen. Még világosabb! Ez alapvető volt bennem, hát 

ezért nincs senkim, akit felhívhatnék, hogy jó lenne 

bandázni. Bár most nem akarok megújulni, mert 

szégyen amilyen nyomi vagyok. Az a pár ember, aki 

maradt, biztosan megfogadta magának, hogy nem enged 

elveszni. Mint Jóni. Minden nap ír legalább egy sms-t, 

azt hiszem, erőlteti magát, hogy el ne enyésszen a 

feledésben. Jó, ha jön. Örülök, hogy találkozom 
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valakivel, de valami hiányzik ebből a barátságból. 

Talán én, de a távolság sem segít. Tovább leltározva 

eszembe jut Boci, de el is vetem. Ő sem az, aki igazán 

hiányzik, ott van némi személyiségzavar. Jól van, kinek 

nincs! De volt pár alattomos húzása, amit nehéz átlépni. 

No meg azon kívül, hogy dolgozik, semmivel sem jobb 

nálam, viszont én javulok. Igen, hiszem, hogy 

„gyógyulok”. Évek óta nem bántott a magány, nagyon 

jól elvoltam a piámmal, sosem volt ilyen jó barátom. 

Meghallgatott, megvigasztalt, törölt, elaltatott, 

felvidított és persze nullázta az észjárást. Egyedül 

voltam, mint most, de nem magányos, mint most. 

Már gondolkodom, „az ember társas lény”, ki merem 

jelenteni él az emlékeimben az az önmagam, aki a 

legtársasabb a világon. Mindig is nagyobb igényem volt 

az emberi kapcsolatra (nem feltétlen szerelemre, de tény 

a szerelem könnyebben ment, mint az igaz barát 

megtalálása), mint bármi másra. Mi a fene értelme van 

bárminemű sikernek, ha nincs kinek elújságolni? Mi 

értelme az idő múlásának, ha nincs kire várni? 

Zúdíthatnék ide millió ilyen kérdést, de igazából az én 

csökött felfogásom szerint semminek semmi értelme, ha 

az embernek nincs senkije. Lehettem volna 

sztahanovista, de én alkoholista lettem, és most lehet, 

hogy megtaláltam az okot, amit oly rég keresek, de 

lehet, hogy nem, csak az egyiket. 
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Mivel kezdődött? Mindegy is, elég, ha azt tisztán látom, 

mi az, ami veszélyes: Szavakba önteni könnyű: magány, 

feszültség, depi, sikertelenség. Nincs is több. Ezeket kell 

kerülni, milyen egyszerű? Fújok egy buborékot és 

belebújok. Na ja, eddig is ezt csináltam, csak a bubi 

borszagú volt. De haladok!!! Élvezem, hogy tisztán 

gondolkodom.  

Türelem kell, remény, kitartás, lelkierő, pozitív 

gondolkodás. No meg nem ártana egy jó barát, aki 

megért, ez is egy fontos kizáró tényező, mármint a 

hiánya. Merthogy felfogtam, hogy jó szar a helyzetem 

és, hogy változtatnom kell. Falra tudnék mászni, vagy 

csontig csikarni az arcom, mikor valaki ezt szajkózza. 

Egyesével taglalja: ez is szar, az is szar. Nem kell az 

észosztás, nagyobb agyam úgy sem lesz. Tanács, az jó, 

de könyörgöm az én mércémhez, a mostani 

állapotomhoz, elfogadva gátjaimat. Mondjuk, jó lenne, 

ha észrevenné, hogy itt még, ezen a szinten nem jártam, 

ha lassan is megy, de igyekszem kihámozni magamat a 

burkomból. Megtalálni, egyáltalán keresni, megismerni 

SAJÁT MAGAM (ja és összebarátkozni se lenne utolsó 

vele). Szóval türelem és tisztán tartás, a többi jön 

magától... Remélem. 

 

Csütörtökön más szakmai elfoglaltságaink voltak, így 

csak péntekre tudtam újabb időpontot adni neki. 

Pénteken, ahogyan eddig is, pontosan érkezett. 
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Kinyitottam az ajtót, ránéztem és tudtam, hogy baj van. 

Mi történ?- kérdeztem. Arca elé kapva a kezeit 

meglepődve kérdezet vissza; Látod? Igen, volt a 

válaszom, hozzátéve azt is; Ittál! Mi történt? 

Amikor két napja elmentem innen, repestem az örömtől. 

Azt mondtad, hogy tetszenek az írásaim. Arra bíztattál, 

hogy írjak. Hát írtam. Olvasd el! Ebből megtudod, hogy 

mi történt, én nem vagyok képes most elmondani: 

mondta és néhány teleírt, gyűrött A/4-es lapot húzott elő 

viharvert táskájából. Elolvasás után add vissza őket, 

kérte.  

Míg olvastam, azért félszemmel figyeltem őt is. 

Görnyedten feszengett a széken, időnként úgy tűnt 

gondolatai valahol máshol kalandoznak, s inkább egy 

rosszalkodáson rajtakapott ijedt kislánynak, mint egy 

harmincas éveiben járó nőnek tűnt. 

Tegnapelőtt miután megdicsértem és elment tőlünk, a 

szenvedélybeteg impulzus-kontroll zavara a felszínre 

tört. Világgá szerette volna kürtölni büszkeségét, 

örömét, ám egy vadidegen embernek még sem 

mondhatta el azt. Alexa tehát felhívta az édesanyját, aki 

akkor nem tudta felvenni a telefont. A kibeszélés 

kényszere egyre csak feszítette, s tétovaságában, hogy 

mit is csináljon, kinek mondja el kitörő örömét, 

összevissza bolyongott a városban. Maga sem tudta, 

hogy került a Szecskára, a lábai vitték, ahol betévedt 

egy kis élelmiszerüzletbe. Az eladó látva 



179 
 

tanácstalanságát, megkérdezte Alexát, hogy miben 

segíthet? Alexa hebegett-habogott, az eladó pedig, tán 

oldandó a furcsa helyzet szülte feszültséget megdicsérte 

a lány nyakában lógó kékköves medált. Ez aztán 

gyutacsként indította el a lefojtott lélek fájdalmának 

robbanását. A lánc és a rajta függő medál pár hete még 

Zalán nyakában függött, vékony indaszerű árnyékot 

vetve a fiú fán lógó élettelen testén. Alexa gondolatai 

összevissza csapongtak, dadogott, kereste a szavakat, 

tekintete szinte automatikusan tévedt az italoktól 

roskadozó polcokra. Feles, vagy kétdekás a „csavaros 

kiflik” közül? - morfondírozott magában, majd 

megköszönve a dicséretet, kért egy féldeci vodkát, amit 

a boltból kilépve azonnal magába döntött.  Szinte 

letaglózta az agyába bevillanó kínzó kérdés: MIT 

TETTEM? Szégyenében elkezdett futni a lakótelep 

mellett lévő füves terület felé, ahol a közeli lovardából 

kicsapott lovak legelésztek. Emlékképek villantak fel 

élete korábbi időszakából, amikor lovagolni szeretett 

volna, de fájdalmára szülei nem engedték. Mindig is 

szerette az állatokat, a lovakat is, a cicákat különösen. 

Leült az egyik ló elé, s neki sírta el bánatát. A magányt, 

a kilátástalanságot, Zalán elvesztését, az alkohol okozta 

rabságát. A bűntudatot, hogy magára hagyta Zalánt, aki 

nem akart „gyógyulni”, ő viszont igen, s rá kellett 

jönnie, hogy az italozó Zalán mellett ez nem fog menni. 

Most pedig tessék, minden eddigi próbálkozása, 
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erőfeszítése kudarcba fulladt, megint ivott. Ismét egy 

senki, egy alkoholista hülye kurva, aki nem tudja, mit 

kezdjen az életével. A legjobb lenne meghalni gondolta, 

ám a mód hogyan, nem jutott eszébe. Estefelé már kissé 

megnyugodva, több hét után először találkozott az 

édesanyjával, aki örült írásai sikerének. Sokat 

beszélgettek. Az anyja dicsérte, bátorította, s megígérte, 

hogy segít eljutnia abba a rehabilitációs otthonba, ahová 

felveszik. 

 Elolvasva az elmúlt nap történéseit átbeszéltük 

mindazt, ami mindabból következhet, amit leírt. Alexa 

bizonyos értelemben büszke volt arra, hogy nem a 

„kétdekást” választotta, pedig volt rá pénze. Nekem 

kételyeim voltak, hogy ez valós döntés volt-e, vagy a 

pillanat zavarában a féldecit sikerült kinyögnie. Az 

alkoholbeteg általában nem hiszi, hogy nem szabad soha 

többet alkoholt innia, mert ha visszanyúl az első 

pohárért, a lavina megindul. Nem érted, meg tudtam 

állni, nem ittam többet mondta mérgesen. Beszélgettünk 

még sok mindenről. Zalán döntéséről, amiért nem Alexa 

a felelős. A rehabilitációs otthon lehetőségeiről, 

körülményeiről. Majd a hétfői találkozás, az újabb 

beszélgetés időpontjában egyeztünk meg azzal a 

feltétellel, hogy még aznap felkeresi az Anonim 

Alkoholisták helyi önsegítő közösségét. Elköszöntünk 

egymástól.  
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Hétfőn reggel a nagyapja várt, akivel addig még soha 

nem találkoztam. A nagyapa azért jött, hogy megkérjen 

arra, amilyen gyorsan csak lehet, helyezzük el unokáját 

egy rehabilitációs otthonban. Hajlandó a költségek egy 

részét kicsike nyugdíjából állni, de mást, többet már 

nem képes a lányért tenni, aki úgy viselkedett, hogy 

hozzá többé nem mehet. 

Alexa pénteken, szombaton ismét ivott, hajnal felé talált 

haza csapzottan, koszosan, mint aki sáros fűben 

fetrengett. Maga sem tudta, hogy merre járt. Elment 

ugyan az AA gyűlésre, ahová édesanyja kísérte el, de 

nem maradt ott. Az azt követő eseményekről anyja, 

nagyapja faggatására valami zavaros történetet adott 

elő, ami nehezen hihető. Valakivel tán 

összeismerkedett, aki berángatta egy lépcsőházba, ahol 

ennek az ismeretlennek a barátai várták őket. Közösen 

egy lakásba akarták Alexát becipelni, ám ő ellenkezett. 

A másik két férfi végül elfutott, de az „ismeretlen 

ismerős” tovább erőszakoskodott vele, majd elvette 

Alexa táskáját. Azt később állítólag a rendőrök adták 

vissza neki, ám ilyen intézkedésnek nincs nyoma a 

rendőrségi napi-jelentésben. Homályos minden, mi is 

történt valójában. Mikor, miből és hol ivott? Egy tény, 

Alexa pénteken és szombaton tajt részegre itta magát, 

csak emlékfoszlányai vannak a két nap eseményeiről. 

A nagyapával történt beszélgetés után, pár órával 

később, megérkezett Alexa is az édesanyjával, akinél a 
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vasárnapot józanodással töltötte. Édesanyja láthatólag 

megtört, aki mégiscsak segíteni szeretne, ám 

tehetetlennek érzi magát. Hitehagyott, hiszen oly sok 

ígéretet hallott már, és oly sok ígéret megszegésének 

volt tanúja. 

Bizonyos értelemben örültem az Alexa édesanyjával 

való találkozásnak, hiszen általa reméltem átfogóbb és 

tisztább képet kapni a család életének alakulásáról. 

Másrészt neki volt gépkocsija, s már a beszélgetésünk 

elején leszögezte, hajlandó lányát abba a rehabilitációs 

intézetbe elvinni, amelyiket ajánlom, és amelyik 

felveszi őt. 

Alexa első ránézésre egy normális családban 

nevelkedett. Mindig is akaratos volt, hajlamos a maga 

feje után menni. Ma is ilyen, mondta az édesanyja. A 

gyereknevelésben jobbára csak az anya vett részt, az apa 

megengedő, majd csak lesz valahogy módon asszisztált 

hozzá. Később, amikor Alexát hajnalonként többször 

keresni kellett, szintén az anya volt az, aki zaklatottan, 

kétségek között járta az éjszakai utcákat lánya után, míg 

az apa nyugodtan aludt tovább.  

A szülők két éve váltak el, kapcsolatuk sosem volt jó, 

többször veszekedtek. Ez volt az a családi háttér, 

melyben Alexa és a bátyja felcseperedett. Sokan 

gondolják azt, hogy a gyerek nem veszi észre a szülők 

között feszülő ellentétet. Ez azonban egyáltalán nem így 
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van. A családi tudatalatti működik, s ha nem figyelnek 

rá, beteljesíti küldetését. 

Ennek jobb megértésére egy kis kitérőt teszek. Mint 

mentálhigiénés szakember, mediátor, életvezetési 

problémákkal küszködő emberekkel, családokkal is 

foglalkozom. Jó pár évvel ezelőtt, még családsegítőként 

keresett fel gyermekével egy pár. Azért kértek 

segítséget, mert az addig szófogadó, szavahihető 

gyermekük iskola után, szokásától eltérően, nem ment 

haza, csavargott, időnként elszökött otthonról, 

tanulmányi eredményei romlottak. Sok mindenről 

beszéltünk, ott volt a gyerek is, aki a miértekre elkerülő 

válaszokat adott. Egyre inkább az volt az érzésem, hogy 

van valami kimondatlan dolog a háttérben, ami családi 

tudatalattiként mégis hatással van a gyerekre. 

Megkértem a kislányt, hogy hagyjon a szülőkkel 

magunkra, s megkérdeztem; Ki csalja a másikat? 

Döbbent csend, majd szégyenkezve kinyögték, hogy az 

apának pár hónapja barátnője van, amiről tud a felesége. 

Beszéltek erről, de soha sem a gyerek előtt. Próbálnak 

kulturált módon úrrá lenni a helyzeten, szerintük nem 

lehet ez az oka a gyerek magatartásában bekövetkezett 

látványos változásnak. Pedig volt. Lányuk nem érezte 

jól magát otthon, mert bármennyire nem akarták a 

szülők, sütött a kettejük közötti feszültség. A gyerek 

pedig ráérzett az okára, ahogy a későbbi beszélgetéseink 

során ez ki is derült, s nem tudta, most hogyan nézzen 
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az addig „istenként tisztelt” apjára. A családi tudatalatti 

így működik. A gyerekek pedig hajlamosak magukra 

vetíteni az okokat. „Biztosan rossz vagyok, voltam, 

ezért történt az, ami.” 

Harmincnégy év feszültséggel teli házasság után 

mondták ki Alexa szüleinek válását. Anyja lényegében 

belebetegedett a rossz kapcsolatba, mely állapotot Alexa 

alkoholizmusa, az azzal járó hercehurcák tovább 

rontották. Édesanyja gyógyíthatatlannak minősített 

betegségben szenved, de nem adta fel, dolgozik, új 

párkapcsolatban él. Az édesanya úgy látja, hogy az ő 

akkor tizennyolc éves húga halála okozta a lánya 

életében bekövetkezett törést. Alexa példaképe volt a 

tőle csak pár évvel idősebb, okos, csinos, életcélokkal 

teli nagynéni, akit nem sokkal az érettségi előtt egy autó 

gázolt halálra. Alexa nagymamája nehezen dolgozta fel 

kisebbik lánya elvesztését, ezért nagyobbik lánya - 

Alexa édesanyja -, azokban az években rengeteg időt 

töltött vele. A figyelme inkább anyjára, mintsem lányára 

irányult abban az időszakban. Ennek látható jelei 

kezdtek lenni, ám nem figyeltek fel rá, vagy inkább nem 

ismerték fel az összefüggéseket. Alexa tanulmányi 

eredményei romlottak, akárcsak magatartása. Elkezdett 

csavarogni, egyre önfejűbb lett, ám tele volt ki nem 

beszélt szorongásokkal. Az alkohol pedig, mint tudjuk 

kiváló és gyors szorongásoldó, csak a lassan, de 

biztosan vele járó következményeivel nem számolnak 
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sokan. Tizennégy éves korában Alexa és az 

Alkoholherceg – ma már úgy tűnik - egy életre 

egymásra találtak. Ennek ellenére leérettségizett, 

szakmát szerzett, majd üzletvezető lett, ám az egyre 

gyakoribb részegségig történő ivás kikezdte 

környezetét, realitásérzékét, egészségét s ennek 

végeredménye az elbocsátás lett. Ennek három éve. 

Kórházi kezelés, kórházi kezelést követett. A forgóajtó 

3-4 havonta egyre csak forgott. 

 

Még aznap, az édesanyával történt találkozásunk után 

pár órával, egy általunk javasolt rehabilitációs otthonba 

vitték Alexát, ahol a terápia részeként állatokkal is kell 

foglalkozni, melynek ő kifejezetten örült. Az otthon 

vezetőjével, régi ismerősömmel előzetesen 

egyeztettünk. Alexa telefonon beszélt vele és maga 

kérte a segítségüket. Másnap felhívtam az intézmény 

vezetőjét, aki örömömre azt közölte, hogy gondozásba 

vették a lányt, aki immár jó helyre került. A többi már 

rajta múlik. Remélem sikerül! 
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Családban, mégis egyedül 

 

Tibor 

 

A múlt 

Hallom, hogy újra és újra türelmetlenül csöng a 

telefonom a szomszéd helyiségben, de nem tudom 

felvenni, mert egy szerencsejáték-függő kliens van 

nálam. Épp csak leültünk beszélgetni, úgyhogy bárki is 

keres, még legalább 40 percig várnia kell, mire vissza 

tudom hívni - gondoltam magamban.  

Így is történt. Kicsengett a hívás. Egy riadt női hang 

szólt bele a telefonba. Tanácsot kért egy hozzátartozója 

kábítószer-használata miatt.  

Munkatársaimmal egy anonimitást is biztosító, 

szenvedélybetegeket segítő szolgálatnál dolgozunk. 

Sokan keresnek bennünket telefonon, többnyire 

hozzátartozók, akik közül többel később nem is 

találkozunk. Megkapják a feltett kérdéseikre a 

válaszokat, s hogy azután azokkal mit kezdenek és 

milyen eredménnyel, számunkra nem ismert. Nem 

kedveljük az ilyen helyzeteket, amikor a 

kapcsolatfelvételt nem követi személyes találkozás. Ám, 

be kell lássuk, a társadalmi megbélyegzés, a 

szégyenérzet miatt inkább szeretnének az érdeklődők az 

ismeretlenség homályában maradni, mintsem nyíltan 

vállalják magukat és hozott gondjaikat. Ezt szerette 
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volna ez az anya is, ám sikerült meggyőznöm, hogy a 

személyes találkozás több lehetőséget biztosít 

problémájának megismerésére, a lehetőségek 

megbeszélésére, mint egy tízperces telefonbeszélgetés.   

Megegyeztünk, hogy másnap reggel rögtön nyitás után 

találkozunk az intézményünkben. 

Egy láthatóan félszeg, vékony, középkorúnak saccolt 

hölgy kopogott a megbeszélt időpontban az ajtónkon. 

Bemutatkozott, hogy ő XY-né, s a fia miatt fordult 

hozzánk, akit Z Tibornak hívnak. Feltűnt, hogy a két 

név nem egyezik. A bemutatkozást követő hosszas 

beszélgetés során aztán be is igazolódott, hogy az 

anyuka korábban elvált, majd később újra férjhez ment 

egy másik férfihoz. Fia az első házasságából való. 

Jelenlegi férjétől is van egy gyereke, aki szintén fiú, de 

csak hét éves. Tíz év a korkülönbség a két gyerek 

között. A kicsi általános iskolába jár. Ugyanoda, ahova 

korábban a bátyja is járt. Tibor szakmunkás tanuló. 

Most harmadikos. 

A nő a beszélgetés elején hirtelenjében azt se tudta, hol 

is kezdje a mondandóját. Kapott ide, kapott oda, de csak 

nem akart összeállni a kép. Végül a feltett kérdésekkel 

sikerült egy értelmezhető mederbe terelni zavaros 

szóáradatát. Mint mondta, fia egy csendes, 

visszahúzódó fiú, aki sosem volt egy kiváló tanuló. 

Némi szorgalommal valószínűleg jobb tanulmányi 

eredmény elérésére is képes lett volna, ám szorgalma 
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alig lévén, az általános iskola befejezése után a 

továbbtanulásra csak a szakképző iskola jöhetett 

számításba. Így esett a választás arra az iskolára, ahová 

a fia eddig járt. A múlt idő nem véletlen, hiszen már 

hetek óta nem jár be az iskolába. Három-négy hónappal 

ezelőtt tűnt fel a családnak, hogy a fiú viselkedése 

megváltozott. Az addig csendes, „tedd ki, had hűljön” 

fiú ingerlékennyé, arrogánssá, az idő múlásával 

fenyegetővé vált. Tört, zúzott otthon. Már szinte 

rettegtek tőle. Egy idő múlva, a könnyen észrevehető 

magatartásváltozáson túl, az egy darabig rejthető anyagi 

problémák is érzékelhetővé váltak a fiánál. Eleinte csak 

némi pénz tűnt el otthonról. Lopott az anyja vagy a 

nevelőapja pénztárcájából. Amikor észrevették a pénz 

eltűnését és számonkérték rajta, tagadta, hogy ő tette 

volna. Mára viszont szinte minden mozdítható eltűnt 

otthonról. A lakás teljes kifosztásának 

megakadályozása, a megmaradt értékek megmentése 

érdekében Tibor anyja felmondott a munkahelyén. Férje 

maradt így az egyedüli családfenntartó, akire ezzel 

jelentős plusz teher hárult, a veszekedések szülte 

feszültség okozta stresszről nem is beszélve. 

Ekkoriban vált népszerűvé a kipróbálók, vagy a 

rendszeres anyaghasználók körében a Kati. No, nem egy 

csinos, szemrevaló lányról van szó, hanem a mefedron 

nevű, akkor még tiltó listán nem lévő dizájner drogról. 
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Nagy sláger volt ez akkor az Amsterdam shopok 

törzsvásárlói körében.  

Az alapján, amit az anya elmondott, az volt a 

véleményem, hogy vélhetően a fia is „Kati” rajongóvá 

vált. Voltak már korábbi tapasztalataink ennek a szernek 

a hatásáról. Gyors felezési ideje miatt és a hatásának 

elmúltával jelentkező feszültség, ingerlékenység 

megszüntetése érdekében, egyre sűrűbb használatáról 

számoltak be klienseink. Biztosat azonban a Tiborral 

való beszélgetés után lehetett mondani. Arra kértem 

ezért a nőt, hogy próbálja rávenni a fiát, keressen fel 

bennünket.  

Miközben arra vártam, hogy megjelenjen nálunk a fiú, 

kutattam az emlékeimben, mert valamiért, vagy 

valahonnan ismerős volt Tibor vezetékneve. 

Egyszercsak beugrott, hogy egy ma már nyugdíjas, 

közeli pedagógus ismerősömtől, Edittől, nem olyan 

régen halottam róla, amikor meglátogattam őt. 

Beszélgetésünk során sok minden szóba került, többek 

között az iskolában eltöltött évtizedek emlékei is. Edit 

nosztalgiázott a diákjairól. Találgatta, hogy vajon kiből 

mi lett? Egyesekkel néha szokott találkozni az utcán, 

ezért róluk, életük alakulásáról szinte mindent tud. 

Másokról azonban szinte semmit sem hallott. Volt egy 

kedvenc diákja, aki olyan volt, mint egy kiscsibe, aki 

mindig bújt a tanító néni védő „szárnyai” alá. 

Mosolyogva kikuncsorogva egy kis simogatást. Úgy 
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tekintett rá ez a fiú, mintha az anyja lenne. Ő volt Tibor, 

aki teljesen elveszett a látóteréből. Ezért is beszélt róla 

jóval többet, mint a többi diákról, s így maradhattak 

meg emlékezetem félreeső zugában a róla, valamint a 

családjáról hallott lényeges információk foszlányai. 

Edit emlékeiben Tibor egy csendes, visszahúzódó, ám 

nagyon szeretetéhes gyerekként maradt meg. - Tudod 

olyan, aki a légynek sem árt - mondta, aki nagyon 

vágyott a dicséretre, a simogatásra. Hálás volt minden 

kedves gesztusért, akár egy kiskutya. Azon ritka diákok 

közé tartozott, akik szerettek az iskolában lenni. Délután 

a lehető legtovább maradt bent napközi után is. Szinte 

húzta az időt, csakhogy minél később érjen haza.  

Nem volt jó tanuló. Közepes eredménnyel járta ki az 

iskolát. Kissé öntörvényű is volt, már abban az 

értelemben, hogy inkább a saját feje után ment, mint 

hogy megfogadja a felnőttek tanácsát. A tanítónő úgy 

emlékszik, hogy a család egy vidéki kistelepülésről 

költözött be a városba. Nem sokkal azelőtt, hogy Tibor 

iskolás lett. A szülők - már nem emlékszik, hogy miért -

, hamarosan elváltak. Az apa egy másik megyébe 

költözött, lényegében eltűnt fia életéből. Az anya egy 

darabig egyedül élt fiával a lakótelepi lakásban, majd 

összeismerkedett későbbi párjával, akivel hamarosan 

összebútoroztak. A kapcsolatból nem sokára házasság 

lett.  
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Tibor egyre jobban magára maradt, mert az anyai 

figyelem és szeretet jobbára a férfira, sem mint a fiára 

irányult. A fiú, ahogy korosodott, egyre több időt töltött 

az utcán. Igazából nem jött ki a nevelőapjával. 

Hamarosan megszületett a közös gyerek, s ettől kezdve 

Tiborral még kevesebbet törődtek. Csendben, 

visszahúzódva élte mindennapjait. Az iskola volt az, 

ahol továbbra is jól érezte magát. Iskola után, jellegzetes 

lakótelepi létformaként, a telep utcáin csatangolt 

hasonszőrű fiatalokkal. Mondhatni „bandázással” 

töltötte szabadidejét, ahol ő volt a „nemecsek”. 

Beleolvadt a környezet szürkeségébe, miközben a 

felszínen látszólag minden rendben volt.  

Ennyit sikerült magamban rendszerezni az Edit által 

Tiborról elmondottakból. Néhány nap múlva azután 

megérkezett személyesen ő is. Az anya rettegése alapján 

egy nagydarab, erős fiatalemberre számítottam, akitől, 

akár jogosan is félhet a környezete. Ezzel szemben egy 

épphogy 160 centis, sápadt, sovány, „madárcsontú”, 

„bocsánat, hogy élek” kinézetű fiatalember kopogott be 

óvatosan az ajtónkon. Az egyik kolléganőm mentorálltja 

lett, akivel rendszeresen beszéltünk Tibor állapotának 

alakulásáról. 

Amikor hozzánk került a fiú, valamivel több, mint egy 

éve használt pszichoaktív szereket. Két beszerzési helye 

volt. Az egyik a lakótelep, a másik az iskola, ahol eddig 

tanult. Eleinte hébe-hóba füvezet a haverokkal. Bejött 
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neki az anyag, mert valami kellemesen jót kapott tőle. 

Talán valami olyan érzést, amire titkon odahaza is 

vágyott, ám mindhiába. Majd a lebukást elkerülendő, - 

ami később mégis bekövetkezett a füves cigaretta miatt 

- kis időre áttért a spice-ra, ami egy növényi keverék. 

Önmagában nem is lenne vele gond, ha nem tennének 

hozzá az előállítók JWH-018-at, vagy más JWH
31

 

változatot. Ezek az anyagok ugyanis szintetikus 

kannabinoidok, melyek hasonló hatást produkálnak, 

mint a marihuánában lévő fő pszichoaktív összetevő, a 

THC. A hatása azonban a marihuánához viszonyítva kb. 

négyszer erősebb. Néhányan használatuk során 

öngyilkosságot követtek el. Több kipróbálója számolt 

be jelentős vérnyomás és pulzusszám emelkedésről és 

erős szorongásról. Időnként találkozni e szereket 

használók között pszichotikus állapotba kerülő 

emberekkel. A JWH kereskedelmét, használatát már 

2008-ban betiltották Hollandiában, Ausztriában és 

Svájcban, nálunk csak 2012-ben. 

A spice (fűszer) után, a fű mellett, azután jött a 

mefedron, szleng nevén a Kati. Az utazás a mélybe 

ezzel Tibornál elkezdődött. Több mefedron használó 

kliensünknél tapasztaltuk rövid időintervallumon, 
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 Ez az anyagcsoport a JWH nevet John W Huffman 
vegyészprofesszorról kapta, aki a kilencvenes évek közepe táján egy 
egész anyagcsoportot talált kísérletei során, melyek képesek utánozni a 
marihuána emberi agyra gyakorolt hatását. De nem ugyanúgy, s ebben 
rejlik veszélye. Huffman több mint 400 kannabinoidot szintetizált. 
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három-négy hónapon belül a szerhasználat jelentős 

fokozódását. Ez az addig általunk ismert szerekhez 

képest új jelenség volt. Ugyanez történt Tibor esetében 

is, aki fél grammal kezdte. Ez még finanszírozható is 

volt, hiszen a mefedron akkori ára grammonként 3000 

forint körül mozgott.  

Mire bejött hozzánk napi 7 grammnál járt. Ez naponta 

21.000 forint előteremtését jelentette, ami nem mindig 

sikerült. Az anyagi gondok egyre sűrűbben jelentkeztek 

nála. Előbb az iskolatársai között lévő dílereknek 

tartozott, akik ezért eleinte csak fenyegették, majd 

többször megverték. Az anyja, hogy ne bántsák a fiát, 

kifizette a tartozását. Hiába, hiszen az anyag utáni 

sóvárgás, később a kiürülést követő elvonási tünetek 

okozta szenvedésnyomás hajtotta az újabb és újabb 

szerhasználatba. Zsebpénze nem volt, ezért lopott. 

Eladott mindent, amit csak tudott. Az árarány értékek 

ilyenkor már nem számítanak. Akár egy komplett 

számítógép váltódhat át egy gramm anyag árára, - csak 

legyen végre valami, amit tolni, szívni, nyelni, szúrni 

tudok. Mivel kortársai által továbbra is erősen 

befolyásolható volt, s ugyan megfogadta, hogy többé 

nem teszi, a szerhasználó lakótelepi haverjai bíztatására 

továbbra is lopott otthonról, vagy a boltból. Az is 

előfordult, hogy amikor az anyja nem tartózkodott 

otthon, a lakótelepi dílerek valamelyike ment fel és vitt 

el értékes tárgyakat a lakásból a tartozása fejében. 
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Később a lopás mellett guberálni is kezdett. Lomizott, 

vasat, papírt „gyűjtött”, hogy eladhassa. Ami pénzt így 

vagy úgy össze tudott szedni, mind drogra költötte. 

Katira, vagy ha az nem volt, akkor MDPV
32

-re. 

Tibor egyértelműen függő volt. Javasoltuk, hogy 

keressék fel a drogambulanciát. Erre ő nem volt 

hajlandó, ezért továbbra is mi foglalkoztunk vele. 

Próbáltuk megértetni vele, hogy az út, amit választott 

nem vezet sehová. Amennyiben így folytatja, jó az 

esélye, hogy felélje a jövőjét. Megpróbált szakítani 

„Katival”, ám a szer nélkül otthon őrjöngött, tört, zúzott. 

Olyan erővel rúgott az ajtóba, hogy eltörte a lábát. Ezért 

hetekre elmaradt tőlünk. Később, egy másik száraz 

leállási kísérletnél ököllel törte be a szobaajtó üvegét, 

összevissza vágva így a kezét. Mindezt az anyjától 

tudjuk, aki ilyenkor mindig berohant hozzánk, hogy 

megkérdezze, mitévő legyen.  

Mivel Tibor a kórházi befekvést, a méregtelenítést sem 

vállalta, nem volt arra sem lehetőség, hogy egy 

rehabilitációs otthonba kerüljön. Tudtuk, hogy a 

lakótelepi közegben szinte semmi esélye sincs a 

leállásra. Este otthon fogadkozott, hogy abbahagyja a 

drogozást, reggel viszont a haverok bujtogatták, hogy: - 

„Ne légy már ilyen nyuszi, egyszer élünk! Mutasd meg 

ki az úr a házban!” 
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 Methylenedioxypyrovalerone egy serkentő tulajdonságú pszichoaktív 
anyag, melyet soha nem használtak a gyógyászatban. 
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Belátható, hogy ez így a 22-es csapdája. Ebben a 

közegben szinte lehetetlen a leállás. Minden korábbi, a 

drogozáshoz köthető ismeretséget, barátságot meg 

kellett volna Tibornak szakítania, ám ő erre képtelen 

volt. Már a testvére is félt tőle, nem mert vele egy 

szobában aludni. A végén kizárták a lakásból. 

Beköltözött a lépcsőházi kukatárolóba, ott húzta ki az 

éjszakákat. Ebben az időszakban már szúrta magát, 

intravénásan használta az anyagot. Időnként füvezett is, 

s egy éjszakai lomizás közbeni rendőrségi igazoltatás 

során lebukott. Eljárás indult ellene.  

Az édesanyja tehetetlenségében, hosszú évek után 

először felhívta telefonon volt férjét, Tibor édesapját, s a 

segítségét kérte. A férfi magával vitte a fiát a pusztába, 

ahol dolgozott, – mondván – itt nem fog kábítószerhez 

jutni. Teltek a hónapok, s Tibor egyszercsak újból 

megjelent nálunk. Elterelésre jelentkezett. Láthatóan 

jobb állapotban volt, mint korábbi találkozásaink idején. 

Bőre visszanyerte egészséges színét, szeme a 

tisztaságát, s úgy tűnt fizikailag is erősödött az apjával 

töltött idő alatt.  

- Miért hozzánk? – kérdeztem tőle, hiszen ahhoz a 

helyhez ahol akkor az apjával élt, közelebb is volt 

elterelést végző szolgáltató.  

- Mert benneteket ismerlek. Tudom, hogy mire 

számíthatok. – válaszolta.  
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- Hát ez édeskevés a boldogsághoz - mondtam neki, s 

megkérdeztem: - Mi van veled?  

- Lejöttem a cuccról. Tiszta vagyok.  

- Hogyan sikerült?  

- Apámnál nem jutottan anyaghoz. A pusztában 

maximum tehén- és birkaszarból gyúrhattam volna 

„hasist” – válaszolta akkor viccesen. 

- Mióta vagy tiszta? Mi van a sóvárgással? – kérdeztem 

tőle. 

- Négy hónapja, mióta az apámnál vagyok, nem 

anyagozom. Eleinte nagyon szar volt az elvonás miatt. 

Főleg az első két hét. De azután szép lassan megszűntek 

az elvonási tünetek. Lekötött a munka, az állatokkal való 

foglalkozás. Ma már nincs sóvárgás, vágyakozás az 

anyag után. Eszembe sem jut. 

Tibornak ez utóbbi kijelentésén egy kis ideig 

elgondolkodtam. Kit akar átverni? Engem, vagy 

sajátmagát? Gyakorlott szerhasználó, ma már száraz 

ismerőseimtől is tudom, hogy a sóvárgás hosszú ideig 

megmarad függetlenül attól, hogy legálisan használható, 

vagy tiltott anyagról beszélünk. Még évek múlva is 

előjön a „De jó lenne rápöffenteni” gondolata – mondta 

több, a dohányzást évek óta abbahagyó ismerősöm. Aki 

tagadja ezt, jó esélye van a visszacsúszásra, hiszen 

félvállról veszi a szernélküliség megtartásához 

elengedhetetlen mindennapi belső munkát, a 

megengedhetem magamnak, hogy csak ma ne igyak 
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(drogozzak, gépezzek, dohányozzak, stb.) tudatos 

döntését és cselekvését. Ez egy viselhető, tartható 

rövidtávú terv, amit a szenvedélybetegnek, vagy 

problémás szerhasználónak mindennap be kell tartani, s 

akkor életük végéig szermentesek maradhatnak. Az AA, 

NA, GA
33

 közösségek évek óta „tiszta” tagjai jól tudják 

ezt. 

Végül megtörtem a csendet: - Te tudod, de szerintem 

nem így van. – válaszoltam neki. 

 

Tibor a drogambulancián elvégzett, s az elterelés 

megkezdése előtt kötelező egészségügyi állapotfelmérés 

után megkezdte az elterelést nálunk. Érdeklődve 

figyeltük, hogy hogyan alakul a kitartása, az általa 

vállalt szermentesség. Vajon a motiváltsága kellően 

erős-e ahhoz, hogy végig csinálja az elterelést? - tettük 

fel magunkban a kérdést. Oda-vissza, több mint 120 

kilométert kellet utaznia. Egy-két hónapig járt is 

rendszeresen a csoportba, ám nem sokszor kapcsolódott 

bele az éppen felmerült kérdések megvitatásába, csak 

ült szótlanul a többiek között. Egyszercsak nem jött. 

Nem is telefonált. Biztosan beteg lett – gondoltam, vagy 

inkább reméltem. Eltelt másfél hónap mire Tibor újra 

megjelent. Ismét szürkén, fénytelen szemmel. Azonnal 

tudtuk, hogy visszacsúszott. Ami nem lenne gond, ha 
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 AA – Névtelen Alkoholisták, NA – Névtelen Anyagosok, GA – Névtelen 
Játékosok közössége, melyek egy 12 lépéses program szerint működnek. 
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lenne beismerés, azonnali segítségkérés, hisz a felépülés 

többnyire visszacsúszásokkal tarkított folyamat. Ritka, 

ha valaki azonnal, az első próbálkozásra végérvényesen 

abba tudja hagyni a szenvedélybetegségét okozó szer 

használatát. Sokan vannak, akik egy-két hónap 

szermentesség után azt hiszik, hogy már urai a 

helyzetnek, s nem járnak a foglalkozásokra, vagy 

otthagyják a rehabilitációs otthonokat. Havaj, didzsi, 

napszemüveg! – megy ez nekünk, mehetünk bele újból 

az életbe. Tudom én ezt kezelni, - gondolják 

magabiztosan, s persze hamarosan ismét beverik az 

orrukat. 

A többiekre várva, az előtérben beszélgettünk Tiborral. 

Érdeklődtem tőle, hogy mi történt vele, miért nem jött 

eddig?  Elmondtam neki azt is, hogy véleményem 

szerint ismét anyagozik, s ezért maradt el az utóbbi 

foglalkozásokról. Tibor tagadott.  

- Beteg voltam. - mondta.  

- OK, hol az igazolás? – kérdeztem tőle.  

- Az nincs – válaszolta.  

- Akkor, ahogyan az általad is aláírt és velünk kötött 

szerződésed tartalmazza, az elterelést újból kell 

kezdened – mondtam neki.  

Tudomásul vette, s automatikusan elindult a közben 

megérkező csoporttagok után a nagyterembe. 

Meglepődött, hogy nem engedtem közéjük, hanem az 
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úgynevezett interjúszobába mentünk, ahol az egyéni 

foglalkozásokat tartjuk. 

Hosszasan beszélgettünk.  A tényeket soroltam mi miatt 

gondoltam én azt, hogy ismét drogozik. Ezek hallatán 

elismerte, hogy kb. két hónapja többnyire füvezik és 

időnként MDPV-t használ.  

- Hogyan jutsz hozzá? –kérdeztem tőle.  

- Amikor legutóbb itt jártam, s a foglakozás után vártam 

a buszra, hogy visszamenjek apámhoz, vettem a 

„buszpályán” drogot magamnak. Nem is keveset, hiszen 

volt elég pénzem. Az apámtól kaptam a munkámért. (A 

balek!)  Találtam a pusztán is beszerzési forrást. A 

tanyavilágban is élnek emberek, azok között is vannak 

droghasználók. Régóta ott élek, s ez idő alatt 

megismertek. Én is őket. Amikor a Szolnokon vásárolt 

cucc elfogyott, ezt a másik beszerzési csatornát 

használtam. – válaszolta. 

Na, igen. Megint bebizonyosodott, hogy a szerhasználó 

két dologban hihetetlenül motivált és talpraesett: a 

pénzszerzésben és az anyag megtalálásában. Egy 

évekkel korábbi kliensem mondta egyszer nekem, hogy: 

„Tudod olyan nincs, hogy ne legyen anyagom. Ha 

éjszaka ejtőernyővel ledobnának a Hortobágyra, tuti, 

hogy fél - egy óra múlva csinálnék pénzt és találnék 

cuccot.” 

Ahogyan az várható volt, az anyag győzött. Tibor 

néhány hét múlva elmaradt, abbahagyta az elterelést. 
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Ma sem tudjuk, hogy mi van vele. Csak reméljük, hogy 

valahol, valamikor ismét belevág a felépülés útjának 

végigjárásába. Az ajtónk előtte is nyitva áll, de az első 

lépést neki kell megtennie. 

Na, ez is egy parasztvakítás, – gondolják sokan – hiszen 

neki sem sikerült leállnia. Maguk sem tudtak segíteni! – 

mondják időnként a hozzátartozók is. Csökkentve ezzel 

egyrészt a feszültségüket, hárítva másrészt a saját 

felelősségüket. 

Segíteni csak az egyén maga és a közvetlen környezete 

tud a függő emberen, ám általában nem ismerik a 

módját. Mi támogatni tudjuk ezt az önsegítést. 

Tanácsokat tudunk adni például a sóvárgás leküzdésére. 

Meg tudjuk mutatni azokat a csapdahelyzeteket, melyek 

az ismételt szerhasználatba viszik az egyént és még 

sorolhatnám. Kitartást, elszánást, akaraterőt azonban 

nem adhatunk senkinek sem, de segíthetünk mindezek 

erősítésében. Példaként említem, hogy nem dohányzás 

leszoktatásról beszélünk. Az ugyanis nem létezik, csak 

az irrealitás vágyálmában. Mi dohányzásról leszokás 

támogatásáról (DLT) beszélünk. Ez is a hivatalos 

megnevezése annak a programnak, amit magam is 

végzek azok számára, akik valóban abba akarják hagyni 

a dohányzást. A kulcs a „valóban abba akarja hagyni” 

őszinte elszánásában rejlik. A „Nem is tudom tudnak-e 

rajtam segíteni?” mondat mögött sosincs elszánás, 

hanem az; „Én megpróbáltam, mégsem sikerült!” 
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önbecsapása. Ajánlom mindazok figyelmébe 

Prochaska, Norcross, DiClemente magyar nyelven is 

megjelent Valódi újrakezdés című könyvét, akik 

változtatni akarnak ártalmas szokásaikon, ami lehet 

bármilyen ártalmas szokás vagy viselkedés a kábítószer-

használattól az elhízásig. Megéri elolvasni. 

A leállásnak, a változásnak szakaszai vannak, melyet 

mindenkinek végig kell járnia, aki elkötelezte magát a 

változás mellett. Vajon mi lehet az oka, hogy oly 

kevesen kezdenek bele a változtatásba, vagy adják fel 

idejekorán? 

Sokan könnyű megoldásokat keresnek, ám ahogyan 

Prochaskáék írják: „Nincs varázspirula, varázsszer vagy 

varázsterápia. A változásoknak ugyanazokon a 

szakaszain mennek végig az emberek, akár kábítószer-

fogyasztásról, akár szorongásról, depresszióról vagy 

túlsúlyról van szó.”
34

 Neki kell kezdeni a szakaszok 

végigjárásának, ami időigényes, fáradtságos folyamat, 

viszont e nélkül nincs siker. A könnyű megoldások itt 

nem léteznek. 

Hiába akartunk mi segíteni Tibornak, ha ő a felépülés 

hat fázisából még csak az elsőnél, mondhatni a 

nulladiknál járt. Ez a fontolgatás előtti szakasz, amikor 

még nincs meg annak az őszinte beismerése sem, hogy 

legyőzettem az anyag által, áldozata lettem a 

szerhasználatnak. A felismerés megvilágosodása, hogy 
                                                           
34

 Prochaska, Norcross, DiClemete: Valódi újrakezdés 
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nem én, hanem az az egy gramm anyag hozza meg a 

döntéseimet. Ez persze nem jelenti azt, hogy ebben az 

esetben nincs tennivalója a külvilágnak. Van, mégpedig 

nem is kevés. Ám mindaddig nincs esély a sikerre, amíg 

nem sikerül a negatívat pozitívvá átfordítani, illetve a 

kettő közötti különbséget megértetni, megérteni. 

Magyarul, amíg a szerhasználat, vagy káros viselkedés 

feladását valaki veszteségként és nem nyereségként éli 

meg, addig ebből a fázisból nincs továbblépés. 

Foglalkozásaink elején éppen ezért foglalkozunk mi is 

sokat a veszteség, nyereség oldal láttatásával.  

Annak idején Alexa esetében is így volt. Megkértem őt 

arra, hogy összegezze a tapasztalatát egy kettéosztott 

papírlap egyik felén arról, hogy „Mit nyert?”, a másik 

felén a „Mit veszített?” az alkohol miatt. A nyereség 

oldalon, ahogyan mások esetében is, alig volt valami – 

az is többnyire ráerőltetett dolog. Míg a másik oldalt 

teleírta. Ám hiába érti meg valaki, hogy ez láthatóan 

nem jó, nem a fejlődését szolgálja, ha nem válik belső 

meggyőződésévé. Ha nem lesz lelkében is a sajátja, ha 

nem önmagáért akar változni, hanem mások kedvére, 

nyomására, akkor esélye sem lesz a sikerre.  

 

A jelen 

Tiborral munkatársaim nem olyan régen a kórházban 

futottak össze. Miután összetörte a családja kocsiját - 

téglával, ököllel -, összefalcolta a kezét. Ahogyan azt 
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már a kórházi osztályon elmondta, nem akart öngyilkos 

lenni. Jelenlegi szere a pentakristály, saját bevallása 

szerint dührohamokat, agresszivitást vált ki nála, mely 

úgy tűnik önagresszióba is torkolhat. Tibor otthon nem 

lakhat, ám már rutinos túlélő. A kórházi folyosón 

gyorsan rátalált a szerhasználattól szabadulni akaró 

kokainista, szeretetéhes prostituáltra, aki, bár jól tartja 

magát, nem egy mai „csirke”. Tibort ő vette 

pártfogásába, akire fiaként tekintett. Szerencsére 

gyorsan sikerült mindkettejükkel megértetnünk, hogy ha 

valóban változtatni akarnak sorsukon, akkor ez az 

illuzórikus kapcsolat, ami filmvásznon elmegy, nem 

segíti a felépülésüket. Tibor ma egy rehabilitációs 

otthon lakója, ahol esélye van arra, hogy változtasson 

élete alakulásán. 

֍ 

Reményeim szerint e két emberi sors, s azok alakulása 

árnyaltabbá teszi azt a képet, ami a közvéleményben a 

szenvedélybetegekkel kapcsolatban általában él.  

Félreértés ne essék, nem azt kívánom sugallni, hogy 

azok, akik a szenvedélybetegségek különböző fajtáitól 

szenvednek nem felelősek önnön életük alakulásáért, s 

ezáltal mentességet kaphatnak felelősségeik alól. Két 

dolog azonban vezérelt. Közülük az egyik annak 

bemutatása, hogy az érzelmekben, kommunikációban 

szegény, kapcsolati hálóban hiányos családi miliőben 

nevelkedő gyerek a későbbi életkorban könnyen válhat, 
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akár szenvedélybeteggé, ezáltal – tetszik, nem tetszik - a 

családja áldozatává.  

A másik, hogy ez egy betegség, mely gyógyíthatatlan, s 

melyből csak felépülni lehet, meggyógyulni, mint egy 

tüdőgyulladásból azonban nem. Aki szenvedélybeteg 

lett, az az is marad, ám mindennapi odafigyeléssel, a 

pszichoaktív szerek használatának kerülésével, élete 

végéig tünetmentes marad a szenvedélybeteg. 

 

A szenvedélybetegségből való felépülés nehézségei 

 

A betegségből való felépülés során talán annak 

megértése és elfogadása a legfontosabb, hogy a 

szenvedélybetegséget okozó szerek, viselkedések 

végérvényes mellőzése teszi lehetővé a korábbi 

problémák elkerülését. A szenvedélybetegségek 

sajátossága, hogy a felépülés folyamata visszaesésekkel 

tarkított, mely bizony nagyon megterheli a 

hozzátartozók türelmét. A helyzetet bonyolítja, hogy a 

visszaesés többnyire még súlyosabb helyzetbe sodorja a 

szenvedélybeteget, mint ahol korábban volt. Annak 

eléréséhez, hogy valaki tünetmentessé váljon, szükség 

van az egyén belső elszánására, motiváltságára. Némi 

túlzással azt is mondhatjuk, hogy a vágyott sikerhez a 

felépülés segítésére hivatott intézmények tudásukkal 

csupán 30%-ot tudnak hozzátenni a beteg 70 

százaléknyi elszánásához, kitartásához, az önismeret 
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változás iránti őszinte szándékához. Ezek nélkül csupán 

egy forgóajtó-rendszerű beavatkozásról beszélhetünk, 

melynek sajátossága, hogy aki bekerül e forgóajtó 

szárnyai közé, rendszeresen vissza is kerül oda. 

 

A szenvedélybetegek hosszú ideig nem keresik, sokan 

közülük elkerülik, az ugyan szűkös keretek között 

működő és nagyon foghíjas, de létező ellátórendszer 

nyújtotta lehetőségek igénybevételét. Ennek több oka 

van. 

 

☼  Nincs betegségtudat. Sokszor tapasztaljuk, hogy a 

hozzátartozó inkább kér segítséget, hiszen ő már 

szenved, mint maga a szenvedélybeteg. Ennek egyik 

okaként említhető maga a szenvedélybeteggé válás 

folyamata, mely egy lassú, a személyiséget, a lelki és 

fizikai állapotot fokozatosan megváltoztató folyamat. 

Ezt a folyamatot a szenvedélybeteggé válás során nem 

érzékeli a beteg. Szerinte ő ura a helyzetnek, bármikor 

képes abbahagyni a preferált szerhasználatot, vagy 

viselkedést. Csupán most nem akarja. A valóság az, 

hogy jelenleg nem képes rá. 

 

☼ Elnéző, sőt időnként falazó is a társadalom. Ez a 

legális szerek, elsősorban a dohányzás és az 

alkoholfogyasztás esetében jellemző. „Na és, hát szeret 

inni. Én is szoktam.” Mondják. Ez a közfelfogás 
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azonban felmentést biztosít a szenvedélybetegek 

számára a felelősség alól. Érdekes, hogy a jelenleg 

tiltott szerek (kábítószerek) esetében a másik 

szélsőséges megítélés tapasztalható. Már-már a 

középkori inkvizíció „ördöggel cimborál” rémképével. 

Pedig, ami a hatásmechanizmust illeti, nincs különbség, 

csupán a mennyiségi egysége eltérő. Más kérdés, hogy a 

legális szerek használatának csökkentésére, a 

jelenleginél nagyobb hangsúlyt kellene fordítani. Csak 

az a fránya alkohol lobbi ne lenne olyan erős (az egész 

világon). 

 

☼ Kategorizáló, kirekesztő és megbélyegző a 

társadalom. A társadalom néhány pszichoaktív szer 

használata esetében, ilyen a dohány, nem lát kivetni 

valót. Magánügynek tekinti. Az alkohol esetében egy 

darabig „falaz”, majd a problémák súlyosbodása esetén 

a „szemétdombra” dob és címkéz. Úgy kell neki, ő 

akarta. Jellemgyenge. Senki ember. Az ily módon 

támasztékok nélkül maradt ember számára azonban még 

nehezebbé válik a józanodás felé vezető út megtalálása.  

 

A szer iránti sóvárgás erősebb, mint a szermentessé 

válás melletti kitartás. A szenvedélybeteg valóban 

„szenved”, amikor a szervezetéből kiürül az alkohol, a 

nikotin, a kábítószer, vagy akadályozva van az addiktív 

viselkedés gyakorlásában. Ez idegességben, 
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izgatottságban, nyugtalanságban, álmatlanságban, egyes 

szerek estében súlyos fizikai tünetekben, mint például 

szívritmuszavar vagy fájdalmakban nyilvánul meg. Ez 

az állapot, azután szinte löki a szenvedélybeteget a 

„megnyugvást” jelentő cselekedetekbe. Egyes kutatási 

eredmények szerint aminosavakat tartalmazó 

készítmények használatával ez a sóvárgás csökkenthető 

lehetne. 

 

☼ A szenvedélybetegség játszmákkal terhelt. 

Mindaddig, amíg ezt a játszmát nem szünteti meg a 

környezet, a szenvedélybeteg uralja a „színpadot”, s 

ezzel a szenvedélybetegség fenntartását éri el. 

Különösen veszélyes ez a játszma, ha társfüggőségben 

lévő játszótárs is van a szereplők között. 

 

☼ Az ellátórendszer többnyire nem tudja a 

szenvedésnyomás aktuális pillanatában a segítséget 

kérő szenvedélybeteget fogadni. Ennek oka a 

szakemberhiányban, a rendszer kiépítetlenségében, 

átgondolatlan leépítésében keresendő. Az ellátórendszer 

helyzetét tovább bonyolítja a vele szemben támasztott 

irreális elvárás. Mégpedig az, hogy az állam egy 

motiválatlan betegcsoporttal foglalkozó rendszert 

teljesítmény alapon finanszíroz.  
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☼ Anyagi, elvétve szakmai okok miatt, a 

gyógykezelés legtöbbször csak a méregtelenítésre 

vállalkozik.  Két-három hét alatt nem is lehet másra 

vállalkozni. Szerencsére ma már nem csak Szigetváron, 

hanem Debrecenben, Budapesten is alkalmazzák, a 

hazánkban dr. Szikszai Petronella által meghonosított 

Minnesota modellt, mely a felépülési eredményességet 

tekintve, 70% körüli hatékonyságra képes. Nem hetek, 

hónapok alatt. Máshol a kórházi kezelés két, esetleg 

három hét. Ez idő alatt csupán a méregtelenítésre lehet 

vállalkozni, semmi másra. A kórházból kikerülve a 

beteg egy darabig esetleg jár a gondozóba, vagy már 

oda sem, hiszen a haverok megtalálják, s az első korty, 

slukk, „utca” után nincs megállás a lejtőn. Ez így 

látszólag olcsóbb, ám lényegében hatástalan. A betegek 

szinte félévente visszajáró vendégek a kórházakba, s így 

már jóval többe kerül az államnak ez a kezelési forma, 

mint a Minnesota modell, tagadhatatlanul macerás és 

időigényes gyógyító formája. 

 

A szenvedélybeteggé válás folyamatában először a lelki 

függőség fog kialakulni. Sajnos ezt a legnehezebb 

megszüntetni, s az ismételt visszaeséseknek ez az 

elsődleges oka. A - „Miért kell nekem az anyag? Mit 

pótol? Miért is anyagozom, gépezek? Mért nem vagyok 

képes abbahagyni? Ki vagyok valójában?” - kimondott, 

kimondatlan kérdések megválaszolására a pirulák nem 
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alkalmasak. Ehhez aprólékos tényfeltárás, vezetett belső 

lelki munka szükséges. Mai viszonyok között ezt egy 

kórház nem biztos, hogy tudja vállalni. Az ország 

számos helyén található rehabilitációs otthonok 

nyújtanak a felépüléshez hónapokig vagy akár két évig 

– Emberbarát Alapítvány – tartó folyamathoz 

bentlakásos lehetőséget és szakembereket. A 

szenvedélybetegek közül sokan ezt a macerát nem 

vállalják, pedig e nélkül vesztésre vannak ítélve. 

 

 

 Az ellátórendszer 

 

Hazánkban a lakosság körülbelül 10 százaléka, tehát 1 

millió ember tartozik a magas kockázatú ivók körébe. 

Közülük 600-700 ezer ember alkoholbeteg. 

Egészségügyi ellátásba jelentős hányaduk nem kerül, 

pedig legalább háziorvos látja őket. A szerhasználat 

különböző stádiumaiban lévő kábítószerhasználók 

számát csak megbecsülni lehet. Vélelmezhetően ők is 

legalább 400-500 ezren vannak, és akkor még nem 

számoltunk a casinók játékgépeibe kényszeresen 

milliárdokat szórókkal, a munka alkoholistákkal, 

szexfüggőkkel és egyéb szenvedélybetegségben 

szenvedőkkel. Amennyiben elfogadjuk azt az ismérvet, 

hogy ritka az a szenvedélybeteg, aki csak egy fajta 

szenvedély rabságában él, akkor is iszonyatos számot 
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kapunk. Legalább 1 millió szenvedélybeteg él 

hazánkban, zömmel ellátatlanul. Sajnos az elmúlt 

évtized egészségügyi átalakításait ez a terület szenvedte 

meg - a pszichiátria mellet - a legjobban. Leépítés, 

bezárás, ágyszám csökkentés, szakemberhiány, stb. Az 

átalakítással tovább romlott a szakemberhez jutás 

esélye. Az elszenvedett veszteség ellensúlyozására, 

továbbá a nemzetközi tapasztalatok hatására azonban 

elindult valami, ami talán bizakodásra adhat okot, bár az 

alagút vége még nem látszik pislákoló fény formájában 

sem. 

 

A szenvedélybetegek ellátásának kiegészítő lehetőségét 

biztosító legalsó szint kiépítése, megerősítése 

elkezdődött. Ez a szociális ellátás keretében biztosított 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű, közösségi és 

nappali ellátása. Erre kellene ráépülnie a járó- és 

fekvőbeteg ellátásnak, rehabilitációnak, védett 

szállásnak és munkahelynek, hiszen a hatékony 

szenvedélybeteg-ellátás egy sokszereplős, több 

szakterület képviselőit tömörítő, egymásra épülő 

rendszerként képzelhető el. 

Ennek a rendszernek az első szintjén találhatók az 

„alacsonyküszöbű” szolgáltatók. Ilyen a HSZK 

Drogkonzultációs és Információs Központ Szolnokon. 

Az alacsonyküszöb kifejezés jelentéstartalma ebben a 

rendszerben, annak üzenete, hogy szinte semmilyen 
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kötelező elvárás nincs a szenvedélybeteggel szemben. 

Megőrizheti névtelenségét. Nem kell, hogy szermentes 

legyen. A szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető, akár 

egyszeri alkalommal is. A hozzátartozó is felkeresheti 

az alacsonyküszöbű módon működő intézményeket. Ez 

az ellátási forma a szociális ellátórendszer részeként 

működik, függetlenül attól, hogy az intézmény 

fenntartója önkormányzat, egyház, vagy éppen civil 

szervezet. Feladata a gyógykezeléstől ódzkodó 

szerhasználók megtalálása, a veszélyeztetett személyek, 

családok, csoportok felkutatása és a gyógykezelés iránti 

motiváció felébresztése. Azok, akik a kezelés, ellátás 

lehetőségeinek megismerése ellenére sem akarnak – 

sokan vannak ilyenek – élni a felkínált segítséggel, az 

ártalmak csökkentésének különböző formáit vehetik 

igénybe. Az ártalomcsökkentés egyik formája az 

úgynevezett tűcsere program. Ennek keretében, 

intravénás kábítószerhasználók juthatnak steril 

fecskendőhöz és leadhatják, ahelyett, hogy eldobálnák a 

használtakat. Ez a program nagyban segítheti a HIV 

fertőzés és a C típusú hepatitiszfertőzés (májgyulladás) 

csökkentésére, megelőzésre tett erőfeszítéseket. 

 

A következő ábrán a szenvedélybetegek ellátásának ma 

még, a legtöbb helyen csupán vágyott, egymásra épülő 

formája látható.  A folyamat elején az alacsonyküszöbű 

szolgálatok találhatók. Feladatukról már volt szó. A 
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közösségi ellátásban a betegség belátásának segítése, a 

családi kapcsolatrendszer javítása és az egészségügyi 

ellátásba kerülés támogatása történik. Ahol arra 

lehetőség van, a már motivált szenvedélybeteg számára 

a drogambulancia nyújt egészségügyi ellátást.  
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Vannak nagyon súlyos állapotban lévő betegek, akik 

számára csak a kórházi ellátás adhat esélyt a 

méregtelenítéshez, a felépüléshez vezető út 

megtalálásához. A vágyott szermentes élethez a 

következő lépés a bentlakásos rehabilitációs otthonokon 

keresztül vezet. Ez további hónapokat, évet vesz 

igénybe. Majd optimális esetben a visszailleszkedést 

segítő védett szállás és munkahely, vagy a nappali 

ellátás a következő állomás, hiszen sok 

szenvedélybetegnek nincs hova visszamenni, nincs 

munkája. Sőt sokan közülük a korábbi készségeiket, 

képességeiket is elvesztették. Ezét hívják ezt a 

folyamatot reszocializációnak. 

 

Amennyiben a társadalom nem nyújt a felépülésnek 

ebben a szakaszában segítő kezet a szenvedélybetegek 

számára, akkor nagy esélye van a visszaesésnek. 

Ezeknek a betegeknek nem csak az egészsége sérül, 

hanem a családi kapcsolati háttere is, a 

szenvedélybetegséggel járó rengeteg ígérgetéssel, 

sokszor bántalmazással, fenyegetéssel telt évek során. A 

kapcsolat rendezésében, a hibás családi kapcsolati 

rendszer felismerésében, javításában a közösségi 

ellátások nyújtanak ismételten segítséget. Aki ezt az utat 

végig járja, jóval nagyobb eséllyel választhatja a 

továbbiakban a szermentes életet, a korábbi kapcsolatok 

rendezését, a munkához való visszatalálást, mint azok, 
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akik csupán a családból kórházba, kórházból családba 

utat járják be. A visszaesés, mely a felépülés velejárója, 

sajnos sok szenvedélybeteg esetében előfordul. Ennek 

megelőzésére, mind a klubszerűen működő nappali 

ellátások, mind a szenvedélybetegek közösségi ellátása 

nyújthat segítséget. Külön meg kell említeni az Anonim 

Alkoholisták, anyagosok, játékgépesek közösségeit, 

melyek a világ számos országában sikeresen segítik 

felépülő sorstársaik kezdeti lépéseit. Az emberek 

általában AA, NA, GA közösségként ismerik őket. 
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A kábítószer-probléma visszaszorítása 

 

A kábítószer probléma a világ számos országában nem 

új keletű gond, ahogyan hazánkban sem a 

rendszerváltozás után jelentkezett, jóllehet korábban 

kevésbé volt fellelhető és semmiképpen nem érintett 

annyi embert, mint napjainkban. Ahhoz, hogy a 

probléma kezelésének összetett és bonyolult volta 

érthetőbb legyen, szükséges a kábítószer-probléma 

megközelítési és értelmezési modelljeinek 

számbavétele. 

 

Értelmezések. 

 

A szenvedélybetegségek esetében a közvélemény egy 

része és az aktuálpolitika egyes képviselőinek körében 

is gyakran emlegetett felvetés, hogy az alkoholizmus és 

a kábítószerfogyasztás erkölcsi probléma, melynek 

hátterében az egyén erkölcsi és akaratgyengesége áll. 

Maga okozta, úgy kell neki! Ezt az értelmezést 

nevezzük morális-modellnek, mely arra is „feljogosítja” 

a társadalmat, hogy az állam beavatkozásával megvédje 

magát az általa deviánsnak tartott magatartási formától, 

elsősorban kirekesztéssel, megbélyegzéssel, kényszer 

„átneveléssel.” A modern társadalomelmélet ezt a 

megközelítést már régóta elveti. 
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A másik értelmezési modell, a kriminalizációs-modell, 

mely szerint a kábítószerfogyasztás elsősorban 

bűncselekmény, tehát e szerint kell kezelni. 

 

Létezik az úgynevezet betegség-modell, annak is két 

ága:  

a/ fertőzőbetegség modell, mely szerint ahol a 

kábítószer használat megjelenik, ott járványszerűen 

terjed. Ezért észlelésekor azonnal izolálni kell. Ez a 

magyarázat nem vesz figyelembe szociokulturális 

tényezőket s ez által a jelenség magyarázatára 

alkalmatlan. 

b/ lelki betegség-modell szerint a kábítószerfogyasztás a 

személyiség fejlődés valamilyen torzulása, hiányossága 

miatt jön létre, illetve a pszichiátriai betegségek 

elfedésének, az „ön-gyógyításnak” eszköze. Ez a 

megközelítés - igazságtartama mellett - nélkülözi a 

társadalom egészét figyelembe vevő szemléletet. 

 

A negyedik értelmezési forma a szociológiai-modell, 

mely szerint a kábítószerfogyasztás a társadalom 

értékrendszerbeli zavarai, anómiás állapot, a kialakult 

társadalmi egyenlőtlenségek miatt jön létre. A használó 

deviáns, aki céljait a társadalmi normák megsértésével 

tudja elérni. Ez az értelmezés az egyén pszichés bajaira 

nem érzékeny és nem határoz meg cselekvési irányokat 
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sem, ám számol a társadalmi, gazdasági tényezőkkel és 

a fogyasztók társadalmi és kulturális sajátosságaival. 

Multidiszciplináris-modell a legátfogóbb, az 

előzőekből építkező, tapasztalati adatokon alapuló 

értelmezés, mely egyaránt figyelembe veszi a 

jelenségnek a társadalom érték- és normarendszere 

szempontjából elfoglalt helyét és az egyének, családok, 

közösségek szocializációs szerepét. Ezeken túl 

felhasználja a kriminológia, pszichiátria, örökléstan, 

gyógyszertan, nép-egészségügy, stb. eredményeit. 

Számol a probléma összetettségével és annak kezelésére 

hivatott szakmák sokszínűségével. Figyelembe veszi azt 

a tényt is, hogy a befolyásolására irányuló cselekvés 

mikéntje maga is hozzájárul a jelenség kezelhetőbbé 

vagy kezelhetetlenebbé válásához.  

 

Megközelítések 

 

A kábítószer-probléma, mint jelenség befolyásolása 

legalább annyiféle megközelítési formát ismer, mint 

maga a probléma értelmezése. 

Létezik az úgynevezett spirituális megközelítés, mely 

szerint az addikció – nem a szó köznapi értelmében – 

bűn. Bűn a biblia értelmezése szerint, az az állapot, 

mely az embert életcélja megvalósításától távol tartja. A 

szenvedélybetegségekben az ember „megkötözött” 

állapotban, egyfajta „rabságban” van, mely nem teszi 
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lehetővé az önmegvalósítást, amiért egyébként a világra 

születtünk. Ebben a megközelítésben a cél a spirituális 

változás elérése. 

A medikális megközelítés szerint a függőség krónikus 

betegség, mely élethosszig tart. A cél a szerhasználat 

teljes kerülése – absztinencia – és ennek az állapotnak a 

megtartása. 

 

Igazságügyi megközelítés, mely a kábítószer 

fogyasztását bűncselekménynek, vagy normaszegésnek 

tekinti, tehát a normakövetés kikényszerítése az általa 

elérendő cél. 

 

A freudi pszichoanalitikus megközelítés a múltban 

rejlő problémák között véli fellelni a kiváltó okokat, 

melyet analitikus terápiával próbál orvosolni. 

 

A behaviorista megközelítés képviselői a 

kontrollmegtartás képtelenségében látják az okokat, és 

kognitív terápiákkal, a kontrollált viselkedés 

elsajátíttatásával kívánják az egészséges életvitelt helyre 

állítani. 

 

Ismert a rendszerszemléletű megközelítés, mely a 

család, a társadalom, mint rendszer rossz működésében 

látja az addikció okait, és ezek helyreállításával kívánja 

biztosítani az egészséges állapotot.  
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Az elfogadó megközelítés szerint a kábítószerhasználat 

különböző megítélése az eltérő kulturális identitás és a 

társadalmi normák szűkösségének eredménye, melyet a 

kulturális átjárhatósággal, legalizációval, vagy 

korlátozott hozzáférhetőséggel lehetne oldani. 

 

A holisztikus megközelítés egy átfogó szemléletű több 

tudományterület együttesének tapasztalása és részvétele 

által kíván beavatkozni, melynek hatására a testi-lelki-

szociális (társadalmi) jóllét kialakul, az egyensúly 

helyreáll. 

 

A kábítószer-használat és az igazságszolgáltatás 

 

Mióta a kábítószer használata társadalmi méretű 

gondként, érzékelhető formában van jelen a bennünket 

körülvevő világban, azóta próbálják a büntetés 

Damoklész kardjának fenyegetésével megelőzni a 

kábítószerek használatát, illetve a szerhasználat 

feladására bírni a kábítószer-fogyasztót. Úgy tűnik a 

fenyegetés, mint megoldás, nem hozott áttörést a 

kábítószer-probléma kezelésének területén. Ennek 

hangsúlyos példája a dizájner drogok térnyerése. 

A világ országainak kábítószer-ellenes politikáját nézve 

lényegében háromféle drogpolitika körvonalazódik. 
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1. A „nulla tolerancia”, melynek egyik követője 

az Amerikai Egyesült Államok. A nulla 

tolerancia azt jelenti, hogy minden kábítószerhez 

kapcsolódó tevékenység büntetendő, a kutatás és 

gyógykezelés kivételével. Nem vezetett 

eredményre. Az egyik legnagyobb kábítószer-

felvevő piac az USA és magas a fogyasztók 

száma is. Az igazsághoz tartozik az is, hogy e 

könyv első kiadásának megjelenése óta jelentős 

vitáknak és változásoknak, engedményeknek 

lehettünk tanúi az Amerikai Egyesült Államok 

egységes szövetségi drogpolitikája körül.  

 

2. A kábítószer-használó integrálása a 

társadalomba. Élő példa Hollandia. Az általuk 

„lágy drognak” (csalóka a kifejezés) tartott 

marihuána használatát elnézik és engedélyezik 

bizonyos keretek és mértékek között. A 

marihuána használatának engedélyezésével más 

fajta, nagyobb használati kockázattal járó 

kábítószerek fogyasztását nem sikerült 

meggátolni, ám tagadhatatlanul stagnál a heroin 

használat Hollandiában. Vita van a holland 

drogpolitika értelmezése körül is. Éppen úgy 

találunk ellenzőt, mint támogatót ezekben a 

vitákban. Ma Hollandia lényegében egy nagy 

drogelosztó is. Sok kábítószert és prekuzort – 
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nem hivatalosan -, rajtuk keresztül, vagy tőlük 

szereznek be a „nagybani kereskedők”, többek 

között a magyarok is. Bár a dizájner drogok 

térnyerésével a beszerzési piac egyre inkább 

átrendeződik Kína és India irányába. 

 

3. A kettő között meglévő átmenet a 

kompromisszumos modell, amely egyrészt 

szankcionál, de segíteni is próbál. Ezt a 

drogpolitikát alkalmazza mások mellett 

Magyarország is, ahol időnként a gyógykezelés, 

időnként a büntetés hangsúlya felé történt ez 

idáig ingaszerű mozgás. 

 

Vannak országok, ahol megpróbálják a kábítószereket 

egyfajta veszélyességi kategória mentén osztályokba 

sorolni, s e szerint meghatározni a büntetési tételeket. 

Ilyen például Nagy-Britannia.  

 

A jelenlegi magyar drogpolitika ellenzői két 

szélsőségesen eltérő véleményt hangoztatnak;  

a/ nem kell büntetni a kábítószereket használó személyt.  

b/ bűnözők, akiket súlyosabban kell büntetni. 

 

Hol az igazság?  Erre a kérdésre nem lehet mindenki 

számára elfogadható választ adni.  
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A tiltás, a büntetés, mint a mindenható megoldás hite, 

nem újkeletű elképzelés. Valószínűleg a feledés 

homályába merült, vagy talán sokak számára nem is 

ismert, hogy pár száz éve milyen reakciókat váltott ki a 

dohányzás vagy a kávéfogyasztás Európa különböző 

területein, vagy mi módon próbálták az 

alkoholfogyasztást korlátozni az Egyesült Államokban.  

Álljon itt most néhány példa az elődök 

„szélmalomharcaiból”, akik éppen úgy kudarcot 

vallottak a tiltással, mint a világ bármely pontján 

napjaink kizárólag ebben gondolkodó törvényalkotói. 

 

 XVII. század – Waldeck kis államának (a mai 

Hessen és Alsó-Szászország) hercege 10 tallért 

fizetett mindazoknak, akik lelepleztek, feljelentettek 

egy kávé fogyasztót. 

 Oroszországban I. Mihály cár kivégeztetett 

mindenkit, akinél dohányt találtak, illetve elrendelte, 

hogy addig kell ezeket az embereket kínozni, míg el 

nem árulják ellátójuk nevét. 

 1650 – A dohányfogyasztás tiltott Bavariában, 

Saxonyban, és Zürichben, de a tilalom hatástalan.  

 IV. Murad szultán ottomán uralkodó elrendelte a 

dohányzásért járó halálbüntetést. Bárhová ment, 

meglepte a kivégzések számának szörnyű 

növekedése, s az hogy a kivégzések borzalmai – 
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felnégyelés, lefejezés, kezek, lábak összezúzása – 

ellenére a dohányzás szenvedélye folytatódott. 

 1845-ben a szeszesitalok kocsmai eladását tiltó 

törvényt iktatnak be New Yorkban. 

 1921-ben 14 államban betiltják a cigarettát és 92 

cigaretta-ellenes törvénytervezet elfogadása van 

folyamatban 28 államban. Több egyetemről 

dohányzás miatt tanácsolnak el fiatal lányokat.  

 

Az amerikai példánál maradva, talán nem lényegtelen 

megemlíteni, hogy az amerikai szervezett bűnözés 

megerősödése az ottani alkoholtilalomnak köszönhető, 

melynek következményei jól ismertek. 

Ez a néhány kiragadott példa is bizonyítja, hogy csupán 

törvényi szankciókkal az élvezeti szerek használatát 

megszüntetni sosem lehetett.  

 

A kábítószereket használók nem bűnözők, sok esetben 

inkább áldozatok. Remélem, a családdal, neveléssel 

kapcsolatosan leírtak világossá tették, hogy miért 

gondolom így. Egy fejlett társadalomban, ahol létezik a 

társadalmi szolidaritás elve, szabad-e tétlenül nézni, 

hogy emberek, kábítószerek használata által is 

veszélyeztetik magukat? Szerintem nem. A megelőzés, 

a pozitív családi minták, a tartalmas szülő-gyerek 

kapcsolat, az elszegényedés visszaszorítása, a 

munkanélküliség jelentős csökkentése, a társadalmi 
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méretű immoralitás megszüntetése, továbbá az 

ellátórendszer szabad és könnyű hozzáférhetősége /és 

még sorolhatnám/ mentén van esély a probléma 

hatékony kezelésére, mintsem a büntetés, mint 

visszatartó erő kizárólagosságában. Hiszem, hogy ebben 

sokan egyetértünk. A kérdés az, hogyan? Segíteni 

ugyanis csak annak lehet, aki kéri! Márpedig az addiktív 

szerek használói többnyire nem motiváltak a 

segítségkérésre csupán akkor, amikor már nagy a baj. 

Ahogy mondják, mindenkinek megvan a maga 

mélysége, ameddig le kell süllyedni ahhoz, hogy 

választani tudjon, melyik úton menjen tovább. Az egyik 

a kikapaszkodás rögös, de a felépülés visszafelé vezető, 

nem reménytelen útja, míg a másik előbb-utóbb az 

anyagból agyagba vezető mínusz 2,5 méteres 

„végállomás” zsákutcája. Szerencsére a kábítószereket 

kipróbálók jelentős hányada nem járja be ezt az utat. Az 

alkoholfogyasztók annál többen. 

 

Hazánkban a kábítószerek használatát börtönbüntetéssel 

fenyegetik. /A dizájner drogok használatának jogi 

megítélése esetében összetettebb a kép./ A 

börtönbüntetés azonban nem automatikus, hanem a 

csupán szert használó és azzal nem kereskedő személy 

számára lehetőség van az úgynevezett elterelést 

választani, mely egy hat hónapig tartó pszichoedukációs 

foglalkozássorozat. Sokan értelmetlennek, hatástalannak 
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tartják. Magam nem értek ezzel egyet. Egy szakmai 

alapokon álló, lelkiismeretes stábbal bíró szolgáltató 

igenis képes hatékonyan segíteni. Lehet, hogy vannak 

olyan elterelést végző intézmények kis hazánkban, ahol 

csak aláírni kell, s lehet távozni. Lelkük rajta. Ez az ő 

bűnük és nem az elterelés intézményének hibája. 

  

Egy „füves” eltereltünk mondta három hónappal az 

elterelés kezdete és másfél hónap szermentesség után – 

tehát tiszta tudattal, hogy: „Hat évig szívtam, és most 

értem csak meg, hogy mit csináltam. Olyan élessé, 

világossá vált az a kép, amit jelenleg látok. Rájöttem, 

hogy a világ nem olyan rossz, mint ahogyan azt 

korábban hittem. Rájöttem, hogy nekem kell változnom, 

mert a körülöttem lévő világ nem fog megváltozni, s 

nekem kell kezdenem valamit az életemmel. 

Haragudtam, amikor idekerültem. Haragudtam rátok is, 

pedig ti csak segíteni akartok. Haragudtam, mert nem 

hagytatok békében az én jó kis füvemmel. Úgy éreztem, 

üldöztök. Ma már másképp gondolkodom. Korábban, 

amikor anyagoztam, magamtól nem jöttem volna ide. 

Ma köszönöm a sorsnak, hogy lebuktam, mert esélyem 

lett a változásra.” 

 

Amikor egy hathónapos elterelést befejezünk, anonim 

kérdőívet töltetünk ki klienseinkkel. A szerhasználat 

alakulására, abbahagyására, munkatársaink munkájának 
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minőségére, az intézmény felszereltségére kérdezünk rá, 

s lehetőség van egyéb vélemény megfogalmazására is. 

Többször találkozunk azzal a szóval, köszönöm. 

Az elterelés, ugyan törvényi nyomásra, de szabadon 

választható. Más kérdés, hogy nem ildomos összemosni, 

egy kalap alá venni a „szerhasználati karrier” különböző 

szintjén lévő embereket. A kábítószer-függőség az egy 

betegség, melynek kezelése nem az igazságszolgáltatás 

feladata, hanem az egészségügyé. Ahogyan az 

alkoholistát is, ma már kizárólag ott kezelik.  Pár 

évtizede, a szocreálban, még létezett Nagyfa – 

szögesdrót, géppisztolyos őrök, stb. -, mint az 

alkoholizmustól való megszabadítás állami intézménye. 

Hatékonyságáról, már a jelenlegi túlzott 

alkoholfogyasztási tények tükrében sem kell szót ejteni. 
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HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ 

 

Címük: 5000 Szolnok, Városmajor út 67/A 

Telefon, fax: 56/420-614 

e-mail: drogkik@gmail.com 

Facebook: HSZK Drogkonzultációs és Információs 

Központ 
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A szerző 

 

 
 

Szappanos József  

Korábban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

Repülőtanszékén dolgozott helikoptervezető oktatóként 

több mint 3500 órát töltve a levegőben. Mentálhigiénés 

szakember másoddiplomáját a Magyar Testnevelési 

Egyetem szegedi, kihelyezet mentálhigiéné szakán 

szerezte 1998-ban. Később mediátor, majd az Oktató 

Családorvosok Kollégiumánál DLT tréner, 2014-ben 

wingwave coach, 2018-ban OH-kártya instruktor 

képesítést szerzett. A Magyar Addiktológiai Társaság 

tagja. Megalakulása, 2002 óta tagja a szolnoki 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, 2011-ig annak 

elnöke volt. Az Észak-alföldi Regionális Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum első elnökének választották 2009-ben. 
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A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok delegáltja 2017 

óta a Kábítószerügyi Tanácsban. 20 éve foglalkozik a 

drogproblémák kezelésének különböző szintű 

segítésével. Kezdetben a drogprevenció területén 

dolgozott, majd munkája fokozatosan kiterjedt az aktív 

szerhasználók leállásának segítésére, ellátására is. Itthon 

és külföldön számtalan - szülők, pedagógusok, diákok, 

szakemberek számára szervezett - drogprevenciós 

foglalkozás, szakmai képzés, konferencia előadója. 

Több, a drogproblémák kezelését, megértését segítő 

publikáció, szakmai anyag szerzője, szerkesztője. 

Munkájáért 2006-ban a szociális és munkaügyi 

miniszter elismerésében részesült.  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-ben, a 

város érdekében, a drogproblémák kezelése terén 

végzett munkájáért, elismerése és tisztelete jeléül 

Adorján Ildikó díjban részesítette. 

Jelenlegi munkahelye immár 18 éve a szolnoki Humán 

Szolgáltató Központ (HSZK), melynek megbízott 

igazgatója, egyben az intézmény részeként működő 

HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ 

szakmai vezetője. Ezt, a szenvedélybetegségek 

megelőzésével és a szenvedélybetegek ellátásával 

foglalkozó intézményrészt, a Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum javaslatára hozta létre Szolnok Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2003-ban. 
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Eddig megjelent írásai: 

 

 Ami a kábítószer prohibíció előtt volt (szerk.) 

 Marihuána. Tények, amiről a szülőknek is tudni 

kell (szerk.) 

 Együtt, közösen, gyermekeinkért 1-4 

 Mámor, vagy út a semmibe? (társszerző) 

 Önámítás, mámor, kábulat (társszerző) 

 Drog, család, társadalom (társszerző) 

 Sasto trajo (Egészséges életet) 

 Ne csak nézz, láss is! (társszerző) 

 Az adaptált tervezési eszközök különböző szintű 

(kistérség, régió, nemzeti) hasznosíthatóságának 

biztosítása, a dokumentáció és adaptáció után a 

különböző tervezési szintekre történő 

optimalizálás, helyi – regionális - nemzeti 

változatok kialakítása. Tanulmány (társszerző, 

dr. Kassai-Farkas Ákossal) 

 Módszertani levél a megelőző-felvilágosító 

szolgáltatók számára (társszerző) 

 Sorsok, válaszutak 

 Dióhéjban arról, amit a drogokkal kapcsolatban 

tudni érdemes 

 Vakrandi „álomországba” 

 Drog, család, társadalom III. kiadás 
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 Van más út! A szenvedélybetegségektől mentes 

életre nevelés óvodai módszertani programja 

(társszerző) 
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