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A dolgozat témájának bemutatása, indoklása 

 

Dolgozatom címe egyértelműen jelzi és egyben ki is jelöli érdeklődésem és munkám 

irányát, fő témáit, szemléletmódját, és határait. A szerfüggésből történő felépülés 

folyamatának jobb megértéséhez szeretnék adalékokkal szolgálni a 12 lépéses programokban 

józanodók ”életrendjének” vizsgálatával. A cím első fele arra is utal, hogy dolgozatomban a 

szerfüggésből való felépülést sajátos szabályokkal és előírásokkal rendelkező „önkultúraként” 

fogom fel, melynek célja a józan életforma elérése, megtartása és kiteljesítése. Második célom 

az volt, hogy ennek az életrendnek az általam lényegesnek tartott jellemzőit kutatásaim 

alapján leírjam, és tágabb kultúrtörténeti összefüggésbe helyezzem. Feltételeztem továbbá, 

hogy a józanság átalakuló értékrenddel, egyfajta „értékfordulattal”, illetve a felépülő 

értékrendjének folyamatos változásával is jellemezhető folyamat, ezért harmadik célom az 

volt, hogy ezt az értékrendet feltérképezzem, és néhány ponton összehasonlítsam a domináns 

kultúra értékrendjével. Az értekezés címe megnevezi azt a kört is, amelyről kijelentéseket 

szeretnék tenni: olyan, önmagukat felépülő függőként azonosító személyek körében 

vizsgálódtam, akik 12 lépéses felépülési programokat használnak józanságuk megőrzésére és 

továbbadására. Negyedik célom az, hogy bemutassam a felépülésnek keretet adó 12 lépéses 

önsegítő programok működésének néhány hazai sajátosságát, illetve e programok, és tágabb 

értelemben a felépülés társadalmi környezetét, valamint a józanodás diskurzusának esélyeit a 

mai Magyarországon. Témaválasztásomban fontos szerepet játszott az a tény, hogy jelenleg 

igen kevés ismerettel rendelkezünk az ún. harmadlagos prevenció, vagyis a különféle terápiás 

beavatkozások nyomán és/vagy az önsegítő közösségekben történő részvétel folyamatában 

kialakuló létállapot, élethelyzet jellemzőiről, a sikeresen felépülő, tartós józanságot elérő, a 

társadalomba visszailleszkedő szenvedélybetegek egyre jelentősebb csoportjának életéről. Az 

alkoholizmusról és droghasználatról szóló beszámolók túlnyomó része az aktív időszak, a 

szerhasználat történetét dolgozza fel, ami a választott szerről való leálláskor szinte mindig 

lezárul. Magyarországon már több ezer olyan alkohol- és drogfüggőről beszélhetünk, akik 

bentlakásos terápiákon vettek részt, és/vagy különféle – főként 12 lépéses anonim – önsegítő 

közösségekben józanodnak. Ennek a folyamatosan növekvő létszámú csoportnak 

megismerésével, tudomásom szerint, Magyarországon alig foglalkozott átfogó igényű 

tudományos munka. Munkám a szociológia, a szociálpszichológia, az addiktológia, a 

kulturális antropológia és az életfilozófia metszéspontjain, határvidékén mozog, és a 

szándékom szerint hozzájárulhat a szerfüggéssel és a józansággal kapcsolatos 

társadalomtudományi és társadalmi diskurzus tartalmi, fogalmi és nyelvi tágításához.  
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Elméleti keretek, kutatói kérdések 

 

A szerfüggésből sikeresen felépülő szenvedélybetegek 12 lépéses önsegítő közösségei 

(Anonim Alkoholisták, Névtelen Anyagosok, Névtelen Szerencsejátékosok stb.) az Egyesült 

Államokban és Nyugat-Európában évtizedek óta az addiktológiai, szociológiai, kulturális 

antropológiai kutatások és szakirodalmi feldolgozások állandó szereplői. Magyarországon 

ezek a közösségek az elmúlt huszonöt évben – nagyjából a rendszerváltás óta – kezdtek 

működni, de tudományos érdeklődés alig nyilvánult meg irányukban. A Pécsi 

Tudományegyetem Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékén, Dr. Kelemen Gábor 

körül megszerveződött kutatói és oktatói kör tagjainak tollából az elmúlt bő évtizedben 

megjelent tanulmányok kivételt jelentenek ebből a szempontból. Az ebben a műhelyben 

megszületett szövegek alapozták meg a józan életvilág antropológiai leírását, komoly elméleti 

igényességgel és változatos tudományos eszköztárral mutatták be a 12 lépéses közösségek 

működésmódját, a felépülési program „filozófiai” alapjait és eszközrendszerét. 

Szisztematikusan feltérképezték a 12 lépéses elvek szerint működő terápiás közösségek 

értelmező kultúráját, a közösségek beavatási rítusainak és nyelvhasználatának, időkezelésének 

aspektusait, egyebek mellett a parrézia, a reziliencia és a mentalizáció jelenségkörét is. 

Összehasonlító jelleggel kutatták a különböző segítő közösségekben józanodó 

szenvedélybetegek felépülési folyamatát, a változáshoz való viszonyt a józan és domináns 

kultúrában. Ez a kör emelte be a hazai addiktológiai diskurzusba – mások mellett – Michel 

Foucault, Robert Lefever, Aaron Antonovsky, Gregory Bateson és Roger Vaillant 

munkásságát. Az általuk a hazai addiktológiai diskurzusba bevezetett és használt 

kulcsfogalmak – remisszió, reziliencia, szalutogenezis, heterotópia, parrézia – egy része az én 

dolgozatomban is fontos szerepet kap. Értekezésemben a Pécsett folyó kutatómunka 

eredményeit felhasználva, integrálva és továbbgondolva fogalmaztam meg kutatói 

kérdéseimet.  

Alexandre B. Laudet egy írásában azt nehezményezi, hogy a felépüléssel kapcsolatos 

kutatások általában megtorpannak a szerhasználattal történő felhagyás, a megcsúszás és a 

visszaesés mutatóinál és kérdéseinél, figyelmük ritkán terjed ki az életminőség, a társas 

támogatottság, a spiritualitás, a jelentéstulajdonítás, vagyis a józan életrendet megalapozó és 

fenntartó változások körére. Értekezésem vizsgálódásai szándékom szerint éppen ezekre a 

területekre irányulnak. Dolgozatom kiindulópontját a függő mélypontja, a sorstörés és a 

sorsfordulat élethelyzete, a „kegyelmi pillanat” jelenti, amiről vizsgálati alanyaim 

beszámolója alapján próbálok megbízható és hiteles képet alkotni. Ehhez kapcsolódó kutatói 
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kérdéseim: milyen megfontolások mentén, külső és belső tényezők „szenvedésnyomása” alatt 

hoz az egyén súlyos sorsdöntést, lép át az aktív függőségből a józanodás világába? Segítenek-

e vajon ennek a személyes fordulópontnak a megértésében és értelmezésében a konverziós 

narratívák, az európai kulturális hagyomány közismert megtérés-élményei, „metanoia” 

történetei? A felépülés élethelyzetében és közösségeiben vajon valóban megkésett beavatási 

szertartások zajlanak-e?  

Dolgozatom elsősorban a „programszerűen művelt józan élet”, a józan beszéd- és 

gondolkodásmód, életrend, vagyis a józanság, mint – a Foucault-i értelemben felfogott – 

diskurzus alaposabb feltárásához, szociológiai és antropológiai leírásához szeretne 

hozzájárulni. Ennek érdekében megkísérlem bemutatni a szerfüggésből történő felépülés 

során működésbe lépő, a Michel Foucault által az antikvitás kontextusában elemzett 

„önkultúrával” számos elemében hasonlóságokat mutató, általam bevezetett fogalom, a 

józanságmunka jellemzőit. Vonatkozó kutatói kérdésem: melyek a józan életrend alapvonásai, 

jellemző egyéni és közösségi cselekvései? Vajon a 12 lépéses közösségek gyűlései a foucault-

i értelemben vett parrézia céljait szolgáló heterotópiákként? Feltételeztem továbbá, hogy a 

felépülési folyamat során bekövetkező változás – az életforma egyes elemein túl – elsősorban 

az adott személy cselekvéseinek bázisául szolgáló értékrend átalakulásán is mérhető. Ehhez 

kapcsolódó kutatói kérdésem: azonosíthatók-a felépülő függőknél a domináns kultúrától 

markáns eltérést mutató értékalakzatok? Dolgozatomban megvizsgálom a felépülő függők 

értékrendjének változását a józanodás során, annak hasonlóságait a magyarországi népesség 

értékrendjével, illetve eltéréseit a domináns értékrendtől az ESS kutatásaiban alkalmazott 

„értéktérkép” alapján.  

A felépülést diskurzusként vizsgálva indokoltnak tűnik a kérdés, hogy miként élik meg 

a felépülők józanodásukat egy olyan társadalmi környezetben, ahol a domináns kód által előírt 

számos norma, elvárás és üzenet a józanság megtartásához a 12 lépéses programok által 

javasolt alapelvekkel szöges ellentétben áll? Milyen esélyek nyílnak a józanságalapú kultúra 

számára a jórészt a bio-medikális modell által dominált egészségügyi ellátórendszerben, 

illetve a felépülés folyamán tágabb társadalmi kontextusban? Munkám záró fejezeteiben 

megkísérlem bemutatni a szerhasználatból történő felépülés társadalmi környezetét a mai 

Magyarországon, bemutatva a józanságot övező diszkurzív küzdelmek frontvonalait. 
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Vizsgálati és kutatási módszerek 

 

A dolgozatom alapjául szolgáló adatállomány és kutatási anyag négy különböző kutatói 

módszer (résztvevő megfigyelés, kérdőíves vizsgálatok, strukturált mélyinterjúk, illetve 

dokumentumértékű szövegek tartalmi feldolgozása és elemzése) révén állt össze.  

 

1. Résztvevő megfigyelések  

 

1.1. Önsegítő csoportok gyűlései  

1.2. Terepmunka függőkkel  

 

2. Empirikus kutatások  

2.1 Kérdőíves értékrend vizsgálat („Nevezetes névtelenek 2010”)  

2.2. Foley-féle longitudinális életút interjúk („Élettörténet 2012”)  

2.3. Önsegítő részvétel és életforma interjú („Felépülőben” 2014)  

 

3. Szövegelemzések  

3.1. Felépülési napló elemzése  

3.2. Kutatási beszámolók elemezése  
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A felépülésről alkotott tudáskészletek típusai és jellemzői 

 

 „A függő viselkedésmódokkal kapcsolatos pszichológiai kutatás jórészt a 

paradigmatikus gondolkodáson alapul. A változás általános technikáit és a viselkedés 

befolyásolásának módjait a tudomány alaposan tanulmányozta. Az önsegítő mozgalmak 

viszont inkább a tanulságos történetekre támaszkodnak, a függőségüket sikeresen leküzdő 

személyek tehetetlenségről és felépülésről szóló narratíváira” – állítja az Anonim 

Alkoholisták narratíváit régóta vizsgáló két finn szerző. A felépülés folyamatáról 

rendelkezésünkre álló tudáskészletek közül dolgozatomban elsősorban a narratív 

megközelítéseket, a „tanulságos történeteket”, ezen belül is az új, felépülő identitás 

megkonstruálásáról szóló beszámolókat használtam fel. 

A szenvedélybetegségekből történő felépülés narratíváit konszenzuálisan az 

úgynevezett betegségnarratívák körébe soroljuk. Az európai és a keleti kultúra egyaránt 

ismeri a megsebzett gyógyító jelenségét. Arthur W. Frank a megsebzett történetmesélőről 

szóló könyvében kidolgozott felépülési narratíva tipológiájában a „kereső – felfedező” 

narratíva egy képzeletbeli utazás leírása, amit a betegség indított el; az út végére nemcsak a 

gyógyulás következik be, hanem az egyén megváltozik, gazdagodik, kiteljesedik, felfedezi 

önmagát. A történet középpontjában itt az elbeszélő szubjektum áll, nem a gyógyító. Ezt a 

modellt javasolják a felépülés központú elméletek és gyakorlatok, így a 12 lépéses 

közösségek is tagjaik számára.  

Norman K. Denzin az adott személy saját alkoholizmusához való viszonyát tekintve az 

identitásváltozás három szakaszát különbözteti meg. A kiindulópont a tagadásban lévő függőt 

jellemző „italozó nem-alkoholista” identitás, ami a felépülésbe nem kerülő alkoholisták döntő 

többségét élete végéig elkíséri. Ezt az élethelyzetet a goffman-i értelemben vett „sötét titok” 

végletekig vitt tagadása jellemzi. Amennyiben az alkoholizmusból való felépülést – Van Gennep 

nyomán – elhúzódó átmeneti rítusnak, állandósult köztes léthelyzetnek, permanens liminalitásnak 

tekintjük, akkor kétségtelen, hogy a 12 lépéses közösség a beavatandót új státusszal, új 

identitással ruházza fel. Cain szerint az alkoholizmus az „Én” része, ezért a felépülés a régi 

identitás diffúzióját és új identitás kimunkálását igényli. Arminen50 egy dialogikusan építkező, az 

egymás történeteire tett utalások révén összerendeződő társas valóságról beszél a 12 lépéses 

csoportok kapcsán, Gregory Bateson pedig a szelf kibernetikájáról, ahol a felépülés 

episztemiológiai váltás, melynek során a szelf egy nagyobb entitás (közösség, Felsőbb Erő, 

univerzum stb.) részeként értelmeződik. A megadás teszi lehetővé, hogy a korábbi ellenállás és 
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harc újfajta erőforrássá változzék. A Watzlawick-féle másodfokú változás52 nyomán előállhat a 

William James nevéhez köthető „másodszor megszületettség” élethelyzete. 

A 2010-es, de még inkább a 2012-es kutatásom vizsgálati alanyai láthatóan egy új 

személyiség, identitás, ezáltal a saját életében kompetenssé vált „szubjektum” 

megkonstruálásaként élik meg felépülésüket. A 2012-es kutatásban részt vett felépülő függők – a 

lineáris életrajzi narratíváktól számos tekintetben különböző, helyenként epizodikus, és 

jellemzően a sorsfordulatokra fókuszáló – élettörténeti „könyvei”, azaz narratívái ennek az 

„önfelfedezésnek”, a koherens személyes történet megalkotásának és az értelemtulajdonításnak a 

jellegzetes küzdelmeit mutatják be.  

 

Konverziós „master narratívák” és felépülés történetek 

 

Vajon milyen viszonyban vannak az elmondásuk szerint gyökeres sorsfordulaton átesett 

felépülők történetei az európai kultúra konverziós történettípusaival? A zsidó-keresztény kultúrkör 

több közismert, példabeszédként is értelmezhető története kínál analógiát a folyamat 

értelmezéséhez, gondoljunk Szent Ágoston, Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, vagy éppen Szent 

Pál történetére. A kétségkívül szembetűnő formai és tartalmi hasonlóságok és párhuzamok 

ellenére a Pál-féle megtérés-történet megítélésem szerint kisebb, a Tékozló fiú története nagyobb 

magyarázó erővel rendelkezik a függők sorsfordulatának vonatkozásában. Vizsgálataim tanulsága 

szerint a Gregory Bateson által feltételezett „episztemológia váltásnak” megfeleltethető 

„pálfordulás” valódi dimenziói, így például az ezzel együtt járó értékrendbeli átalakulás és 

spirituális ébredés többnyire hosszabb időtávlatban, a felépülés folyamatának későbbi, jellemzően 

általában a józanodás ötödik éve után elkezdődő, stabil józanságnak nevezett szakaszában 

következik be. A mélypont pillanatában a szenvedő függő nem valamilyen felsőbb instanciához, 

transzcendens entitásoz, valakihez vagy valamihez tér meg, hanem – ahogy ezt az általam 

megvizsgált beszámolók is világosan jelzik – többnyire valamitől menekül. Kutatásaim alapján 

tehát a  felépülők mélypontról szóló beszámolói ugyan számos hasonlóságot mutatnak a 

konverziós narratívákkal, mégis csak részben tekinthetők „megtéréstörténeteknek”. A felépülési 

történetek következtetésem szerint egyesítik a szenvedéstörténet, azaz a passió, illetve a 

keresztény megtéréstörténetek narratív hagyományát.  

Az A.A. „master narratíváját” és annak létrejöttét elemző finn szerzők szerint a folyamat 

kulturális történet-modellje a „tékozló fiú hazatérésével” írható le, magyarázatául a betegség-

koncepció szolgál, a kezelést a növekvő alázat, és az azonosulás más alkoholistákkal, illetve a 

közösségbe történő beilleszkedés jelenti, erkölcsi ítéletként az fogalmazódik meg, hogy az 

alkoholista „nem bűnös, hanem beteg”, a „Gonoszt” az egyén kevélysége (hübrisz), a „Jót” a 
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közösség testesíti meg. Dolgozatomban a felépülésnek olyan értelmezését javaslom, amelyben a 

függők felépülésének – és az ezt elbeszélő narratíváknak – meghatározó szakaszait a „Hübrisz – 

Metanoia – Aletheia”tengely jelöli.  

 

Úton a felépülés felé: a mélypont  

 

A szerhasználatnak a hübrisz jegyében álló aktív időszakát a nagyszámú és magyar 

nyelven is elérhető fikciós és nem-fikciós narratívák, illetve tudományos kutatások viszonylag 

átfogóan feltárták és bemutatták már. A függők egy kisebb része által bejárt út sorsfordító 

kezdőpontja, szinte minden esetben a „mélypont”, az A.A. terminológiájában a padlót fogás 

(„hitting bottom”) élménye. A 12 lépéses közösségek és az ezeket alkalmazó terápiás 

intézmények azonos irányba mutató tapasztalatai szerint a felépülés megkezdésének 

elengedhetetlen feltétele a függőséggel és az általa okozott problémákkal, veszteségekkel 

kapcsolatos tagadás feladása, a teljes vereség beismerése, a „megadó várakozás” állapotába 

történő átlépés. Itt válhat érthetővé, hogy a 12 lépéses programokban a felépülés során megszülető 

személyes narratíváknak miért fontos és kitüntetett állomása a „küszöb átlépésének” pillanata. 

Hogyan közelíthetjük meg és értelmezhetjük a felépülés kezdetét jelentő, általában ritkán kutatott 

és nehezen vizsgálható, de sorsdöntő állomást, a „termékeny káosznak” tekinthető testi-lelki 

mélypontot?  

Jelentős sorsdöntéseket általában kétféle módon hozunk: vagy belső fejlődés és érés 

eredményeként, vagy szenvedésnyomás hatására, és a függők esetében messze gyakoribb az 

utóbbi motívum. A narratívák mellett fontos információkat hordoznak a mélyponttal kapcsolatban 

a józanságot választó függők saját, utólag született, reflektív értelmezései is. Az alaposabb 

megértés érdekében külön is elemeztem a 2010-es és a 2014-es kérdőív, illetve a 2012-es interjúk 

mélypontra vonatkozó kérdéseire adott válaszait. Ezen vizsgálatom egyes eredményeit 

összevetettem Laudet és munkatársai 2005-ben, New York Cityben 356 fő felépülő drogfüggő 

mintáján elvégzett kutatásának kezelési előzményekre és mélypontra vonatkozó eredményeivel, 

illetve Madácsy 2009-es, az Anonim Alkoholisták pécsi országos találkozóján felvett kérdőívének 

adataival. A 28 alkoholfüggő átlagosan 4,7 alkalommal állt kezelés alatt aktív pályafutása során, 

míg a 22 drogfüggő átlagosan 9,5 alkalommal volt valamilyen kezelés részese, közülük négyen 

úgy válaszoltak, hogy évekig folyamatosan ambuláns kezelés alatt álltak. Az aktív függő karrierje 

során valamilyen kezelőintézménnyel kapcsolatba került 41 főnek átlagosan mintegy 7 sikertelen 

kezelési epizódja volt felépülése kezdete előtt. A Laudet-féle vizsgálatban a vizsgált személyek 

több mint felének legalább 3 sikertelen kezelési epizódja volt, körükben az átlag 5,8 kezelési 

epizód volt. A vizsgálatomban szereplő alkoholbetegek szerhasználata átlagosan 18,5 évig, a 
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kábítószerfüggőké 12,7 évig tartott. Madácsy 2009-es kutatásában (N=122) igen hasonló 

eredményre jutott, ott a felépülő alkoholisták aktív időszaka átlagosan 19,7 évig tartott. 

Válaszadói a korábbi leállási kísérletek kudarcának okai között legnagyobb számban a motiváció 

és a mélypont hiányát említették. A 2010-es vizsgálat adatai tehát alátámasztják azt az 

addiktológiai szakmában jól ismert tapasztalati alapú megállapítást, hogy az alkoholbetegek aktív 

szerhasználói karrierje többnyire hosszabb, mint a drogfüggőké, ugyanakkor utóbbiak több 

sikertelen kezelési epizódot tudhatnak magukénak a sikeres felépülést megelőzően.  

A Garfinkel által leírt sikeres lefokozási szertartások sora, folyamatos státusvesztés 

jellemzi a mélypontot megelőző, általában évtizedekig tartó szenvedélybeteg karriert, leépülési 

időszakot a függők életében. A vizsgálatomban erre vonatkozó kérdésekre kapott válaszokban 

hangsúlyos, visszatérő motívum az elmagányosodás, a reménytelenség, a kilátástalanság, a 

kívülállás, az elszigeteltség, a személyes kapcsolatok leépülése, a lelki kiégés, a hit elvesztése, a 

szégyen, a bűntudat, az érzések eltompulása, a választott szer csődje. Nagy számban szerepelnek 

olyan motívumok, amelyek a testi tünetekről, betegségekről, illetve a belső tartalékok 

kimerüléséről, az adott személy családból és közösségből való kirekesztődéséről, 

”diszlokálódásáról”, elmagányosodásáról, „lelki haláláról”, teljes kiégéséről árulkodnak. Mivel a 

kérdés megengedte az ilyen irányú értelmezés lehetőségét is, többen említettek valamilyen 

bentlakásos terápiát, illetve az önsegítő közösségekre történő rátalálást, mint leállásuk egyik 

meghatározó, döntő élményét. 

A szerhasználó mélypontját tehát olyan testi, szellemi, lelki és szociális krízishelyzetnek 

tekinthetjük, amiből a személyes erőforrások eróziója, a veszteségek növekedése, a gondolkodás 

beszűkülése, a „realitásvesztés” és a fokozódó reménytelenség és kilátástalanság miatt szinte 

esélytelen külső segítség nélkül kikerülni. A különböző adatfelvételi technikákkal készült 

vizsgálatok mélypontra vonatkozó kérdései nyomán fontos adalékok birtokába jutottam a 

mélypont, illetve a „padlót fogás” élménye nyomán bekövetkező személyes sorsfordulat 

jellemzőit illetően, ám a jelenség valódi természetének maradéktalan és mélységi feltárása további 

kutatásokat igényel.  

 

A felépülés és a józanság fogalma 

 

A józanság a 12 lépéses programok szerint a gondolkodás, a beszéd, és a cselekvés 

együttes megváltoztatását, és e változtatások fenntartását jelenti. Ezek a programok a józanság 

folyamatos és sikeres „működtetését” alapvető életmódváltás keretében tartják kivitelezhetőnek. 

A felépülés fogalmának meghatározására a Betty Ford Klinika által 2006-ban kiadott 

konszenzusos paneldefiníció tett kísérletet. Eszerint a felépülés „egy olyan önként fenntartott 
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életmód, amely magában foglalja a józanságot, a személyes egészséget és az állampolgárságot.”88 

Az állásfoglalás szerint „korai” józanságról 1–12 hónap között, „fenntartott” józanságról 1–5 év 

között, „stabil” józanságról pedig 5 év felett beszélhetünk. Az NCAAD (National Council on 

Alcoholism and Drug Dependence, Inc.) a SAMSHA (Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration) hivatalos meghatározására utal, ami szerint „az alkohol és 

drogproblémából történő felépülés olyan változási folyamat, amelynek során az egyén 

absztinenciára és javuló egészségi állapotra, jóllétre és életminőségre tesz szert”. A 

szerfüggőségből történő felépülés előre látható, „megjósolható” szakaszainak azonosítására, és 

azok jellemzőinek leírására Gorski és Miller tette az egyik figyelemre méltó kísérletet, ők hat 

szakaszt azonosítottak a folyamatban. 

A 12 lépéses közösségekben felépülő függők körében folytatott külföldi utánkövető 

vizsgálatok esetében általában a következő indikátorokra kérdeznek rá a kutatók: felkeresett 

gyűlések száma, szponzoráltság, megtett lépések száma, irodalom használata, spirituális 

növekedés és lelki egészség, absztinencia, a felépülési program ajánlásainak betartása, 

életminőség. Ez irányú vizsgálódásom jellegét tekintve nem tartozott szorosan az „outcome 

studies” körébe, de a fenti mutatók közül néhányra a 2010-es és a 2014-es vizsgálatban én is 

rákérdeztem. Itt többségükben olyan felépülőket vizsgáltam, akik a hiánymotiváltság 

élethelyzetén már túllépve a növekedési orientáltság szakaszába jutottak, életfeladataik az 

önkiteljesítés, az ataraxia (lelki nyugalom), az autarkhia (belső szabadság) fogalmaival írhatók le. 

 

A kapott adatok az alábbiakról tanúskodnak:  

 A megkérdezett minta tagjai egy fő kivételével rendszeresen járnak valamilyen önsegítő 

közösség, leggyakrabban az Anonim Alkoholisták és/vagy a Névtelen Anyagosok 

csoportjaira. A mintában szereplők 10%-a egynél több önsegítő közösségbe jár. A 

válaszadók 30%-a legalább hetente egyszer, 36%-uk hetente kétszer, 18%-uk pedig heti 

három alkalommal vesz részt önsegítő csoportok gyűlésein.  

 A megkérdezettek döntő többségének, 84%-ának mostani józansága alatt egyáltalán nem 

volt megcsúszása vagy visszaesése. Mindössze 5 fő volt, aki egy alkalommal, és 3 fő, aki 

2-5 alkalommal megcsúszott vagy visszaesett. 3 fő esetében ez egyetlen napig, 1 fő 

esetében 2-3 napig, 2 fő esetében pedig több hónapig tartott. Az előbbieket 

megcsúszásnak, az utóbbi két esetet visszaesésnek tekintem.  

 A megkérdezett felépülők csaknem háromnegyede, 74%-a számolt be arról, hogy 

józanodása során szerváltási kísérletet tapasztalt magán, vagyis felfigyelt arra, hogy 

valamilyen – a korábbi választott szerétől eltérő – kémiai szer, illetve – az esetek 
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túlnyomó részében – kényszeres viselkedésforma jelent meg az életében. A legtöbben 

ezek közül a (túl)evést, a túlzott kávéfogyasztást, a túlzott Internet-használatot, az eltúlzott 

szexualitást, a túlmunkát, illetve a kényszeres testedzést és vásárlást említették. (A 

szerváltásra vonatkozó kérdésre adott válaszok teljes listája a dolgozat 2. számú 

függelékében olvasható.)  

 A szerhasználat traumatikus következményeire egyik vizsgálatban sem irányult külön 

kérdés. A 2012-es interjúk személyes veszteségekre irányuló kérdése nyomán a 

válaszadók közül azonban többen utaltak a szerhasználat miatt meghalt barátokra, válásra, 

családtól való eltávolodásra. Az interjú alanyok közül ketten említették meg, hogy az 

intravénás használat miatt Hepatitis C fertőzöttek voltak, amit a józanodás ideje alatt 

sikeresen kezeltek náluk.  

 Mindhárom vizsgálat alanyai arról számoltak be, hogy a felépülés idején, főleg annak 

későbbi szakaszában ugrásszerű javulás következett be társas kapcsolataikban.  

 

Átmeneti rítusok és beavatások 

 

Az átmeneti rítusok és a liminalitás kutatásában van Gennep által kidolgozott, majd 

nyomában Victor Turner104 által tovább finomított „Szeparáció – Liminalitás – Inkorporáció”, 

vagyis a Levál(asztód)ás, az Átmeneti (lét)helyzet, és a Beilleszkedés folyamatát leíró modell 

számos szerző szerint termékeny szempontokat nyújthat a felépülés kezdeti szakaszának 

értelmezéséhez. A szeparáció szakaszában a függő elszakad korábbi, (ál)biztonságot nyújtó 

eszközeitől és környezetétől (alkohol, kábítószer, ivócimborák, drogos társak és környezet), 

megtapasztalja a megrekedés, a kiúttalanság, a magára hagyottság – olykor az el- és/vagy 

bezártság – érzését, és annak élményét, hogy önerőből képtelen továbblépni ebből az állapotból. A 

„produktív káosz” időszakában a fuldokló önkéntelen mozdulataihoz hasonló kapálózás, a 

kilátástalan küzdelem feladása, a passzivitás teremti meg az esélyt arra, hogy átlépjen a „megadó 

várakozás” köztes állapotába. 

A jóléti társadalmak apátlanul felnövő, beavatatlan férfigenerációinak a „férfiasság” 

fogalmával kapcsolatos nehézségeivel, önértékelési zavaraival a közelmúltban számos szerző 

behatóan foglalkozott. Ez a jelenség igen szembetűnő a felépülő függők körében is. A 2012-es 

kutatás alanyai közül többen utaltak arra, hogy apaminták – és az ehhez köthető férfibeavatási 

szertartások – nélkül, szenvedélybeteg apa által elhagyott családban, és/vagy nők által dominált, 

feminin közegben nőttek fel. A felelősségvállalás következetes elutasítása, a prolongált infantilis 

élethelyzet komoly kockázatokat hordoz az egyén számára a szerhasználat tekintetében. Jung 



- 13 - 

 

életciklus elméletében az élet négy negyedre oszlik, az első két negyed feladatai és problémái 

biológiai és szociális természetűek, a harmadik és a negyedik negyedéi kulturális és spirituális 

természetűek. Az áltelem felvett interjúk adatközlőinek beszámolói arról is tanúskodnak, hogy  a 

felépülő függők „kimaradt” éveik, évtizedeik miatt gyakran biológiailag már a harmadik vagy 

negyedik negyedben járnak, miközben az első és/vagy a második negyed életfeladataival 

küszködnek. A halmozódó megoldatlanságok a felépülési folyamat során így egyfajta 

sorstorlódásként, az elmaradt – vagy a megfelelő időben meg nem oldott – életfeladatok egymásra 

halmozódásaként, ily módon egyre nyomasztóbb kényszerként jelenhetnek meg. 

 

 

Józanságmunka, változás 

 

Dolgozatomban bevezetem a józanságmunka fogalmát, ami értelmezésemben a felépülő 

személy változásra való törekvését, permanens önátalakítását, reflektált létmódját, és folyamatos 

önkorrekcióját, vagyis az önmeghaladás műveleteit jelöli. Józanságmunka alatt a felépülő függő 

önmagán végrehajtott, a változást célzó, egyben magából a változásból fakadó, az ön-

transzformációt elősegítő, a gondolkodás, a beszéd és a cselekvés egységét célzó erőfeszítéseit 

értem, melyek a józanság megtartását, életminőségének javítását, és a felépülésben szerzett 

személyes tapasztalatok átadását foglalják magukba. A józanságmunka aktív, folyamatos, 

közösségi keretben zajló műveletek sora, amelyek egyaránt célozzák az őket végrehajtó személy 

felépülését, és a személyt támogató közösség erősödését.  

Egyes elméletek szerint a hatékony és sikeres józanodás során „felépülési tőke” – más 

fordításban „józanságtőke” – halmozható fel. A felépülési tőke nem más, mint a javuló 

életminőség és a képességek növekedésének megélt tapasztalata. A felépülési tőke növekedése 

olyan empowerment, ami az értékes, független és méltóságteljes élet reményét hordozza a felépülő 

számára, és a bizalom, az önmagával való törődés, a szabad választás, az önkéntes, társas 

kapcsolatok, az új identitás, és az egészséges élethez szükséges képességek esélyét jelenti 

számára. A felépülési tőke a felépülő életének három fő területén jelenthet hatékony támogatást. 

A személyes felépülési tőke (testi, lelki és érzelmi egészség, spiritualitás, anyagi biztonság, 

lakhatás, iskolai végzettség), a társadalmi felépülési tőke (partnerkapcsolat, barátság, támogató 

hálózat, önsegítő csoporthoz, illetve politikai, vallási, szakmai közösséghez tartozás), valamint a 

közösségi felépülési tőke (közösségi és érdekvédő csoportokhoz tartozás, szabadidős és rekreációs 

kapcsolati háló, egészségügyi és terápiás kapcsolatok, továbbtanulás, felnőttképzés) egyaránt 

segíthet a stresszel való megküzdésben, és javíthatja a felépülő saját életével kapcsolatos 

elégedettségét. Mindez a felépülés erőforrás-központú szemléletét jelenti, mely szerint minél 
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nagyobb a felépülési tőke, annál jobbak a felépülő esélyei a hosszú távú, eredményes talpra 

állásra, vagyis a felépülési tőke gyarapodása, építése – ahogy ezt a vizsgálataim is alátámasztják  - 

, egyenesen arányos a talpra állás eredményességével. 

A felépülők „előre menekülési” stratégiáját az is indokolja, hogy választott szer elhagyása 

önmagában nem több, mint amit Watzlawik és munkatársai121 elsőfokú változásnak neveznek. Ez 

az alkoholizmus esetében szárazság és józanság különbségeként fogalmazható meg: a száraz 

alkoholista kétségbeesett erőfeszítéseket tesz arra, hogy ne igyon, de ebben az állapotban semmi 

örömét nem leli. Ez a watzlawiki értelemben vett tipikus elsőfokú változás (szárazság), azaz, a 

rendszer folyamatos negatív visszacsatolásai nyomán megváltozott egy elem, de a rendszer egésze 

gyakorlatilag változatlan maradt. Az elsőfokú változás ugyanis felszíni, az „ugyanabból többet” 

(jelen esetben az „ugyanabból semmit”) elvét követi, de nem érinti a függő működésmódjának 

alapstruktúráját és mintázatait. A józanság – a watzlawicki logikában és a valóságban is – 

másodfokú változást kíván és feltételez, vagyis nem elég a rendszerből kivonni az alkoholt (a 

drogot, a kényszeres viselkedést stb.), mivel az egyén életvitele érdemi változás híján alapvetően 

„függő” jellegű marad, a szenvedélybeteg gondolkodásmód, beidegződések és megrögzöttségek 

pedig előbb-utóbb szinte törvényszerűen megcsúszáshoz, visszaeséshez vezethetnek. A változás 

nem indulhat ki a rendszeren belülről, de magának a rendszernek belülről késznek kell lennie a 

változásra (a már többször említett „megadó várakozás”), lévén külső behatás nélkül ezt nem 

képes megvalósítani. Dolgozatomban a felépülők beszámolói alapján összegyűjtöttem a száraz és 

a józan állapot jellemzőit is: 

 

Száraz és a józan állapot különbségei 

 

SZÁRAZ JÓZAN 
megfosztott megszabadult 

„tartom magam” „fejlődök, építkezek” 

merev, feszült, keserű örömtelen felszabadult, derűs 

kiközösített, magányos támogató közösség tagja 

pótszerek teljes szermentesség 

továbbra is játszmák részese játszmamentes,122 nyílt kommunikáció 

Hiánymotivált (Maslow) 

 

-kapcsolatok 

 

 

 

Követelő szeretet 

 

 

Növekedésorientált (Maslow) 

• Folyamatos növekedés 

• Érdek nélküli kapcsolatok 

• Függetlenség a környezettől 

• Belülről irányított 

• Énmeghaladás 

• Önzetlen szeretet 

 

Komplex személyiségváltozás 
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A „szárazsággal”, azaz a szer puszta elhagyásával szemben a „józanság” vagy „tisztaság” 

jelentése a teljes absztinencia, vagyis a teljes szermentesség, az örömteli, boldog és derűs állapot, 

a lelki béke, amelyben a szenvedélybetegnek már van jövőképe, és amelyben megkezdődhet a 

pótlólagos személyiségfejlődés, a felnőttkori (újra)szocializálódás, a kapcsolatok gyógyítása, az 

autonóm, immár szociálisan is ágenssé váló személyiség megformálása. A „józanság” szó ezért 

nem csupán az egyén szermentes állapotára utal, hanem egy tartós attitűdre és a tapasztalati 

tanuláson alapuló személyes életfilozófiára is. A szerhasználat abbahagyása, vagyis a „száraz” 

szesz és/vagy drogmentes állapot a józanság szükséges, de nem elégséges feltételeként is 

meghatározható. A szárazság csupán olyan eszközérték, ami lehetővé teszi a valódi cél, a józanság 

elérését. 

A kutatások eredményei arra is fényt derítettek, hogy a józanságmunka művelése egy új 

diszkurzív gyakorlat, a józanság nyelvének, a józan beszédkódnak az elsajátítását és használatát is 

feltételezi. 

 

Az aktív szerhasználó és a józanodó felépülő beszédkódja 

 

AKTÍV SZERHASZNÁLÓ JÓZANODÓ FELÉPÜLŐ 

Én, egyén(iség) Mi, közösség 

Kontroll, irányítás, ellenőrzés Ráhagyatkozás, elengedés, történés 

Elszigetelődés Megosztás 

Monológ Dialóg 

Önzés Altruizmus, szolidaritás 

hatalom, kontroll, kompetíció Szolgálat, elfogadás, kooperáció 

Hitetlenség, bizalmatlanság, ateizmus Bizalom, hit, kegyelem, hála 

 

 

 

A józanságmunka feltételezi az önmeghaladás igényének folyamatos jelenlétét a  

folyamatos önreflektált létezést, változásra való nyitottságot, nem kevés bátorságot, kitartást, 

türelmet, és alázatot kér a felépülőtől. Michel Foucault az „önmagaság  technikáinak”, 

követője és kritikusa, Pierre Hadot „önkultúrának” nevezte az ilyenfajta eljárásokat, Egy 

újfajta törődésetika körvonalazódik a folyamat során, amelynek keretében a felépülő megtanul 

felelősséget vállalni önmagáért, ezen keresztül pedig szolidaritást vállalni a józan közösség 

fennmaradásában és mások segítésében, vagyis megtanulja és működteti a kölcsönösség elvét 

életében. 
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Nemzeti sajátosságok? Esettanulmány az Anonim Alkoholisták magyarországi 

közösségének jellemzőiről 

 
A magyarországi A.A. csoportokban történő résztvevő megfigyeléseim nyomán a jól 

működő közösség további fejlődésének útjában álló alapvető akadálynak látom, hogy magyar 

A.A. csoportok egy részében ma uralkodó narratíva, a domináns beszédkód sokszor a „hogyan 

ittam?”-ról, és nem a „hogyan józanodom?”-ról szól. Ez a jelenség Nyugat Európában és az 

Egyesült Államokban is ismert, angol kifejezés is született rá, „drunkolog”-nak nevezik az efféle 

„piás” monológot, ami nem arról szól, hogy a függő hogyan dolgozik a saját józanságán, a 

felépülési programon, hogyan alkalmazza azt az „itt és most”-ban és „csak a mai nap”, hanem a 

piás sztorikról és emlékekről. A jól működő, erős csoportok sokszor sikerrel írják felül ezt a 

kódot. A magyar A.A. közösség a legutóbbi időkig többnyire távol maradt a nemzetközi 

találkozóktól, nem vett részt a szomszéd országok rendezvényein, alig volt benne a józan kultúra 

vérkeringésében, ám az értekezés adatgyűjtése és megírása között eltelt időben ebben is bíztató 

változások történtek. Úgy tűnt fel számomra, hogy a magyar A.A. mint közösség működése 

gyakran emlékeztet tagjainak korábbi, nem józan működésmódjára, amit a bezárkózás, az új 

kezdeményezések és a változás elutasítása, tagadás saját állapotát illetően, a külső és a belső 

kritika elutasítása jellemez.  

A fenti megfigyelések és tapasztalatok arra utalnak, hogy megítélésem szerint a 

magyarországi A.A. közösség működésének jellegét és hatékonyságát elsősorban az A.A. – 

életkorban és józanságban egyaránt „idősebb” „törzsgárdájának” kádár kori szocializációs 

mintázata, habitusa és az általuk képviselt mentalitás, illetve az általuk képviselt és működtetett 

domináns diskurzus határozza meg. Ezt a mintázatot a jelek szerint egyelőre sokszor még inkább 

a paternalizmus, a bizalmatlanság, és az elzárkózás jellemzi. A 12 lépéses felépülési program 

erejét ugyanakkor az mutatja a legvilágosabban, hogy az itt felsorolt belső nehézségek ellenére 

segítségükkel több ezer ember józanodik különféle szer- és viselkedési függőségekből 

Magyarországon. Az értékrendbeli változások vizsgálata megítélésem szerint arra utal, hogy a 

program lassan átrajzolja és felülírja a tagok – és ezáltal a közösségek – eredeti szocializációs 

mintázatát a felépülés folyamán. A 12 lépéses program gyökeresen új mentalitást követelő 

filozófiája mentén az egyes tagok mellett idővel alighanem maguk a 12 lépéses közösségek is 

alighanem „felépülnek”, és idővel „felnőtt korba lépnek” majd. 
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Heterotópia és parrézia a 12 lépéses programokban 

 

Michel Foucault egy 1967-ben megjelent írásában heterotópiának nevezi az önkultúra 

nélkülözhetetlen helyszíneit, és a beavatás és az átmeneti rítusok terepeinek tekinti azokat az 

egyszerre valóságos és mitikus köztes tereket, ahol az Én újrastrukturálása lezajlik. Mivel „a 

heterotópia mindig feltételezi egy nyitó-záró rendszer létét, amely egyszerre szigeteli el és teszi 

átjárhatóvá, a heterotópikus helyszín általában nem szabadon megközelíthető, mint egy köztér. 

Vagy az a helyzet, hogy a belépés kötelező, mint a laktanya vagy a börtön esetében, vagy 

bizonyos rítusoknak és megtisztulásnak kell alávetnünk magunkat, hogy beléphessünk. Hogy 

bejussunk, bizonyos engedélyekkel kell rendelkeznünk, valamint meg kell tennünk bizonyos 

számú gesztust.”– mondja Foucault.  Amennyiben helytálló ez a feltételezés, akkor a részvevő 

megfigyelők szempontjából mindennek működnie kell a gyakorlatban is a 12 lépéses gyűléseken.  

Erre vonatkozó vizsgálatomban a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán folyó 

addiktológiai konzultáns képzés keretében 2008 és 2014 között született, összesen 90, egy vagy 

több önsegítő csoport gyűlésein történt résztvevő megfigyelés nyomán írott beszámoló 

megállapításait használtam fel. Ezek a dokumentumok bemutatják, hogy a többségükben nem 

saját élményű, vagyis a 12 lépéses közösségekkel és a gyűlésekkel túlnyomórészt első alkalommal 

találkozó szakemberek milyen előzetes ismeretekkel, (pre)koncepciókkal, előítéletekkel léptek be 

az önsegítés társas terébe, és ott milyen sajátosságokra, jellemzőkre figyeltek fel a gyűlések 

működése közben. 

A 12 lépéses programok gyűléseinek a krízis- és deviancia heterotópiákat egyesíteni látszó 

jellegére a megfigyelők is sokszor felfigyeltek. Akadt olyan beszámoló, ami azt folyamatot is 

sikerrel megragadta, melynek során „a külső megfigyelő” szakemberjelölt prekoncepcióit a 

helyzet, az élmény és a közvetlen tapasztalat felülírja, és személyes érintettségének belátása 

nyomán a korábbi „Idegen”, az „Ők” fokozatosan „Ismerős”-sé, „Mi”-vé alakul, majd a 

megfigyelő a gyakorlatban is bevonódik a 12 lépéses programba. A kutatási beszámolók alapján 

úgy tűnik a 12 lépéses csoportokban normatív előírásként megjelenő parrézia egyaránt nehéz 

kérdéseket vethet fel az „egészséges” társadalom tagjai, illetve a társadalom „egészséges” tagjai 

számára is. 

A 12 lépéses környezetben a heterotópia egyik – talán elsődlegesnek mondható – 

funkciója az, hogy a személyes igazságbeszéd, a vallomás, a megosztás védett közegéül 

szolgáljon, annak feltételeit időlegesen megteremtse és biztosítsa. A heterotóp terekben zajló 

folyamatok vizsgálatához alkalmas elméleti keretet kínál a kései, az antik kultúrához visszatérő, 

az önmagunk kormányzásának, az önmagunkkal való törődésnek a kérdéseit vizsgáló Michel 

Foucault parrézia fogalma. A személyes igazság feltárása, „a parrézia a manipulatív diskurzus 
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ellentéte: olyan beszédmód, amelyben a beszélő egy tekintélyszemély, vagy éppen a társadalmi 

többség felé irányuló kritikájában saját személyes viszonyát fogalmazza meg az igazsághoz. 

Mindent kimond, amit igaznak hisz. A parrézia gyakorlója kockázatot vállal az általa megismert 

igazság kimondásával, ugyanakkor ezt erkölcsi kötelességének tartja. A parréziaszta a radikális 

személyesség talaján áll, saját nevében, saját magáról, saját megszenvedett tapasztalatairól beszél, 

mondandójával személyes igazságviszonyban van. A hierarchiamentes és decentralizált 

beszédtérben Mester és Tanítvány szerepköre a mindenkori beszédhelyzet függvényében 

változik, a parrézia értékmérője és hitelességének affirmációja (vagy esetleges bírálata) a 

heterotópiában kizárólag nem verbális eszközökkel történhet, a rituális téren kívül azonban 

verbálisan is megengedett. A gyűléseken a parrézia mint domináns beszédmód művelésének 

elvárása olyan erős, hogy retorikává válására a résztvevő megfigyelők is azonnal felfigyeltek. 

 

 

Az „önkultúra” gyakorlata 

 

Az „önmagaság technikáit” vizsgálva, az antik szerzők tanulmányozása során Foucault 

olyan további technikákat, módszereket és eljárásokat azonosít, amelyek erőteljes hasonlóságokat, 

helyenként szó szerinti egyezéseket mutatnak a 12 lépéses programok által javasolt, a józanság 

elérését célzó cselekvésekre vonatkozó ajánlásokkal. Ezek a véletlenszerűnél erősebbnek tűnő 

párhuzamosságok arra utalnak, hogy a XX. század közepén megszerveződő önsegítő közösségek 

saját tagjaik számára javasolt személyiségformáló, ön-transzformációs eljárásai, illetve a Foucault 

által a vizsgálódása körébe bevont – főként sztoikus, cinikus és epikureus – szerzők 

„önátalakításra” vonatkozó ajánlásai jelentős átfedést mutatnak. Foucault szerint az 

„önmagunkkal törődés” feladata a spiritualitás legáltalánosabb formája. Foucalt szerint az antik 

szerzők javaslatai nyomán az embernek arra kell törekednie, hogy – változó megfogalmazásokban 

ugyanazt javasolva – „önmagává tegye önmagát”, „önmagává alakítsa magát”, „visszatérjen 

önmagához”, „önnön lénye gondozásába fogjon” „önmaga birtoklásának szentelje magát”. Ezek 

eszköze lehet az „öntapasztalati eljárás”, az „önmagunk fölötti hatalomgyakorlás”, összefoglalóan 

– a szerző egy másik fontos tanulmányát idézve „önmagunk kormányzása”. Foucault 

megállapításai és a 12 lépéses programok gyakorlata választ jelenthet a függőségekből történő 

felépülésről szóló közbeszédben gyakran felmerülő kérdésre, hogy általában miért elégtelen 

önmagában az akaraterő a változási folyamat sikerességéhez. A felépülés ugyanis nem csupán a 

szer elhagyásáról, hanem egy gyökeresen új élettechnika működtetéséről is szól a függő életében. 

A felépülésnek sokféle útja van, de ezek mindegyikének megvan a maga kimunkált módszere, 

technikája, rendszere és időrendje, amit intuitív vagy spekulatív úton igen fáradságos, 
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gyakorlatilag szinte lehetetlen elsajátítani. A felépülési folyamatban előbbre tartó függőktől 

viszont – ha nem is könnyedén, de lassan – megtanulható minden ilyen „techné”.  A 12 lépéses 

programokban józanodók személyes elbeszéléseik alapján úgy látják, hogy nem „gyógyulnak 

meg” abban az értelemben, ahogy azt a domináns társadalmi diskurzus gyógyulásként próbálja 

előírni számukra, vagyis nem tanulják meg mérsékelten használni, „kulturáltan” fogyasztani 

választott szerüket. hanem egy olyan személyes paradigmaváltást hajtanak végre, amelyben a 

kémiai szerekről történő lemondás mentén lehetővé válik önmaguk valódi birtokbavétele és 

uralása. A felépülők nem helyreállítási, hanem önmeghaladási narratívát és gyakorlatot alkotnak 

saját életükből, és ennek nem az esetleges újbóli szociális szerhasználat megtanulása a célja, 

hanem az önmagukban rejlő, korábban a szerek által eltakart, elnyomott potenciál kiteljesítése, 

önmaguk „realizálása. 

 A felépülés folyamatában a beszámolók tanulsága szerint számos esetben alapvető és 

radikális nézőpontváltás következik be a függők körében saját betegségük vonatkozásában is. A 

kezdetben átokként, sorscsapásként megélt alkoholizmus vagy drogfüggés a felépülésben töltött 

évek során gyakran ajándékként, lehetőségként, az önkiteljesedés felé vezető spirituális utazás 

elindítójaként, és legfőbb forrásaként jelenik meg. Az időben bő két évezred által elválasztott 

antik és XX. századi eljárásmódok további szembetűnő közös vonása a rendszeres önvizsgálat 

igénye és kötelezettsége. A felépülés folyamatában az önkultúra gyakorlóinak életében a fedetlen 

létezés életmóddá válik, vagy ahogy Foucault fogalmaz, „az aletheia éthosszá lesz.” 

 

 

A józanság mint értékrend 

 

Vajon a felépülés mint életrend mérhető-e az értékrend átalakulásán, és ha igen, milyen 

értékrendbeli változásokat indít el? Meghatározható-e a felépülő függők egy véletlenszerűen 

kiválasztott csoportjának értékprofilja, és ha igen, hogyan viszonyul a többségi társadalom 

értékrendjéhez? Kutatásom erre vonatkozó adatai a felépülők értékpreferenciáiban mutatkozó 

nagyfokú változásokra utalnak. Egy ilyen fáradságos életforma-váltás megvalósításához és 

fenntartásához úgy tűnik fontos egy új „irányító-érték” artikulációja. Vajon mi ez az új irányító 

érték a függőknél? A felépülő függők értékrendjét célzó vizsgálatban szereplő adatközlők 

többsége felépülése középső szakaszában, a fenntartott józanság időszakában járt, amit elsősorban 

a kiegyensúlyozott életvitel jellemez. A minta egy kisebb része a felépülés kései szakaszában járt 

a kutatás idején, amit stabil józanságnak nevezhetünk, és amit elsősorban az egészséges 

önbecsülés kialakulása, a spirituális növekedés, az egészséges intimitás, és az értelmes élet 

fogalmaival írhatunk le. A kutatás értékekre vonatkozó részében az European Social Survey 
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vizsgálatsorozatban is használatos Schwartz-féle értékosztályokat234 alkalmaztam a felépülők 

értékvilágának feltérképezéséhez. Schwartz a vizsgálatban feltett 21 kérdés alapján, két tengely 

mentén, 4 alapvető értékmezőt, illetve 10 értékdimenziót hozott létre, ezek alkotják az általa 

használt teljes értékteret. Ebben meghatározható az egyén és a kultúra egymáshoz viszonyított 

helye, és összehasonlíthatóvá válik különböző társadalmi csoportok értékrendje. A függőkkel 

kapcsolatos kutatásban az EES 2008 vizsgálatban szereplő 21 kérdést használtam. 

A kapott eredmények arról tanúskodnak, hogy a magyar lakosság vezető értékei 

alapján a „Konzervativizmus” típusú értékeket (biztonság, tradíció) részesíti előnyben, a 

felépülő függők csoportja inkább az „Idealizmus” mezőben szereplő értéket, (altruizmus, 

univerzalizmus) tartja fontosnak a maga számára. Ez annál meglepőbb, mivel a 12 lépéses 

felépülési programot számos eleme (így például a közösség primátusa az egyén felett, a 

felhalmozott tapasztalatok jelentősége és értéke, az elődök örökségének és az utódok 

igényeinek szem előtt tartása, az egyedi esetek fontossága, a „forradalmi” módszerekkel 

szemben a lassú változás előnyben részesítése) inkább a konzervatív szemlélettel rokonítja.  

Az ESS 2008-as adatai szerint a magyar lakosság számára a legfontosabb érték a 

biztonság. Ugyanez az érték a felépülő függők esetében csupán az ötödik helyen szerepel, 

ráadásul már nem a pozitív, hanem a negatív tartományban. Ezen belül a drogfüggők 

biztonságigénye alacsonyabb, mint az alkoholbetegeké, és a függőké összességében nem 

kevesebb, mint hétszer (!) kisebb, mint a magyar társadalom átlaga. Ebben a vonatkozásban 

van a legnagyobb különbség a két minta között. Mire utalhat ez a markáns különbség? 

Feltételezésem szerint a „csak a mai nap” felépülés programját az „itt és most”-ban megélő 

függők jóval kevésbé szeretnék „bebiztosítani” magukat az élet változásaival, 

spontaneitásával szemben, mint a többségi társadalom tagjai. Gondolkodásukban feltehetőleg 

sokkal erőteljesebben van jelen a ráhagyatkozás, az elfogadás, az „úgy akarom, ahogy lesz” 

habitusa. Valószínűleg ugyanerre utal körükben a kiugróan alacsony hatalom- és 

teljesítményigény, ami feltehetőleg a saját élet mindenáron való irányításának, és mások 

kontrollálásának a feladására utal.  

A felépülő függők mindkét csoportjában egy a személyiséget és tágabb környezetét 

egyaránt gazdagító érték, az altruizmus szerepel az első helyen, ezen belül a drogfüggőknél ez 

az érték némileg magasabb, mint az alkoholistáknál. Meglepő módon a magyar társadalom 

értékvilágában ugyanez az érték a második helyen jelenik meg (ami némileg ellentmondani 

látszik a hétköznapi tapasztalatoknak). Ugyanakkor a magyar társadalom számára ez az érték 

nagyjából fele olyan fontos, mint a függők számára. A felépülőket jellemző altruizmus 

magyarázata megítélésem szerint a józanodás erőteljesen közösségi jellegére, az 
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(ön)gondoskodás, az önmagukkal és a másikkal való törődés új viselkedésformáinak 

jelenlétére utalhat körükben. A függők esetében a második helyen az univerzalizmus szerepel, 

ami alighanem a hit, a spiritualitás, és a ráhagyatkozás egyre meghatározóbb jelenlétét 

mutatja értékvilágukban. Az univerzalizmus a teljes magyar társadalom vonatkozásában a 

harmadik helyen jelenik meg, de csupán feleannyira fontos módon, mint a felépülők számára.  

A felépülő függők autonómia igénye majdnem pontosan kétszer magasabb a magyar 

társadaloménál, náluk ez az érték a harmadik, az össznépességben a negyedik helyen áll. 

Ugyanakkor ennek az értéknek a tekintetében van a legkisebb különbség a két csoport között. 

A függők esetében a személyes autonómia harmadik legfontosabb érték. Ez az előkelő 

helyezés ugyanúgy utalhat az egészséges önszeretet és önbecsülés jelenlétére, mint a korábbi 

individualista élet- és gondolkodásmódnak a mentalitás szintjén történő rejtett továbbélésére 

is.  

A tradícióhoz való viszony vonatkozásában is különbséget látunk a két csoport között, 

igaz, a különbség ennek az értéknek a vonatkozásában a legkisebbek közé tartozik. A 

felépülők számára kevésbé tűnik fontosnak a tradíció, ám ez valószínűleg inkább a családhoz 

és a hagyományos vallásokhoz és egyházakhoz köthető tradícióra igaz, mivel életükben 

számos – meglehet, új keletű – hagyomány alapján működő közösségi tevékenységben vesznek 

részt, és a spiritualitás erőteljesen jelenléte is tapasztalható.  

Kiugróan alacsony a függők hatalom igénye, ez az érték van a legkevésbé jelen náluk. 

Ugyanígy alacsony a teljesítményigényük is, vagyis az individualizmus értékosztályban szereplő 

három érték közül kettő alig jellemzi őket. Mindez aligha véletlen, lévén a hatalom és a 

teljesítmény az értékmezőnek – és az emberi viselkedésnek, mentalitásnak is – épp az ellentétes 

oldalán, az idealizmus értéktartománnyal pontosan szemben helyezkednek el. 

 

A józanság mint diskurzus 

 

Megjelenik-e. és ha igen, miként jelenik meg a felépülők által megtestesített és képviselt 

józan kultúra és értékrend a magyar társadalom uralkodó közbeszédében? Milyen esélyekkel 

indulnak az absztinencia alapú, felépülés központú, közösségi bázisú, spirituális orientációjú 

programok a hazai egészségügyi és szociális ellátórendszerben – és tágabb kontextusban a magyar 

társadalomban –, hogy elfogadtatást, elismerést, legitimációt szerezzenek? Milyen diszkurzív 

küzdelmek aktív részese és/vagy passzív szereplője, esetleg néma tanúja a józanság kultúrája a 

szenvedélybetegek kezeléséről és ellátásáról folyó szakmai dialógusokban? Dolgozatomnak ebben 

a fejezetében Michel Foucault életművének egyik kulcsfogalmát, a diskurzust alkalmazom annak 
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érdekében, hogy támpontokat adjak a józan kultúra társadalmi és szakmai beágyazódásának 

megértéséhez. Ez a megközelítés segíthet megérteni, hogy a 12 lépéses programokban józanodók 

sikeres felépülése, illetve maguknak a programoknak a működése miért jelenthet kihívást a 

szenvedélybetegség területén ma Magyarországon domináns pozíciókat birtokló paradigma 

számára. 

A huszadik század utolsó harmadában a pszichiátriai hatalom páratlan megnövekedésével 

párhuzamosan, ezzel majdnem egy időben jelentek meg a szenvedélyproblémák területén a 

stigmatizáltak, a kirekesztettek, a „leírtak” által képviselt alternatív, laikusnak nevezett (pl. 

narratív) tudásformák, és ezek képviselői is helyet igényeltek maguknak a függőségekkel 

kapcsolatos nyilvános beszédtérben. Noha deklaráltan nincs társadalmi programjuk, mégis ezek 

közé tartoznak a 12 lépéses közösségek is. E fellépések és az ezek nyomán kibontakozó 

folyamatok együttes hatása nyomán kezdett körvonalazódni az ezredforduló táján egy új, a beteg 

belső erőforrásainak mozgósítását is célzó, a gyógyszeres terápiával elért tünetmentességnél 

ambíciózusabb célokat megfogalmazó, felépülés központú (recovery based) megközelítés, ami – 

kedvező esetben – a korábbi rivális paradigmák meghaladását, illetve szintézisét vetítheti előre. 

Ugyanakkor a függőségből történő felépülés szereplői ezen az úton mintha változatlanul a 

„forgalommal szemben” közlekednének, folyamatos nehézségekbe ütközik, amikor szeretnének 

„világra jönni, szót kapni”, saját történetüket elbeszélni egy nem jóváhagyott, alávetett és 

kirekesztett, jelen idő szerint még mindig nem paradigmatikus tudásforma képviselőiként. A 12 

lépéses programokban felépülők a függőségek társadalmi megítélését jelenleg szinte 

kizárólagosan tematizálni hivatott medikális hatalommal szemben alternatívát kínáló értelmező- 

és beszédközösség szereplőiként jelennek meg, így – szándékuktól függetlenül – óhatatlanul egy 

diszkurzív, és lényegét tekintve szubverzív ellenszemlélet szabadságharcosainak szerepében 

találhatják magukat. Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy – amint arról az általam készített 

interjúk egy része is árulkodik – sok felépülő a korábbi sikertelen kezelési epizódok miatt felgyűlt 

keserű tapasztalatai mentén gyakran indulatokat táplál magában az orvosi módszerekkel és/vagy 

általában az egészségüggyel szemben. Az önsegítés szerepét kizárólagosnak tekintő, vagy azt 

túlhangsúlyozó szemléletmódban rejlő potenciális veszélyekre Csepeli György figyelmeztet: 

„megdicsőül a laicitás, felerősödik az intézményellenesség, és előítéletes formákat ölt a 

professzionális megközelítésekhez történő viszonyulás”. A 12 lépéses programok történetmesélői 

abba a beszédhelyzetben vannak, ahol – Foucault szerint – „bármikor mondhatunk igazat 

valamely vad külterületen; de igaz területen csak akkor lehetünk, ha engedelmeskedünk egy 

diszkurzív «rendőrség» szabályzatának, amelyet minden egyes diskurzusban aktivizálnunk 

kell.”A diskurzus őrei nem engedik meg mindenkinek a diskurzus használatát.  
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A magyar addiktológiai szakmában és közgondolkodásban jelenleg zajló, a felépülés 

központú és az ártalomcsökkentő szemléletmódok szintézisét célzó szemléleti változások egyre 

inkább reménykeltőnek tűnnek egy új, józanságalapú diszkurzív modell számára. 
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