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A dolgozat témaválasztásának indoklása, felépítése 
  

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”
1
 vizsgálatával. A felépülés élethelyzetének kimerítő, átfogó leírása 

meghaladja egy ilyen munka terjedelmi korlátait, így a józanodásnak csupán néhány – a 12 

lépéses programokban felépülők alcsoportjának empirikus vizsgálata nyomán általam 

fontosnak ítélt – jellemzőjének leírására és értelmezésére összpontosítom figyelmemet. 

A címben szereplő idézet az Anonim Alkoholisták felépülési programjának utolsó, 12. 

lépésének részlete, és azt javasolja a felépülő számára, hogy a felépülési program vezérfonalát 

alkotó lépésekben lefektetett elveket igyekezzen élete minden megnyilvánulásában 

érvényesíteni és képviselni. Első célom az volt, hogy bemutassam, mit tesznek ennek az 

elvnek a megvalósításáért a józanodók, azaz hogyan működik a józanság mint életrend a 

felépülők mindennapjaiban. 

A cím első fele arra is utal, hogy dolgozatomban a szerfüggésből való felépülést 

sajátos szabályokkal és előírásokkal rendelkező „önkultúraként”
2
 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, 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 empirikus módszerekkel 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.  

                                                      
1
 Az „életrend” kifejezést Hamvas Béla nyomán olyan létpraxisnak tekintem, ami meghatározott elvek 

2
 A szellem és a lélek „széles körű, szóbeli és írásos tevékenységet feltételező művelése” v.ö. Foucault, M. 

(2001) A szexualitás története. III.: Törődés önmagunkkal. Budapest:Atlantisz  56, 66, 67. pp. 
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A XXI. század elejének lassan divatjamúlt kifejezéssel élve posztmodernnek nevezett 

euro-atlanti kultúrája az újabban előszeretettel kémiai és viselkedési függőségeknek tekintett 

viselkedésmódok soha nem látott mértékű elterjedésével kénytelen szembesülni.  Ez a 

folyamat a múlt század második felében Magyarországot sem kerülte el, ugyanakkor 1990 

előtt az alkohol- és drogprobléma csak elvétve jelenhetett meg a nyilvánosságban és a 

közbeszédben.  A kémiai tudatmódosító szerek használóival kapcsolatos, az 1990-es években 

megindult, majd az ezredforduló táján rendszeressé váló empirikus kutatások túlnyomó 

többsége jellemzően az úgynevezett „aktív időszak”, vagyis – főként az illegális – 

szerhasználat vizsgálatára vállalkozott, annak módjaira, jellemzőire, típusaira kérdezett rá.
3
 

Jórészt ezeknek a kutatásoknak köszönhetően ma már elmondható, hogy viszonylag sokat 

tudunk a magyarországi illegális kémiai szereket használó populáció összetételéről és 

fogyasztási mintázatairól. Ennél lényegesen kevesebb kutatáson alapuló adat  látott napvilágot 

az elmúlt évtizedekben az egyik legaddiktívabb, de az európai kultúrában legálisnak minősülő 

tudatmódosító szer, az alkohol által okozott társadalmi problémákról, a népbetegség méretét 

öltő alkoholizmus egyéni és közösségi kockázatairól és veszélyeiről. E tekintetben számos 

alapvető adatot illetően a mai napig csupán kutatói és szakértői becslésekre hagyatkozhatunk. 

Mivel a drog- és alkoholtémájú empirikus vizsgálatok és kutatások fókuszában, a kutatók 

érdeklődésének homlokterében inkább az aktív szerhasználók világa áll, ennek hátterében 

csak elvétve, főként szépirodalmi vagy szociográfiai indíttatású beszámolókban sejlik fel a 

drog- és alkoholfüggésből történő felépülés élethelyzete.   

 

Miért tartom fontosnak, hogy érvényes ismereteink legyenek a felépülő függők 

életformájáról?  

 

 Az ellátó- és kezelőrendszer sokoldalú erőfeszítései jórészt ezt az állapotot 

(illetve ahogy azt dolgozatom remélhetőleg bemutatja, inkább folyamatot), 

vagyis a józanságot és a függőségből történő felépülést tekintik céljuknak. 

Ehhez képest meglepő, milyen keveset tudunk e kívánatos élethelyzet 

szereplőiről és sajátosságairól. 

 A felépülésben lévők történetei példát és mintát jelenthetnek a még szenvedő 

függők számára, erősíthetik a józanság vágyát, a változás iránti elszántságot, 

illetve növelhetik a józan kultúra és diskurzus kibontakozásának esélyeit. 

                                                      
3
 Lásd: www.drogfokuszpont.hu/eves-jelentesek. 

 

http://www.drogfokuszpont.hu/eves-jelentesek
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 A sorstörésen, sorsfordulón átesett személyek narratívái az ember 

önfelülmúlásának, önmeghaladásának példaszerű történetei, és mint ilyenek, 

tágabb értelemben is példaértékűek lehetnek embertársaink számára.
4
 

 

Rendszeres és módszertanilag megalapozott, nagy- és kismintás vizsgálatok, hatékony 

utánkövetés hiányában – üdítő kivételektől eltekintve
5
 –egyelőre alig vannak ismereteink a 

tényleges hazai felépülési arányokról, a különböző beavatkozások (vagy éppen a spontán 

felépülés) nyomán létrejövő józan életforma jellemzőiről. Alig tudunk valamit a sikeresen 

felépülő, tartós józanságot elérő, a reszocializáció és a reintegráció folyamatában lévő 

szenvedélybetegek számban egyre jelentősebb csoportjának személyes sorsáról és társadalmi 

helyzetéről, a józan kultúra életvilágáról.   

A helyzet Európa nyugati felén sem tűnik jobbnak, a „felépülési kultúra” (recovery 

culture) kutatásának egyik legismertebb szakértője, Alexandre Laudet szerint az addikcióval 

foglalkozó kutatások fontos hiányzó láncszemét jelentik a szerhasználat vagy absztinencia 

kérdésein túllépő, a felépülő függők életminőségét célzó vizsgálatok.
6
 Ezt a megállapítást 

támasztja alá az alábbi, Doyle F. Lindley-nek tulajdonított, az alkoholbetegség progresszív 

felfogását illusztráló parabola ábra is. Lindley sémájában a szerfüggés előrehaladása során 

bekövetkező leépülés, illetve az abból történő felépülés nagyjából hasonló időkeretben lezajló 

folyamat, vagyis a felépülés időszaka szintén a betegség részét alkotja, és mint ilyen, 

alighanem érdemes a vizsgálódásra: 

                                                      
4
 v.ö. Pléh Cs. (1996) A narratívumok mint a pszichológiai koherenciateremtés eszközei. Holmi 8(2). 

5
 Zsákai, Sz. (2008) Társas kapcsolathálók és alkoholizmus. Társadalmi támogatás szerepe az Anonim 

Alkoholisták felépülésében és visszaesésében. PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem ; Zsákai, Sz. (2009) 

Felépülő alkoholbetegek és támogató kapcsolataik – Célcsoport elemzés. Addiktológia 8(2). 
6
 Laudet, A. B. (2008) Recovery Capital as Prospective Predictor of Sustained Recovery. Life satisfaction and 

Stress among former poly-substance users. Substance Use Misuse. 8:43(1) : 27-54. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18189204
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1. ábra 

 

A többek között a totális intézmények és a stigma működéséről is fontos 

megállapításokat megfogalmazó Erving Goffman amerikai szociálpszichológus a titkokról 

alkotott tipológiájában
7
 megkülönbözteti a „stratégiai”, a „belső”, és a „sötét” titkokat. Az 

első típus egy egyén vagy csapat rejtett szándékaira és képességeire utal, amiket nem tár fel 

mások előtt, a második egy csoporthoz tartozás révén birtokolt belső információkat jelenti. A 

drogozás – de még inkább alkoholizmus – a magyar társadalomban a goffmani értelemben 

vett harmadik típus, a „sötét titok” kategóriájába tartozik. Ez a titok összeegyeztethetetlen 

azzal az énképpel, amit az egyén a közönség előtt fent kíván tartani, és nem hozható 

nyilvánosságra anélkül, hogy az érintett személy „homlokzata” össze ne omlana. A sötét titok 

a felépülés folyamatában a 12 lépéses anonim közösségek kontextusában a goffmani 

értelemben vett „rábízott” titokká válik, amelyeket „birtokosaik azért kötelesek megtartani, 

mert kapcsolatban állnak azzal a csapattal, amelyre e titkok vonatkoznak”.
8
 Ez egyben „belső 

titok” is, ami immár egy közösséghez való tartozást is jelöl. „Amiről itt hallottál, akit itt láttál, 

                                                      
7
 Goffman, E. (2000) Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest : Thalassa Alapítvány 118.p. 

8
 U.o. 
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azt hagyd a szobában, a falak között” – utal erre a típusú titokra a sok A.A. gyűlésen 

olvasható felirat. Ma Magyarországon a józanság kultúrájának társadalmi ismertsége és 

elfogadottsága kifejezetten alacsony, a domináns beszédmódot a függőséget és a függő 

embert nevetségessé tévő „poénkodások”, valamint a „kutyából nem lesz szalonna” típusú 

közhelyes „életbölcsességek” uralják. Az „alkoholista” vagy „drogos” szó súlyosan 

megbélyegző jellege a függőségeket körülvevő tagadás egyik legfontosabb oka, és nem 

könnyíti meg a függőség felvállalását, mivel olyan „coming out”-ot feltételez, ami 

gyakorlatilag a társadalmi öngyilkossággal egyenértékű. „Társadalmunk súlyos 

jellemgyengeségnek tekinti az akaraterő hiányát, s ennek típusos példáját a 

szenvedélybetegekben fedezi fel. Hazánkban a szenvedélybetegek (kábítószerfüggők és 

iszákosok) képezik a legkevésbé elfogadott, a legnagyobb mértékben elutasított, kiközösített 

és stigmatizált társadalmi csoportot. A szenvedélybetegekkel szembeni ellenszenv erősebb, 

mint a homoszexuálisokkal, pszichiátriai betegekkel, börtönviseltekkel és cigányokkal 

kapcsolatos ellenérzés és diszkrimináció”
9
 – írja Kelemen Gábor. Elekes, Paksi és Lendvai 

2005-ös vizsgálatának adatai ugyanerről tanúskodnak. 

Leginkább társadalmi elítélés alá eső csoportok esetében a szomszédsági viszonyt 

elutasítók aránya 1994-ben és 2001-ben és 2003-ban (a válaszolók %-ában) 

 

 

2. ábra 

                                                      
9
 Kelemen G. (2009) A remisszió kultúrája. LAM 19(11) : 704–708. 
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Lleginkább társadalmi elítélés alá eső csoportok esetében a szomszédsági viszonyt 

elutasítók Budapesten (a válaszolók %-ában) 

 

 

3. ábra 

 

Egy 2008-as kutatás adatai szerint a válaszadók megítélése szerint „az emberek 

többsége” lényegesen elfogadóbban viszonyul a leszokott drogosokhoz, mint azt az aktív 

drogfogyasztók esetében feltételezték/tapasztalták. Az aktív drogfogyasztókkal kapcsolatos 

közvéleményt a kérdezettek 62,5%-a minősítette elutasítónak, míg a leszokott drogfüggők 

esetében ez az arány 30,4%-ot tett ki. (…) A válaszadók több mint fele, 52,8%-a szerint „az 

emberek többsége” úgy gondolja, hogy aki egyszer drogozni kezdett, az már soha nem tudja 

végleg abbahagyni, és 57,2%-uk értett egyet azzal az állítással, hogy „az emberek azért 

igyekeznek elkerülni a drogfogyasztókat,  mert félnek tőlük”. A kérdezettek kétötöde (39,7%-

a) szerint „az emberek többsége úgy gondolja, hogy a drogfogyasztók nem érdemlik meg, 

hogy a társadalom segítse őket”, 35,8%-uk szerint viszont ez a hozzáállás nem jellemző. (…) 

A józan szenvedélybetegekkel kapcsolatos „relatív tolerancia” ellenére a kérdőívet kitöltők 

közel kétharmada (64,9%-a) szerint a „a józanodó drogosok visszailleszkedését a 

társadalomba leginkább az emberek előítéletessége és elutasító hozzáállása akadályozza.”
10

 

Ugyanebben a vizsgálatban arra a kérdésre, hogy „Az Ön környezete hogyan viszonyul az 

alábbi csoportokhoz?” kérdésre a válaszadók 20,1%-a „egyértelműen elutasítóan”, vagy 

„inkább elutasítóan” viszonyul a józanodó alkoholistákhoz, és 21,9%-a ugyanígy a józanodó 

drogosokhoz is. A következő ábra azt mutatja be, hogy a felépülő drogosok és alkoholisták a 

                                                      
10

 Busa, Cs. et al. (2008) Kirekesztés és kirekesztődés. Kutatási beszámoló Pécs : fact 6.p. 
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közvélemény szemében nagyjából még mindig fele akkora problémát jelentenek, mint aktív 

sorstársaik. 

Ön szerint mekkora problémát jelent ma Magyarországon a következő csoportok 

jelenléte? 

 

 

4. ábra 

 

Úgy tűnik az empirikus vizsgálatok is visszaigazolják Erving Goffmannak a 

stigmatizáltságtól való szabadulás kapcsán megfogalmazott megállapítását, mely szerint 

„amikor egyáltalán lehetséges efféle kiigazítás, az eredmény gyakran nem a teljes értékű 

normális státus visszanyerése, hanem az Én-nek (szelf) az átalakulása egy olyan valakiből, aki 

sajátos szégyenfolttal bír, egy olyan valakivé, akinek „számláján” az szerepel, hogy egy 

sajátos szégyenfoltot sikerrel letörölt.”
11

 

Az aktív szerhasználókkal szemben megfogalmazott egyértelmű elutasítás, illetve a 

felépülőkkel szembeni „relatív tolerancia” fényében aligha meglepő, hogy ellentmondásokkal 

terhes, sokszor rejtőzködő élethelyzetet jelent az aktív, sőt, úgy tűnik a felépülő drog- vagy 

alkoholfüggő státusza is. A szerhasználatban való érintettség vállalása, ugyanakkor a 

használattól való tartózkodás – a „józan alkoholista” jelensége – olyan paradoxon, aminek 

megértése és elfogadása sokszor meghaladja a felépülő szűkebb és tágabb környezete – sőt, 

                                                      
11

 Goffman, E. (1981) A stigma. In: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest : Thalassa-Pólya 191.p. 

 



11 

 

amint azt a dolgozatban megkísérlem bemutatni, olykor a szakember jelöltek és a 

szakemberek – erejét is. 

A szenvedélybetegségekkel és a kezeléssel/felépüléssel kapcsolatos gondolkodásban 

jelenleg világszerte, így Magyarországon is alapvetően két, egymással vitában álló 

gondolkodásmód, észjárás, és ezek mentén szerveződő szakmai paradigma működése 

figyelhető meg. Az ún. patológiaközpontú, nozológiai irányultságú bio-medicinális, röviden 

általában ártalomcsökkentőnek nevezett megközelítés a drog- és alkoholprobléma okainak 

feltárását, a pontos diagnózis felállítását, és a – többnyire az egészségügyi ellátás intézményi 

keretében folyó, jellegét tekintve főként gyógyszeres támogatással (pszicho)terápiát 

alkalmazó – kezelést tekinti a gyógyulás útjának. A vele számos ponton vitában álló 

holisztikusnak nevezhető megközelítés – melynek egyik markáns  példáját a 12 lépéses 

programok szemléletmódja jelenti – a reziliencia fogalmát, a remisszió kultúráját,
12

 az 

egészségtanulást és a szalutogenezist  helyezi a felépülési folyamat középpontjába. Nem 

foglalkozik az ivás képességének helyreállításával, inkább egy magasabb életminőség elérését 

tűzi ki célul. Gyógyulás helyett felépülésről beszél, ennek eszközeként pedig a betegségért 

történő felelősségvállalást, a felépülő függő életmód- és identitásváltozását nevezi meg, 

céljának a társas kapcsolatok minőségében bekövetkező alapvető változás tekinti. Munkám 

szándéka szerint a második csoportba tartozó megközelítések körét szeretné bővíteni, ezért 

választottam kutatásom alanyaiként olyan felépülő függőket, akik sikeresen járják a felépülés 

útját, emellett aktív és tevékeny részesei a józan kultúra működtetésének. Érdeklődésem 

elsősorban a józanság középső és kései szakaszára, vagyis a legalább öt éve, vagy annál 

régebben felépülésben lévő függőkre irányult. Munkám újdonságát és tudományos értékét 

elsősorban abban látom, hogy a felépülésnek, és az ezzel együtt járó személyes változásoknak 

az úgynevezett fenntartott és kiteljesített józanság életszakaszában lezajló, tudomásom szerint 

alig kutatott folyamatait tárja fel.  

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.
13

 Magyarországon 

                                                      
12

 Kelemen G. (2007) Egészségtanulás és rehabilitáció. LAM 17(3) : 250-253.p.; Kelemen G. (2009) A remisszió 

kultúrája. LAM 19(11) : 704–708. 
13

V.ö. Antze, P. (1987) Symbolic Action in Alcoholics Anonymous In: Douglas, M. (ed.) Constructive Drinking: 

Perspectives on drink from anthropology. London : Routledge; Arminen I. (2001) Az Alcoholics Anonymous 

mint terápiás szerveződés. In: Kelemen G. – B. Erdős M. (eds) Az addiktológia horizontja. Pécs : Pécsi 

Tudományegyetem; Davis, E. F. K., DR – Jansen, Golie G. (1998) Making Meaning of Alcoholics Anonymous 

for Social Workers: Myths, metaphors, ... Social Work 43(2) March; Denzin, N. K. (1987) The Recovering 
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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, munkacsoport (B. Erdős Márta, Mucsi 

Georgina, Mándi Nikoletta, Madácsy József, Csürke József, Mihaldinecz Csaba, Márk 

Mónika, Molnár Dániel) tagjainak tollából az elmúlt bő évtizedben megjelent tanulmányok 

kivételt jelentenek ebből a szempontból. Kelemen Gábor a 12 lépéses önsegítő közösségek 

közeli ismerőjeként a pszichiáter-addiktológus szakma képviselői közül írásaiban talán 

elsőként mutatott rá az egészségügyi ellátásban erős pozíciókat kiépítő, a problémát többnyire 

inkább fenntartó, mint megoldó bio-medikális megközelítésmód tehetetlenségére, 

kompetenciájának korlátozottságára a szerfüggők kezelésében. A Kelemen Gábor körül 

csoportosuló szakemberek kitartó munkássága nyomán bontakozhatott ki Pécsett és Komlón 

egy olyan elméleti és gyakorlati kutatómunka, amelynek eredményeként az ezredforduló 

tájától kezdve fontos tanulmánykötetek,
14

 doktori értekezések,
15

 tanulmányok,
16

 konferencia 

poszterek
17

 sora született meg a felépülés folyamatáról és a józan kultúra működéséről. Az 

ebben a műhelyben megszületett szövegek alapozták meg a józan életvilág antropológiai 

leírását, komoly elméleti igényességgel és változatos tudományos eszköztárral mutatták be a 

                                                                                                                                                                      
Alcoholic. Beverly Hills : Sage; Cain, C. (1991) Personal Stories: Identity acquisition and self-understanding in 

Alcoholics Anonymous. Ethos 19(2) (June 1991) : 210-253; Jensen, G. H. (2000) (ed) Storytelling in Alcoholics 

Anonymous. A rhetorical analysis. Carbondale : Southern Illinois University Press; O’Halloran, S. (2006) Power 

and Solidarity-Building in the Discourse of Alcoholics Anonymous. Journal of Groups in Addiction and 

Recovery 1(2); O’Halloran, S. (2008) Talking Oneself Sober: The discourse of Alcoholics Anonymous. Amherst, 

NY: Cambria Press; O'Reilly, E. B. (1997) Sobering Tales: Narratives of alcoholism and recovery. 

Massachusetts : University of Massachusetts Press; Rafalovich, A. (1999) Keep Coming Back! Narcotics 

Anonymous narrative and recovering addict identity. Contemporary Drug Problems 26(1). 
14

 Kelemen G. (1994) Addikciók széles spektruma. Budapest : O.A.I.; Kelemen G. (2001) Szenvedélybetegség, 

család, pszichoterápia.. Pécs : Pro Pannonia; Kelemen G. – B. Erdős M. (2004) Craving for Sobriety. A Unique 

Therapic Community in Hungary. Pécs : The Faculty of Humanities, Univerity of Pécs – Leo Amici Foundation; 

Kelemen G. (2009) A velünk élő szenvedélyek. Pécs : Pro Pannonia; Kelemen G. (2011) Átlendülés. Pécs : Pro 

Pannonia; Kelemen G., et al. (2011) Reflective Recovery. Budapest : Oriold Publishers; B. Erdős M. – Márk M. 

(eds) (2014) Felépülő közösségek. Pécs : Pro Pannonia.  
15

 Madácsy J. (2013) „A mélypont ünnepélye”. Az Anonim Alkoholisták Közössége Magyarországon. PhD 

értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz- és 

Kulturális Antropológia Tudományos Program : Életmód és Mentalitás; Mándi N. (2013) Lokális drámák – 

univerzális nyelv. Terápiás közösségben felépülő szenvedélybetegek életút narratíváinak visszatérő motívumai. 

PhD értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz,- 

és Kulturális Antropológia Tudományok Program : Életmód és Mentalitás.  
16

 Ld. pl. B. Erdős M. et al. (2003) A felszabadulási rituálék szerepe egy élhető világ kialakításában. 

Addiktológia 2:1; B. Erdős M. et al. (2006) Az eltűnt idő nyomában. A drogfüggőség és a felépülés 

időperspektívái. Addiktológia 4:4; B. Erdős M. – Kelemen G. A józan beszédkód 

http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentumok/konferenciak/2005/poszterek/berdosm_kelemeng.htm (utolsó 

letöltés 2015.3.13.). 
17

 B. Erdős Márta – Mucsi Georgina – Molnár Dániel – Mándi Nikoletta – Kelemen Gábor (2010) A felépülés 

alternatív kultúrái. Segítők V. konferenciája – Spiritualitás a segítő kapcsolatban. Marosvásárhely, 2010. 

november 12-13. Poszter. 

http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentumok/konferenciak/2005/poszterek/berdosm_kelemeng.htm
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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. A pécsi kutatócsoport munkásságának fókuszában a szenvedő ember 

önmeghaladásának és kiteljesedésének lehetőségei állnak. 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.  

A fentebb már idézett írásában Alexandre B. Laudet egy másik írásában
18

 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 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? 

Alkalmazható-e a mítoszkutatásban gyakran előforduló „hősi utazás” metafora
19

 a felépülés 

folyamatára? A felépülés élethelyzetében és közösségeiben vajon valóban megkésett 

beavatási szertartások zajlanak-e?  

                                                      
18

 Laudet, A. B. et al. (2006) The Role of Social Supports, Spirituality, Religiousness, Life Meaning and 

Affiliation with 12-Step Fellowships in Quality of Life Satisfaction Among Individuals in Recovery from 

Alcohol and Drug Problems  Alcoholism Treatment Quarterly 24(1-2). 
19

 Campbell J. (2010) Az ezerarcú hős  Budapest : Édesvíz.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Laudet%2BAB%5bauth%5d
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Bár a közelmúltban szociografikus igényű interjúkötet,
20

 kimerítő etnográfiai leírás
21

 

született az Anonim Alkoholisták magyarországi közösségéről, a kutatási személyek 

felépülésének keretét adó 12 lépéses programok magyarországi gyakorlatának – legalább 

részleges, elsősorban annak hazai specifikumaira fókuszáló – bemutatása szintén része 

munkámnak.  

Dolgozatom ezen felül a „programszerűen művelt józan élet”,
22

 a józan beszéd- és 

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

diskurzus
23

 alaposabb feltárásához, szociológiai és antropológiai leírásához is szeretne 

hozzájárulni. Ennek érdekében megkísérlem bemutatni a szerfüggésből történő felépülés 

során működésbe lépő, a Michel Foucault és Pierre Hadot
24

 által az antikvitás kontextusában 

elemzett „önkultúrával” számos elemében meglepő hasonlóságokat mutató józanságmunka 

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

egyéni és közösségi cselekvései? Ebben a részben térek ki a felépülés eszközeként 

alkalmazott józan beszédkód
25

 működésére, illetve megkísérlem megválaszolni a kérdést, 

hogy értelmezhetők-e a 12 lépéses közösségek gyűlései a foucault-i értelemben vett parrézia
26

 

céljait szolgáló heterotópiákként?
27

 Itt vizsgálom a 12 lépéses programokban komoly szerepet 

játszó spiritualitás sokszor félreértett kérdéskörét is.  

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 

                                                      
20

 Szász A. (2011) Boldog józanodók. Az Anonim Alkoholisták Magyarországon. Budapest : Sík. 
21

 Madácsy J. (2013) „A mélypont ünnepélye”. Az Anonim Alkoholisták Közössége Magyarországon. PhD 

értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz- és 

Kulturális Antropológia Tudományos Program : Életmód és Mentalitás. 
22

 Kelemen G. (2009) A velünk élő szenvedélyek. Pécs : Pro Pannonia. 
23

 Foucault, M. (1998) A diskurzus rendje. In: A fantasztikus könyvtár. Budapest : Pallas Stúdió – Attraktor. 
24

 Hadot, P. (2001)A filozófia mint életforma Műhely 5.sz.; Hadot, P. (2007) Megjegyzések az önkultúra 

fogalmához. Pannonhalmi Szemle 2; Hadot, P (2010) A lélek iskolája. Budapest : Kairosz.  
25

 B. Erdős M. – Kelemen G.  A józan beszédkód 

http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentumok/konferenciak/2005/poszterek/berdosm_kelemeng.htm (utolsó 

letöltés 2015.3.13.). 
26

 Személyes igazságbeszéd, önvallomás. 
27

 A személyes igazságbeszéd helyszínéül szolgáló védett, zárt, átmeneti tér, egyfajta „sehol tér”. 

http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentumok/konferenciak/2005/poszterek/berdosm_kelemeng.htm
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domináns értékrendtől a Salom Schwartz által kidolgozott, és az ESS kutatásaiban 

alkalmazott „értéktérkép”
28

 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. 

Mivel dolgozatomban kizárólag 12 lépéses önsegítő programokban józanodó függőket 

vizsgáltam, ezzel a módszerrel dolgozó önsegítő csoportokban józanodó felépülők 

élettörténetét kutattam, és az ő értékrendjüket elemeztem, megállapításaim és 

következtetéseim szándékaim szerint elsősorban erre a felépülői körre érvényesek, ám 

remélhetőleg általánosabb érvénnyel is bírnak.  

A 12 lépéses közösségekben felépülő szenvedélybetegek kutatása számos ok miatt 

nem könnyű feladat. Vizsgálatom alanyai – Hamvas Béla kifejezésével élve – a „nevezetes 

névtelenség” élethelyzetében vannak, a 12 lépéses közösségek hagyományai miatt névtelenek, 

társadalmi értelemben pedig – elsősorban a már érintett stigmatizáció miatt – jórészt 

láthatatlanok.
29

 Maguk a közösségek nem vezetnek nyilvántartást tagjaikról, és a sajátos 

szabályokkal, nyelvezettel, rítusokkal, hagyományokkal operáló, kívülről zártnak tűnő 

felépülő világ megismerése külső kutatói pozícióból meglehetősen nehéz és időigényes, szinte 

megoldhatatlan feladatot jelent. Komoly helyzeti előnyt, ugyanakkor tudományos értelemben 

ugyanilyen mértékű hátrányt jelentett munkám során személyes érintettségem a függőségben, 

és lassan másfél évtizedes múltra visszatekintő aktív részvételem a 12 lépéses programokban.  

                                                      
28

 Schwartz, S. H. (2007) Universalism Values and the Inclusiveness of Our Moral Universe. Journal of Cross-

Cultural Psychology. 38(6) : 711-728. 
29

 „A nevezetes névtelenség az agonális életrend ellenkezője. Olyan életrend ez, amelyben a nevezetes ember 

névtelen; éspedig azért, mert önmagát a nyilvánosságtól bizonyos óvatos távlatban tartja. Persze a távlat nem 

jelent negatívumot. (…) A nevezetes névtelenség magatartása nem emberi. Nevezetes névtelenségben él a rigó 

éppen úgy, mint a tücsök, a bölcs, vagy a szent, a névtelen jótevő s a magányos művész. A kifejezés egyébként 

annyit jelent: kozmikus helyzet jelentékeny betöltése. Az agón ellentéte, mert az agón éppen a nyilvánosság előtt 

játszott szerep hatásos eljátszása. Nézetem szerint a nevezetes névtelenség egészen kiválóan alkalmas költőknek, 

gondolkodóknak, élvezőknek, bölcseknek, vallásos embereknek. (…)  Aki nem akar elérni semmit kifelé, 

agonálisan, még nem jelenti, hogy nem akar elérni semmit egyáltalán. Az ilyen ítélet félreismerné az emberi 

becsvágyat. (…) De különbség van aközött, hogy az agónon, az emberi nyilvánosság előtt küzdök a sikerért, és 

aközött, hogy nevezetes vagyok egy intim végtelenségben. A vallás azt mondja: Isten előtt. S mivel ez a 

helyzetnek tényleg megfelel, a legjobb a kifejezést megtartani.” Hamvas B. (é.n.) Reggeli feljegyzés. In: A 

Babérligetkönyv. Szentendre : Medio. 
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Dolgozatom szándéka szerint a szociológia, a szociálpszichológia, az addiktológia, a 

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

kultúrájának kíván leírója és értelmezője lenni. Munkám reményeim szerint hozzájárulhat a 

szerfüggéssel és a józansággal kapcsolatos társadalomtudományi és társadalmi közbeszéd 

tartalmi, fogalmi és nyelvi gazdagításához és árnyalásához.  

 

*** 

 

Az egyes fejezetek elején található mottók William Blake Menny és pokol házassága 

című költeményéből valók, Babits Mihály és Hamvas Béla fordításában. 
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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 

2001 nyara és 2015 tavasza között összesen mintegy 1800 alkalommal vettem részt 

kémiai és viselkedési függőségekkel foglalkozó, 12 lépéses anonim önsegítő csoportok 

gyűlésein. 2001 és 2015 között az Anonim Alkoholisták csoportjain jártam a legtöbbször, itt 

összesen 1281, alkalmanként egy vagy másfél órás gyűlésen vettem részt. A felépülő 

drogfüggőket tömörítő Névtelen Anyagosok közösségében 2008 és 2015 között összesen 123 

alkalommal, az Anonim Szex és Szerelemfüggők gyűlésein 2007 és 2015 között összesen 274 

alkalommal jártam. 2004 és 2007 között 19 alkalommal jártam a rendellenesen működő 

családok felnőtt gyermekeit segítő ACA csoport gyűlésein. 2010-ben egy-egy alkalommal 

vettem részt a Névtelen Társfüggők (CODA) az Anonim Felépülő Párok (RCA), és az 

alkoholbetegek hozzátartozóit tömörítő Al-Anon családi csoport gyűlésein.  

1.2. Terepmunka függőkkel 

2002 és 2015 között 235 alkalommal vezettem csoportot egyénileg, vagy társ-

csoportvezetőként részint még aktív, részint felépülő függőknek különféle állami, alapítványi, 

és egyházi fenntartású intézményekben, szociális és egészségügyi intézményekben és 

kezelőhelyeken (Megálló Csoport, Magadért Alapítvány, Félúton Alapítvány, BFSZKI Váltó-

Ház, MMSZ Fogadó, Leo Amici 2002 Alapítvány). Ezek közül kiemelkedik a komlói Leo 

Amici 2002 Alapítvány rehabilitációs intézményében 2005 és 2015 között megtartott 

összesen 118, alkalmanként 2 x 1,5 órás tematikus csoportfoglalkozás.  

A fenti csoportok nyomán kutatói jegyzetek és emlékeztetők születtek, 2010 után 

elsősorban a már készülő doktori értekezés szempontjai szerint, ezeket utóbb írásomban 

felhasználtam.  
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A józanság életrendjének leírásakor felhasználtam a 12 lépéses önsegítő csoportok, 

elsősorban az Anonim Alkoholisták hivatalosan jóváhagyott irodalmait, az általuk magyar 

nyelven kiadott könyveket és füzeteket.  

2. Empirikus kutatások 

2.1 Kérdőíves értékrend vizsgálat („Nevezetes névtelenek 2010”) 

A dolgozat értékrendszerrel kapcsolatos, „Nevezetes Névtelenek” munkacímű empirikus 

vizsgálatra 2010 tavaszán, önkitöltő kérdőíves formában került sor. A minta összeállítása 

személyes kapcsolati hálóm felhasználásával történt. A kérdőív (lásd a mellékletben) első 17 

kérdését én állítottam össze, kifejezetten ennek a vizsgálatnak a céljára. A minta életkor, nem, 

lakóhely és iskolai végzettség alapján nem reprezentatív a magyar népességre, és a felépülő 

függők csoportjára sem. A vizsgálat során használt kérdőív alapvetően két részből állt: az első 

kérdéssor a felépülő élethelyzet sajátosságaira vonatkozott, részben az itt nyert adatok 

alkotják a dolgozat „A józanodás, mint életrend” című fejezetének alapját. A második 

kérdéssor – jórészt a Salom Schwartz által kidolgozott, és az ESS kutatásaiban alkalmazott 

kérdőív alapján – a felépülő függők értékprofiljának a feltérképezésére irányult. Az első 

kérdéssor egyes itemei a válaszadó alapadatain kívül rákérdeztek a „mélypontra” és a leállás 

körülményeire (10-11. kérdés), a felépülés során az önsegítő közösségek használatára és 

annak gyakoriságára (12. kérdés), a felépülés során bekövetkezett megcsúszásokra és 

visszaesésekre (13. kérdés), a felépülés során előforduló szerváltásokra (14. kérdés), illetve a 

felépülő spiritualitáshoz fűződő viszonyára (15. kérdés). Két ötfokú skála (16.-17. kérdés) 

irányult a jelenlegi élethelyzettel kapcsolatos elégedettség és boldogságérzet mérésére, és 

ezek nyitották a kérdőív második, értékrendet vizsgáló szakaszát, (18. kérdés A-U. pontok). A 

vizsgálat során 48 kérdőív érkezett vissza elektronikus úton, 2 pedig személyesen került 

lekérdezésre. Az értékrendre vonatkozó összehasonlító adatokat az European Social Survey 

2008. évi felvételének Magyarországra vonatkozó adatsorai alkották.  

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

 

Az értékrend vizsgálatot követően az ott kapott adatok validálása, illetve a józanodás 

életrendjének alaposabb és részletesebb feltérképezése céljából 2012 tavaszán és nyarán 

került sor tizenkét strukturált  életút interjú elkészítésére. A 7 tartalmi egységre osztott, 

összesen 23 alkérdésből álló interjúk felvétele átlagosan két órát vett igénybe. A kutatás során 
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– a Nevezetes Névtelenek vizsgálatától némileg eltérően – többségükben kétféle értelemben is 

„idősebb” józanokat kérdeztem meg, akik legalább öt éve felépülésben voltak, azaz 

felépülésük fenntartó szakaszában jártak. Józanságuk átlagos időtartama a kutatás 

időpontjában 8 és fél év, életkoruk átlaga pedig 48 év volt. Ez a „józanságteljesítmény” és a 

felépülés során szerzett élettapasztalat alkalmassá tette őket arra, hogy a józanodásuk során 

jórészt már lezajlott alapvető külső és belső változások nyomán, egy fiktív „Életem könyve” 

című feladat keretébe illesztve reflektáltan megírják/elmondják saját élettörténetük egyes 

fontos fejezeteit. Az életrajzi narratívák hiteles forrásként történő kezelése kapcsán sokszor 

vitatott kérdés,
30

 hogy – mint utólag megalkotott (re)konstrukciók – mennyire hitelesek ezek a 

források a korábbi életesemények vonatkozásában. Megítélésem szerint a vizsgálatban 

szereplő élettörténetek magas fokú reflektáltsága, a józanodás folyamatában szerzett 

tapasztalatok birtokában az immár a józanság nyelvén és fogalmi keretében elbeszélt 

narratívák személyessége komoly értékhordozó funkcióval bír, hiszen a kutató számára 

egyébként hozzáférhetetlen belső folyamatokat tár fel, és ezzel a narratíva szerzőjét mintegy 

„társkutatóvá” teszi. (Kicsit megelőlegezve későbbi megállapításaimat, álljon itt erre egy 

példa a dolgozatban elemzett felépülési naplóból: „Kellemetlen, hogy kezdek eltávolodni ettől 

a belső utazástól. Rálátásom kezd lenni a közelmúltbeli énemre. Mi ez? A felnőtté válás 

szomorúsága? Elég röhejes. És azért megmarad a spirituális elérhetőség? Hogyan lesz ez az 

egész?”) (FN, 278. bejegyzés) 

A 2012-es interjúk elsősorban az élettörténet kiemelkedő csúcs- és mélypontjainak, 

emlékezetes fordulópontjainak felidézését szolgálták, emellett fókuszba helyezték a változás, 

a spiritualitás, a személyes életterv, az egészség, a veszteségek, és – egyetlen kérdés erejéig – 

az értékek problémakörét is. A kutatás alapjául a Foley Longitudinal Study of Adulthood 

(FLSA) Interview kérdőívének
31

 általam magyarra fordított változata szolgált. (lásd a 

mellékletben)  

 

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

 

2014 tavaszán öt fő, józanodása kései szakaszában járó, átlagosan hat éve józan 

felépülővel felvételre került egy olyan általam összeállított kérdőív, ami részint a J. S. 

                                                      
30

 V.ö. Hanninen, V. (2004) A Model of Narrative Circulation. Narrative Inquiry 14(1) : 69–85. 
31

 http://www.sesp.northwestern.edu/foley/instruments/interview (utolsó letöltés 2014.10.12.). 

http://www.sesp.northwestern.edu/foley/instruments/interview
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Tonigan, G. J. Connors, W. R. Miller-féle „A.A. involvement scale”
32

 alapján az önsegítő 

csoportokban való részvételt, részint a Roger Vaillant
33

 által megfogalmazott négy felépülési 

kritérium közül kettő mentén a józanodó életrend egyes életforma elemeit vizsgálta.  

 

3. Szövegelemzések  

 

3.1. Felépülési napló elemzése 

 

Egy 2010 áprilisában javaslatomra megkezdett, majd továbbírt, és utóbb reflexív 

(ön)kommentárokkal is ellátott egyedülálló dokumentum, egy magasan kvalifikált, vezető 

beosztásban dolgozó, humán értelmiségi alkoholista józanodásának első 8 hónapját 

dokumentáló felépülési napló elemzését is felhasználom a józanságot célzó változási folyamat 

bemutatásában. G. L. nagyívű munkája megítélésem szerint komoly dokumentumértékkel 

bíró szöveg, mivel egyidejűleg tartalmazza a „kint” és a bent” perspektíváját, a felépülő és az 

önmagára reflektáló függő napi szintű változásainak történetét.  

 

3.2. Kutatási beszámolók elemezése 

 

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán folyó addiktológiai konzultáns 

képzés keretében 2008 és 2014 között született, összesen 90 darab, 12 lépéses önsegítő 

csoportok gyűlésein elvégzett hallgatói résztvevő megfigyelés nyomán írott 2-4 oldalas 

beszámoló megállapításait is felhasználtam munkám során. Ezek a dokumentumok 

bemutatják, hogy a – többnyire – nem saját élményű, ám az addiktológia területén dolgozó – 

és/vagy erre a pályára készülő – szakemberek milyen sajátosságokra, jellemzőkre figyeltek fel 

a 12 lépéses közösségek gyűlésein, hogyan észlelték a felépülő függők józanságmunkájának 

egyik fontos helyszínül szolgáló önsegítő csoportokat. (A kapott beszámolók másodelemzése 

lehetőséget teremthet a leendő szakemberek egy részénél kitapintható előítéletek és 

diszfunkcionális szakmai motivációk feltárására is, ám ez csak egy másik dolgozat tárgya 

lehet.)   

Az empirikus kutatásokban 2010-ben 50, 2012-ben 12, 2014-ben 5 kutatási alany vett 

részt.  A 2010-es kutatás résztvevői közül 8 fő a 2012-es kutatásból pedig 2 fő a 2014-es 

                                                      
32

 J. S. Tonigan–G. J. Connors–W. R. Miller (1996) „Alcoholics Anonymous Involvment (AAI) Scale : 

Reliability and norms”. Psychology of Addictive Behaviors 10 : 75-80. 
33

 V.ö. Kelemen G. (2009) Adalékok az addikció keletkezéstörténetéhez. In: A velünk élő szenvedélyek. Pécs : 

Pro Pannonia 23-38.p. 
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kutatás mintájában is szerepelt, így összesen 57 felépülő adatközlőtől nyert adatok 

szerepelnek a dolgozatban. A felépülési naplót a 2012-es kutatás egyik résztvevője írta. 

Az interjúkból és a kérdőíves vizsgálatokból, illetve a beszámolókból idézett 

szövegrészeket a dolgozat főszövegében mindenhol dőlt betűvel jeleztem, a tőlem származó 

kiemeléseket pedig vastag betűvel. A dokumentumokat évszámmal és sorszámmal láttam el. 

A szövegekben – ahol ez a megértéshez szükségesnek tűnt – minimális helyesírási javításokat 

végeztem. 
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A felépülésről alkotott tudáskészletek típusai és jellemzői 

 

„Minden, ami elhihető,  

egy arca az igazságnak.” 

 

A tudásszociológiai atyja, Karl Mannheim szerint „a megismerés utópikus eszménye a 

matematikában megnyilvánuló evidenciában rejlik. Itt az általánosérvényűség és az igazság 

sajátos összefonódásával van dolgunk, (…)  azzal az egyáltalán nem bizonyított előítélettel 

közeledünk a dolgokhoz, hogy az ember csupán annyiban ismer meg, amennyiben 

tapasztalatai mindenki számára demonstrálhatóak lesznek. A kvantifikáló és mágiátlanító 

racionalizálásban, szociológiai szempontból, a megismerés elszemélytelenedéséről, és a 

közösségből való kiválásáról van szó, aminek egy több irányban mozgó elvontság felel meg. 

Ez a megismerés ugyanis a megismerés érdeklődésének elveszítését jelenti a tárgy minden 

konkrét, különös mozzanata, a megismerés minden olyan szerve iránt, amelyek révén a világ 

a különös szubjektum számára megragadhatóvá, egyúttal azonban nem általában közölhetővé 

válik”.
34

 (kiemelések az eredetiben). A megismerésnek ugyanerről a kettősségről beszél a 

narratívák elméletének egyik kidolgozója, Jerome Bruner is: „A kognitív tevékenységnek, a 

gondolkodásnak két módja van, és ez két különböző utat jelent a tapasztalatok értelmezésében 

és a valóság megformálásában. Az egyik a gondolkodás paradigmatikus vagy logikus-

tudományos módja, amely a logikus érvelés és az absztrakció módszerét használja, és a 

viselkedés általános okaival foglalkozik. A másik a narratív gondolkodásmód, amely adott 

események elbeszélését jelenti. Mindkét módszernek megvannak a maga működési elvei és 

saját igazolási eljárásai. Az előbbi egyetemessége révén lehet meggyőző, az utóbbi 

valószínűsége vagy életszerűsége okán. (…) A paradigmatikus vagy logikai-tudományos mód 

a leírás és a magyarázat formális, matematikai rendszerének ideálját próbálja kielégíteni. 

Kategorizációval és elvont fogalmakkal él, és olyan műveleteket alkalmaz, amelyek által a 

kategóriák egy rendszert alkotva megalapozzák, példázzák, idealizálják s viszonyokba 

szervezik egymást. (…) A logikai-tudományos mód (amit paradigmatikus módnak nevezek) 

általános okokkal s azok rögzítésével foglalkozik, és olyan folyamatokat aknáz ki, amelyek az 

igazolható kijelentéseket, valamint a tapasztalati igazsággal való egybevetést biztosítják. (…) 

A paradigmatikus mód sokrétű alkalmazása jó elmélethez, szabatos elemzéshez, logikus 

bizonyításhoz, megbízható érveléshez és ésszerű feltevésekhez vezet. (…) A narratív mód 

invenciózus alkalmazása ezzel szemben jó történetekhez, felkavaró drámákhoz, hihető (bár 

                                                      
34

 Mannheim, K. (é.n.) A konzervativizmus. Budapest : Cserépfalvi 40.p. 
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nem feltétlenül “igaz”) történeti beszámolókhoz vezet. Emberi szándékokkal és 

cselekedetekkel, azok viszontagságaival és fordulataival, illetve következményeivel 

foglalkozik.” 
35

 Mindezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a paradigmatikus tudásformának 

inkább valósága, a narratív tudásnak inkább igazsága van.  

Egy közelmúltban született doktori értekezés szintén felveti ezt a kettősséget: „Az 

antropológiában Turner és Bruner (2005) mutattak rá a narratívák jelentőségére, a valóság, a 

tapasztalat, és a kifejezés közötti kapcsolat vizsgálatával, és annak tudatosításával, hogy az 

elbeszélések szervezik, és értelmet adnak az egyén tapasztalatainak. Az erre irányuló 

tematikai érdeklődés hátterében az orvosi, medikalizációs folyamatok dominanciája, s annak 

kritikája állt. (…) A narratíva fogalmához gazdag jelentéstartalom társul. A narratív modell 

megjelenése az orvostudományban, a pszichiátriában, a pszichológiában, a szociológiában és 

az orvosi antropológia területén, elsősorban annak volt köszönhető, hogy az érintett páciensek 

perspektívájába való bevonódás, és a betegek betegség tapasztalataira való rálátás a narratívák 

alkalmazásával vált lehetségessé.”
36

  

 „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, V. Hyanninen és A. Koski-Jannes.
37

  

Munkásságában Michel Foucault is világosan utal a narratív (vagy idiografikus) 

módszer segítségével szerzett tudásaink kirekesztett, alávetett státuszára a paradigmatikus 

(nomotetikus) tudásformák által dominált diskurzussal szemben. „Egy kijelentésnek még 

akkor is meghatározott típusú fogalmi eszközöket vagy technikákat kell használnia, ha nem 

tartozik a diszciplinához; a XIX. századtól kezdve egy kijelentés már nem volt orvosi, nem 

tartozott az orvostudományhoz, egyéni fantazmának, vagy néphiedelemnek minősült, ha 

metaforikus, minőségi és szubsztanciális fogalmakat használt”
38

 –írja, és ezen a helyen 

                                                      
35

 Bruner, J. (2005) Valóságos elmék, lehetséges világok. Budapest: ÚMK 20. p. 
36

 Mándi N- (2013) Lokális drámák – univerzális nyelv. –Terápiás közösségben felépülő szenvedélybetegek 

életút narratíváinak visszatérő motívumai . PhD értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

60.p. 
37

 Hyanninen, V. – Koski-Jannes, A. (1999) A függő viselkedésmódokból való felépülés narratívái. In: Rácz 

(2002) Drog és társadalom. Az addikció mintázatai. Budapest : Új Mandátum. 
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 Foucault, M. (1998) A diskurzus rendje. In: A fantasztikus könyvtár. Budapest : Pallas Stúdió – Attraktor 50-

75.p. 

 



24 

 

nyilvánvalóan a többi idézett szerző által is megfogalmazott  paradigamatikus/tudományos, 

illetve narratív tudás közötti ellentétről beszél.  

Dolgozatomhoz a kismintás kvantitatív vizsgálat mellett a felépülés élethelyzetének 

leírásában a józanodó függők élettörténeti narratívái jelentették a legfontosabb kiindulópontot. 

A 12 lépéses csoportok gyűlésein végzett résztvevő megfigyelések mellett jórészt ezeken a 

személyes interjúhelyzetben elhangzott beszámolókon alapulnak a felépülésről, mint 

életrendről megfogalmazott megállapításaim. Az általam elemzett felépülési történetek 

szerzői és elbeszélői sűrűn használnak metaforikus, minőségi és szubsztanciális fogalmakat, 

így narratíváik a foucault-i értelemben vett fantazmák és néphiedelmek világába, az alávetett, 

a „mainstream” diskurzusból kirekesztett tudásformák, a „néma történetek” körébe tartoznak. 

Beemelésük a tudományos igényű vizsgálódás körébe részemről az e paradigmák közötti 

párbeszéd lehetőségének a megteremtését is célozta. 

A szenvedélybetegségekből történő felépülés narratíváit konszenzuálisan az úgynevezett 

betegségnarratívák körébe soroljuk.
39

 Az európai és a keleti kultúra egyaránt ismeri a 

megsebzett gyógyító
40

 jelenségét. Arthur W. Frank a megsebzett történetmesélőről szóló 

könyvében kidolgozott felépülési narratíva tipológiájában
41

 háromféle betegség-narratívát 

különböztet meg.  

1. Az első a káosz-narratíva, ami nem kínálja fel a – narratívan megkonstruált – 

gyógyulást; az egyén képtelen megküzdeni a betegségével, feladja a harcot.  

2. A második a „helyreállítási” narratíva: egészséges voltam, beteg lettem, újra 

egészséges lettem. A gyógyulás aktív (fő)szereplője a gyógyszer vagy az orvos 

(gyógyító): a beteg tehát nem „meggyógyul”, hanem „meggyógyítják”. A folyamat 

nem nélkülözi a szenvedést és a küzdelmet, ám célja alapvetően ugyannak a korábbi 

létállapotnak a visszaállítása, a beteg „helyrehozása”. Némileg leegyszerűsítve ezt a 

megközelítést képviseli az addiktológiában a már említett, bio-medikális modell néven 

ismert szemléleti keret. 

3. Végül 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 
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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. 

 

A 12 lépéses programokban felépülő szerfüggők élettörténete” elsősorban a fenti 

tipológiában szereplő harmadik típus, a „kereső – felfedező” narratíva keretében ragadható 

meg és értelmezhető sikeresen. Erről tanúskodnak a 2012-es kutatásban az „Életem könyve” 

feladat kapcsán a felépülők által a személyes történet címének választott metaforák is: „A 

végtelen nyaralás vége, Isten helyett ember, „Megtörtént, holott nem követtem el”, Emelkedő 

zuhanás, Az összelopkodott ember, Elveszett álmok ébredése, Hinni, vagy nem hinni, ez itt a 

kérdés. 

A kutatásomban szereplő felépülők önéletrajzi narratívái arról is egyértelműen 

tanúskodnak, hogy a józanodás helyreállító cselekvéssorként történő értelmezése a felépülés 

folyamatának csak korlátozott érvényű magyarázatát adhatja. Közelebb juthatunk a felépülési 

folyamat lényegéhez és valódi dimenzióinak megértéséhez, ha a remisszió kultúráját
42

 a józan 

személyiség létrehozásaként, egy új identitással rendelkező, cselekvőképes, 

autonómiaigénnyel fellépő személy megalkotásaként értelmezzük. A 12 lépéses csoportok 

körében, és ennek nyomán az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában a biológiai 

orvoslásban is egyre inkább elfogadott – bár olykor hevesen támadott
43

 – betegségelv a 

függőséget krónikus, progresszív, primer, gyógyíthatatlan és halálos betegségnek tekinti. A 12 

lépéses közösségek működésében megfigyelhető számos paradoxon közül elsőként kell 

megemlítenünk, hogy ezek a közösségek „a függőség medikalizálásának, egyben gyógyszer 

nélküli kezelésének paradoxonát testesítik meg, így működésük két ellentétes paradigma 

együttes érvényesülését jelenti. Az A.A. radikális biológiai betegségelméletet fogad el 

ideológiának, de ezt csak az absztinencia biztosítására használja, egyébként minden szabálya 

és gyakorlata a társas hálózat által megerősített személyes autonómia erősítését célozza.”
44

 – 

írja a 12 lépéses csoportok által képviselt szemléletmód úttörő jelentőségét a hazai 

addiktológiai szakmában az elsők között felismerő Dr. Buda Béla. A program így veszi elejét 

annak a veszélynek, amire a patologizálás és stigmatizáció lehetséges összekapcsolódása 

miatt egy másik pszichiáter hívja fel a figyelmet: „A patologizálás nyomán előállhat az a 

helyzet, amelyben a patologizálás stigmatizálja a betegnek tartott személyt, valamilyen 

                                                      
42

 Kelemen G. (2009) A remisszió kultúrája. LAM 19(11) : 704–708. 
43

 V.ö. Fingarette, H. (1989) Heavy Drinking. The myth of alcoholism as disease. Berkeley – Los Angeles : 

University of California Press.  
44

 V.ö Mándi N. (2011) A mező elhagyása: a „metalépés” lehetősége az addiktológiai rehabilitáció során. 

„Reintegráló közösségek”. Tudományos Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, 2011.09.09. 



26 

 

formában őt tartja baja okának, ezzel felmenti a körülményeket, amelyek pedig valójában a 

problémákat sokszor előidézték. Így ez indirekt, akaratlan igazolása lehet a környezet 

ellenségességének, kirekesztő, üldöző, intoleráns magatartásának. Egyben a patologizált 

személyben új identitást alakít ki: az illető azonosul azzal a címkével, amit kapott, feltételezett 

patológiájával fogja azonosítani önmagát.”
45

 A betegség elfogadásának konstruktív 

lehetőségére mutat rá egy másik szerző: „A krónikus betegség, ha tetszik, ha nem, 

identitásunk része. Megpróbálhatjuk ezt tagadni, imitálni a gyógyulást, s véglegesnek 

tekinteni a remissziót. Ám minél inkább ezt tesszük, annál készületlenebbül ér minket a 

betegség tüneteinek kiújulása”.
46

 (kiemelés az eredetiben) 

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. A 12 lépéses programokban és/vagy terápiás 

intézményekben az első lépés megtétele a parrézia, a személyes igazságbeszéd – kezdetben 

többnyire inkább csak rituális („fake it, till make it” –  magyar fordításban „tégy úgy, 

mintha”) – alkalmazását kéri az alkoholistától, ám ennek mentén elindulhat az „alkoholista” 

identitás állapotába történő átlépés folyamata. Végül a felépülés szakaszát a „felépülő 

alkoholista” identitásának elsajátítása és „belakása” jellemzi.
47

  

Amennyiben az alkoholizmusból való felépülést – Van Gennep
48

 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
49

 az alkoholizmus az „Én” része, ezért a felépülés a régi identitás diffúzióját 

és új identitás kimunkálását igényli. Szerinte az identitásváltoztatás eszköze az A.A. 

történetmesélési mintájának az elsajátítása, ennek révén a józanodó személy „ivó nem-

alkoholistából” „nem ivó alkoholista” lesz. Arminen
50

 egy dialogikusan építkező, az egymás 

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

kapcsán, a később részletesebben is tárgyalt Gregory Bateson pedig a szelf kibernetikájáról,
51
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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 harc újfajta erőforrássá változzék. A Watzlawick-féle másodfokú 

változás
52

 nyomán előállhat a William James nevéhez köthető „másodszor megszületettség” 

élethelyzete. 

A felépülést vizsgáló narratív irányzatok a tipikus A.A. narratíva leírására több kísérletet 

is tettek (Cain, 1991, V. Hanninen and A. Koski-Jannes, 2002), és ezek szerzői egyetértenek 

abban, hogy a felépülők narratíváinak célja, hogy az elbeszélő szubjektum koherenciát 

teremtsen az életében, értelmezni tudja saját függőségét és felépülését, és mindezt saját 

kulturális tradícióinak megfelelően tegye. A hazai kutatók közül B. Erdős Márta a józan 

beszédkód, a „kegyelem kódja” („code of grace”) meghatározó elemei között azonosította, 

hogy az elbeszélő a korábbi szélsőséges individualizmussal jellemezhető beszédmód helyett 

közösségben gondolkodó személyként jelenik meg benne; a korábbi töredezett, trauma-

szabdalt narratíva helyett előtérbe kerül az élettörténet folyamatossága; a „kontrollfétis” 

helyett az új elbeszélésmódot a kontroll feladása jellemzi. A kegyelem kódja által inspirált 

narratívák középpontjában többnyire a spiritualitás áll.
53

 

Az etnográfiai irányzatot képviselő Norman K. Denzin szerint az alkoholista egyfajta 

verbális megtérő (verbal convert). Denzin a függőséget – amit szerinte mindenekelőtt a 

kontrollvesztés és spirituális üresség jellemez – az allergia analógiájára értelmezi. A józanság 

több mint absztinencia: az értelem keresése és az életminőség javulása fontos szerepet játszik 

benne. 
54

  

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

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

megkonstruálásaként élik meg felépülésüket. A „Mit látsz a legnagyobb kihívásnak, egyfajta 

„életfeladatnak”? kérdésre adott egyik válasz jól példázza ezt: „Azt hiszem, egy szóban 

lehetne összefoglalni: identitás-építés. Csak most már tudatosan, és minden területen. (…)  

Ma, hogy az elmém már feltisztulóban, a lelkiségem nagyjából rendben van, egyre jobban 

tisztul a kép, hogy a különböző szerepekben ki is vagyok én, ki is lehetnék. A jelentősége pedig 

az, hogy optimális állapotba hozzam magam az élet minden területén való hasznosságnak.” 
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(2012, 5. interjú).  A fenti mondatokat egy 59 éves, három éve felépülésben lévő, magasan 

kvalifikált alkoholbeteg férfi fogalmazta meg. A szöveg arról tanúskodik, hogy a beismert és 

elfogadott szenvedélybetegség régóta keresett személyes identitásának meghatározó elemévé, 

„szegletkővé vált”. 

Élettörténet és sorsesemény című könyvében Tengelyi László azt írja, hogy a narratív 

identitás elmélete két fő állítás köré szerveződik. Az első szerint „személyes azonosságunk – 

helyesebben önazonosságunk – élettörténetünk egységében áll”. A második ehhez azt teszi 

hozzá, hogy élettörténetünk egysége ugyanolyan jellegű, mint az elbeszélt történetek 

egysége.”
55

 A narratív identitás kérdésköre kapcsán a szerző Ricoeur-re hivatkozva  azt írja, 

hogy „önmagunk maradhatunk anélkül is, hogy ugyanazok maradnánk, mint akik voltunk.”
56

 

(kiemelés az eredetiben). Az általam felvett élettörténet interjúkban kibomló narratívák 

esetében a fenti állítás helyébe a legtöbb alanynál az „úgy válhatok önmagammá, hogy nem 

maradok ugyanaz” állítása lép. „Azt is látom, hogy változtam, hogy nőttem, hogy fejlődtem. 

Hogy most már sokszor ‚a magam jogán’ ülök a világban, nem megfelelésből. Van életem. 

Igen, az fontos hogy jövök valahonnan, így jobban megérthetem magam, de az is fontos hogy 

tartok valahova, és ezt van esélyem tartalommal megtölteni.” (2012. 6. interjú) 

Az önazonosság (ipséité) nem igényli tehát, hogy lényünknek legyen valamiféle 

magja, amely minden változás közepette megőrződik (…), az ipszeitás nem más, mint 

narratív identitás.”
57

 – folytatja Tengelyi. Ám felmerül a kérdést, hogy az elbeszélt történetet 

önazonosságunk hordozójának tekinthetjük-e, vagy ennek hátterében mégiscsak fel kell 

tételeznünk a megélt idővalóság egészét, mint sorsot? Vagyis a történeteket nem éljük, hanem 

elbeszéljük, ahogy Mink állítja, vagy éppen ellenkezőleg, a történeteket megéljük, mielőtt 

azok elmesélődnek – ahogy MacIntyre látja. Vagyis szerzői vagyunk-e élettörténetünknek – 

kérdezi Tengelyi, és rögtön meg is felel a kérdésre: „élettörténetünknek nyilvánvalóan nem 

vagyunk szerzői, de ami annak jelentését és értelmét illeti, nem kell-e magunkat mégiscsak 

legalábbis társszerzőnek tekintenünk?”
58

 Végül ismét Ricoeur-ra utalva arra figyelmeztet, 

hogy amikor saját életünkből történeteket mondunk el, ezáltal „azt a narratív identitást, amely 

bennünket alkot, nem kívülről magunkra erőltetni, hanem felfedezni igyekszünk.”
59

 

(kiemelések az eredetiben). 
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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. „A koherencia érzés ugyanis pozitív pszichikai erőforrás” – mondja Pikó Bettina 

– és utal arra is, hogy „Antonofsky a koherencia érzését úgy értelmezte, mint annak 

képességét, hogy teljesnek éljük meg életünket, lássuk életünk értelmét, képesek legyünk 

problémáinkat menedzselni, megbirkózni a mindennapok okozta stresszhelyzetekkel.”
60

 

Drogos sorstörténetekről írott elemzésének elején röviden Rácz József is utal a felépülési 

narratívák és az új identitás konstrukciók elméletére: „Az addikcióhoz vezető es az 

addikcióból kivezető út úgy is leírható, mint az identitás transzformációja vagy változása. 

(Hecksher 2004). A szakirodalomban ezt az identitás transzformációt mint szociális 

folyamatot (pl. Biernacki 1986, McIntosh – McKeganey 2000, McIntosh – McKeganey 2001) 

és mint individuális folyamatot (pl. Koski-Jannes 1998, Koski-Jannes 2002, Hanninen – 

Koski-Jannes 1999, Hanninen – Koski-Jannes 2004, Keane 2001, Diamond 2000) írják le. Az 

előbbi folyamatok közül Biernacki (1986) három formát emel ki: új identitás létrehozását; a 

régi identitás megfordítását vagy újra-létrehozását és a meglevő identitás extenzióját. 

McIntosh – McKeganey (2001) pedig két szempontot hangsúlyoz: azt a vágyat, ami a 

tönkrement (spoiled) identitás helyreállításához vezet és a jövő észlelését (az új, nem-addikt 

identitás létrejöttében), és kiemelik – mások mellett – a fordulópontok és a változást 

előmozdító triggerek szerepét. Látható, hogy ezek az elgondolások nem esnek távol Frank 

(1995) restitúciós (a régi identitás újralétrehozása) és keresés narratíváitól. Utóbbi esetben az 

új identitás megalkotása Frank (1995) szerint valójában nem új én kialakulása, hanem az a 

folyamat, mely révén az egyén megismeri a már mindig is létező valódi önmagát.”
61

 Frank 

Rácz által idézett megállapításával részben vitatkozva vizsgálataim alapján úgy gondolom, 

hogy a már mindig is létező valódi önmaga megismerése mellett a felépülési folyamat új 

szubjektum, és új identitás kialakulását is jelenti. 

Rácz tanulmánya a felépülés során elvégzett józanságmunka fontos feladatainak egy 

részét is megemlíti: „Hanninen és Koski-Jannes (1999) mások mellett az A.A. narratívától 

eltérő felépülési narratíva típusokat is leírnak, és óvnak attól, hogy az addikciót vagy a 

felépülést egységes, egynemű fogalmakként kezeljük. Másrészt felhívják a figyelmet arra, 
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hogy a felépülő egyénnek milyen identitásmunkát kell végeznie, ebben milyen fordulópontok 

vannak, es egyebek mellett mi a kognitív belátás és az etikai újraértékelés szerepe. Koski-

Jannes (2002) tanulmányából azt emelem ki, hogy a szerző a felépülés folyamatában a 

személyes identitás projekt olyan összetevőit említi, mint önmagunk elfogadása, az 

önmagunkkal való törődés, spirituális újjászületés (ami azt jelenti, hogy az egyen létezése 

számára autentikusabb kifejezést talál), megszabadulni az egyénhez nem-illeszkedő 

társadalmi elvárásoktól. Hecksher (2004) a múlttal való foglalkozás több formáját írja le a 

felépülés folyamatában. Hyden (1995) a jelentés-keresés es az önmaga életének szerzőjévé 

válását hangsúlyozza a felépülés es a változás folyamatában. Tapasztalatai szerint a felépülő 

egyének nem tünetek elmúlásáról beszélnek, hanem a szelf-jükről mondanak történetet, 

amihez különböző retorikai es nyelvi eszközöket használnak. A narratíva az az eszköz, 

amellyel a puzzle darabkáiból a transzformáció és a felépülés értelmes képe jön létre. 

Véleménye szerint ezek feltárása es megértése a terápia és a változás szempontjából fontos. 

(…) A felépülés elbeszélését a konverziós narratívák közé sorolják (Keane 2001) a 

szerhasználó függőből józan lesz  (ami több mint az absztinencia), számot vet azokkal a 

bűnökkel,  amit a szerhasználat alatt elkövetett magával és másokkal, végül pedig magáévá 

teszi az A.A. koncepciót, az A.A. kronotoposzát, ami elsősorban a felépüléssel, és nem a 

szerhasználat kialakulásával és lefolyásával foglalkozik (Jensen 2000). Az önéletrajzi írások 

és a gyónás kapcsolatara is sokan rámutatnak (kezdve Szent Ágoston önéletrajzától a 

drogkérdéshez közelítve de Quincey ópiumevésről szóló vallomásáig).”
62

 (kiemelések tőlem) 

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. 
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Konverziós „master narratívák” és felépülés történetek  

 

„A Mértéktelenség útja vezet 

a Bölcsesség palotájába.” 

 

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. 

Az Újszövetség alapvető megtéréstörténete a damaszkuszi úton sorsdöntő élményt átélő, 

utóbb Saulusból Paulussá váló Saul történetét beszéli el. „Saul még mindig lihegett a dühtől, 

és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, s arra kérte, adjon neki 

ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, 

akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz 

közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és 

hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: »Saul, Saul, miért üldözöl engem?« Erre megkérdezte: 

»Ki vagy, Uram?« Az folytatta: »Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj a 

városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.« Útitársainak elakadt a szavuk, mert 

hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a 

szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. Három napig nem látott, 

nem evett, és nem ivott. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy 

látomásban megszólította: »Ananiás!« »Itt vagyok, Uram!« – felelte. S az Úr folytatta: »Kelj 

fel és siess az Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd: imádkozik.« 

És látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy 

visszanyerje látását. Ananiás tiltakozott: »Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember 

mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy 

bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet.« Az Úr azonban ezt válaszolta 

neki: »Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a 

királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie.« 

Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: »Saul testvér, Urunk Jézus 

küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a 

Szentlélekkel.« Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. 

Felállt, megkeresztelkedett, majd evett és erőre kapott. Néhány napig ottmaradt 
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Damaszkuszban a tanítványokkal, és máris tanította a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten 

Fia”.
63

 (kiemelések tőlem) 

Pál történetének elemei szinte szó szerint visszatérnek a felépülő függők gyűléseken 

elmondott történeteiben, az Anonim Alkoholisták „Nagykönyvének” Bill. W történetét 

tartalmazó 1. fejezetében,
64

 illetve a könyv függelékében olvasható rövid felépülési 

beszámolókban. Ilyen közös elem az indulatvezérelt vádaskodás, a mások kontrollálásának 

igénye, a bukás drámai pillanata, a megvakulás, vagyis a régi látásmód elvesztése, a másokra 

hagyatkozás első tétova lépése, majd az új szemléletmód elnyerése, a tévelygéseket követően 

az „Egyenes utca” választása, a korábbi bűnök és vétkek ellenére a kegyelem elnyerése, végül 

pedig a jó hír, az üzenet szinte azonnali továbbadása és terjesztése. 

Egy másik közismert bibliai történet, a tékozló fiúról szóló példabeszéd  így hangzik: 

„Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az 

örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik 

összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. 

Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. 

Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. 

Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még 

abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik 

kenyérben – mondta –, én meg éhen halok itt.. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és 

megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem 

vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja 

már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és 

megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem 

vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.”
65

  

E második történet számos eleme is erős hasonlóságokat, helyenként szó szerinti 

egyezéseket mutat a felépülő függők narratíváiban saját élettörténetük egyes epizódja, 

különösen a mélypont kapcsán megjelenő tapasztalatokkal, érzésekkel, szándékokkal, 

vágyakkal: „… Teljes reménytelenség… Nem akartam méltatlan helyzetbe kerülni, és 

tudtam, hogy az következik.”(2010. 5. kérdőív). „Elvesztettem a hitem, hogy megoldhatom a 

problémámat, egyenesbe jöhetek. Éreztem, hogy némi nyomorult szenvedés után el fogok 

pusztulni.”(2010. 6. kérdőív) . „Nem voltam többé önmagam, más ember lettem. Vissza 
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akartam térni az életbe, az emberek közé. Vakon kezdtem hinni, hogy van visszaút, hogy 

lehet még szép az életem. Nem hittem el, hogy én lettem az, akit tönkre tett az alkohol. Semmi 

sem volt drága, bármit megpróbáltam volna a józanságért. ”(2010. 8. kérdőív) Félelem, 

szorongás, halálvágy, elmagányosodás. Teljes fizikai és mentális kimerülés ”(2010. 9. 

kérdőív) „Újra és újra szégyenteljes helyzetekbe keveredtem. Össze-vissza kapcsolatokban 

éltem. Az öngyilkosság gondolata foglalkoztatott. ”(2010. 10. kérdőív) „A bűntudat és a 

kilátástalanság vitt rá, hogy segítséget kérjek, és a személyes beszélgetés és az A.A. 

döbbentett rá, hogy van kiút, lehet szabadulás”. (2010. 13. kérdőív) „Úgy éreztem mindent 

elvesztettem. Családot, feleséget, munkahelyet, barátokat. És úgy éreztem nem bírom tovább, 

hogy vége, de gyáva voltam megölni magam.  Azt éreztem, hogy ez nem én vagyok, akinek az 

életét élem. Mintha kívülről láttam volna magam tönkremenni” (2010. 15. kérdőív) 

„Reménytelen volt az életem. Igazából már lelkileg halott voltam. Vártam már, hogy bármi 

más legyen, mint ami van – volt. Nem tartom félelmetesnek a változást, szerintem 

félelmetesebb a gondolat, hogy nem változok. Senkim se volt, aki volt, az meg érdek 

kapcsolat volt. Minden tekintetben mélyre jutottam, lett volna talán lejjebb. (2010. 18. 

kérdőív) Magány, elszigeteltség, reménytelenség. Meghalni szerettem volna csak nem tudtam. 

Végtelenül fáradt voltam, nem volt erőm tovább csinálni. (2010. 32. kérdőív). Magányosság, 

bűntudat, szégyen, kiszolgáltatottság, lelki halál. (2010. 36 kérdőív) (kiemelések tőlem) 

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. A 2012-es interjúk egyik 

alanya élete vezérmotívumát firtató kérdésre egyenesen így válaszolt: Ma már, a sok 

tapasztalat, a sok olvasmány után nem tudok kisebbet mondani, mint a „tékozló-történet”. 

(2012. 5. interjú)  

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 a beszámolók idézett részei is világosan jelzik – többnyire valamitől 

menekül. Vagyis a felépülők mélypontról szóló beszámolói ugyan számos hasonlóságot 

mutatnak a konverziós narratívákkal, megítélésem szerint ennek ellenére csak részben 

tekinthetők „megtéréstörténeteknek”.  
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Érdekességképpen, a terepmunka során egyetlen, ezzel ellentétes értelmű megfigyelés 

született: „A hasonló élethelyzetűek terápiás csoportjainak meggyőző ereje bizonyos fokig 

azokból a problémákból ered, amelyekkel foglalkoznak. E csoportok jó része szélsőséges és 

félelmetes problémák megoldására szerveződik, úgyhogy a jövendő tagok gyakran a 

kétségbeesés határán vannak, amikor megérkeznek. Mivel korábbi életüket teljes zűrzavarban 

töltötték, nagyon is készek arra, hogy befogadjanak egy olyan új eszmerendszert, amely 

enyhülést vagy megnyugvást ígér. Ez nagyon hasonlít a vallásos megtérés eseteihez, s az 

eredmény gyakran éppolyan mély és szilárd.” (60. beszámoló) 

Két finn szerző, Hyanninen és Koski-Jyannes tanulmánya félszáz felépülő függő 

önéletrajzi narratívájának elemzése alapján az alábbi modellben ábrázolja az alkoholbetegség 

utolsó szakaszának lefolyását, és a felépülés kezdetét:
66

 

 

Az Anonim Alkoholista narratíva 

 

Kóros ivás  Elszigetelődés  Mélypont  Kísérletezés (a megoldás keresése)  

Csatlakozás az A.A.-hoz  Felépülés és „józan élet”  Hála 

 

Kulturális történet-modell: A tékozló fiú hazatérése 

 

Magyarázat: Betegség 

 

Kezelés: Növekvő alázat, azonosulás más alkoholistákkal, beilleszkedés a közösségbe 

 

Erkölcsi ítélet: nem bűnös, hanem egy betegség áldozata  

 

A „Gonosz”: az egyén kevélysége (hübrisz
67

) 

 

A „Jó”: közösség 

 

 

5. ábra 

 

Elméletük 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 közösség testesíti meg.  
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A felépülési történetek következtetésem szerint egyesítik a szenvedéstörténet, azaz a 

passió, illetve a keresztény megtéréstörténetek narratív hagyományát. A függők mélypontjára 

vonatkozó kérdésekre adott válaszaiban a 2010-es, és a 2014-es kutatásokban egyszer sem 

szerepelt a „megtérés” kifejezés, viszont a felépülési programba kerülés leírására többször is 

használták a „megérkezés”, „hazaérkezés” szavakat, ami valóban inkább a második típusú 

narratíva, a tékozló fiú történetével rokonítja a folyamatot.   

Az A.A. „master narratíváját” és annak létrejöttét elemezve a két finn szerző így folytatja: 

„Saját élettörténetük elmesélésekor az A.A.-tagok explicit módon alkalmazzák a többi tag 

által elmondott történeteket abban, hogy saját múltjukat megfelelőképpen tárják fel és 

elemezzék. Ez segít értelmezni saját múltjukat, és felülkerekedni önnön iváskényszerükön. Az 

A.A. segítségével az alkoholista lassan és keservesen képes felhagyni az ivással, és „tisztes” 

életet kezdeni a normális társadalom tagjaként. Azzal, hogy belépett az A.A.-ba, része lett 

annak a láncolatnak, amelyben az idősebb józanodóktól segítséget kaphat, és cserébe ő is 

segítheti fiatalabb józanodó társait. Ez nem vallás, nem világnézet, nem a szabályok vagy 

valamiféle szekta feltétel nélküli követése. Semmi olyasmi, ami a szégyenen alapul. Sokkal 

inkább egy bárki számára szabadon hozzáférhető módszer, ami csak a másokhoz való 

egészséges viszonyt, és a felépülés akarását kívánja meg. Az A.A.-ban egy olyan 

történetmesélési hagyomány uralkodik, mely mintául szolgál az egyes tagok saját életútjának 

elbeszéléséhez. Noha az A.A. egyetlen valláshoz sem kötődik, az itt elbeszélt történetek 

nyilvánvalóan a keresztény hagyományhoz fordulnak: a tékozló fiú hazatér, a gyülekezet 

visszafogadja, kegyelmet és megváltást kaphat, ha alázatossá válik, és megszabadul a 

kevélységtől, a hamis büszkeségétől. Az A.A. történetekben az alkoholizmus betegségként 

jelenik meg, mely az alkoholista legfontosabb tulajdonsága. A betegségből való felépüléshez 

el kell jutni a mélypontra, be kell ismerni az alkohollal szembeni tehetetlenséget, és a 

felépülőben lévő alkoholisták segítségére kell támaszkodni. Erkölcsi értelemben az A.A. 

történetmesélési módszere megszabadítja az egyént bűntudatától, mivel senkit nem hibáztat 

azért, hogy az alkoholista iszik. Az A.A.-hoz való csatlakozást követően az egyén felelős 

cselekvőként jelenik meg, aki a többi tag segítségével próbál józanodni. A történetekben 

kifejezésre jutó hálaérzet viszont arra utal, hogy a felépülést lényegében adománynak tekintik, 

és a sikerért nem az egyes egyént illeti az elismerés. Az értékek szintjén a történetekben 

megjelenő „rossz” vagy „gonosz” az egyén önhittsége, annak az illúziója, hogy kordában 

tudja tartani saját ivását. Ezzel szemben a „jó” a más alkoholistákkal való azonosulásként, a 

közösségbe való beilleszkedésként, és a hasonló törekvésűek csoportjába való belépésként 
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jelenik meg”.
68

 A Narcotics Anonymous 12 lépéses felépülési életmódban hiszek, és a 12 

lépések szerinti spirituális elvek szerint próbálok élni. (2012. 4. interjú) 

Mindezek alapján dolgozatomban a felépülésnek olyan értelmezését javaslom, amelyben a 

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

 

Hübrisz – Metanoia – Aletheia  

 

tengely jelöli. Ez a folyamatmodell egyaránt alkalmasnak tűnik a külső körülményeken 

(is) lemérhető időbeli, illetve a belső folyamatokat (pl. értékrendi átalakulás) jelző személyes 

változások feltérképezésére. 
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Úton a felépülés felé: a mélypont  
 

„Aki óhajt, és nem cselekszik:  

dögvészt áraszt.” 

 

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. 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? Segítséget nyújhat ebben Gregory Bateson 

tanulmánya a józanságot választó alkoholisták „episztemológiai váltásáról”.
69

  Bateson a 

kibernetika és a rendszerelmélet felől közelít az alkoholizmusból való felépülés megértéséhez, 

amit elsősorban a személyes episztemológia megváltozásaként, az egyén világhoz való 

viszonyulásának gyökeres átalakulásaként értelmez. Bateson a „hübrisz”-szel közeli 

rokonságban álló „hamis büszkeség” (szerencsésebb fordításban „kevélység”) fogalma köré 

szervezi elméletét, amely „hübrisz” szerinte az alkoholistát egyre jobban behálózó 

szimmetrikus, versengő jellegű viszonyok alapjául szolgál. Bateson elméletét az alábbi, életút 

interjúkból vett részletek is alátámasztják: „A családom úgy emelt a magasba és mutogatott 

mindenkinek kisgyerekkoromban, mint egy csodagyereket, aki nagy dolgokra hivatott és nem 

vonatkoznak rá a többséget megkötő szabályok.” (2012. 9. interjú) „Életem jelentős részét 

saját különlegességem tudata, az ezzel való foglalkozás határozta meg. Magam voltam az alfa 

és az ómega. Ennek megfelelően hamis illúzióim és teljesíthetetlen céljaim voltak, amik 

önmagam gyűlöletéhez és pusztításához vezettek. Kamasz koromban elkezdtem bizonyítani. 

Valamiben mindig kiemelkedőnek kellett lennem. Hol a tanulmányaimmal kápráztattam el a 

környezetemet, hol a sport eredményeimmel, közösségi munkával. Anyám, tanáraim és edzőim 

jó partnerek voltak, táplálták bennem a különlegesség érzését. Közben népszerű kellett legyek 

a velem egykorúak között is. Nagyon vágytam arra, hogy a lányok szeressenek. Talán ez volt a 

legnehezebb. Izgalmas, életem legszínesebb időszaka volt, sikerekkel, amik meggyőztek, hogy 

nagyszerű vagyok. De volt az éremnek másik oldala is. A kínzó szégyen pillanatai, amikor a 

felszínre került, amit mélyen belül mindig is éreztem: kevés vagyok, kicsi vagyok, nem vagyok 

jó. Az igazi mozgatórugó ez volt, emiatt kellett bizonyítanom.” (2012. 2. interjú). „Az első 

generációssággal való heroikus küzdelem, túlteljesítés, jeles eredmények, publikációk, 
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tudományos ambíciók. 1997: a hübrisz éve. Mindenkit kizárva, magányosan készülök 

megpályázni az iskolaigazgatói állást. Másfél éven át dolgozom a „minden idők 

legtökéletesebb” pályázatán, csak azt nem veszem figyelembe, hogy emberek vezetője 

szeretnék lenni. Leszavazás, bukás. Méltánytalanság érzés, őrjöngés, dac. Mindent odavágok, 

felmondok. ‚Majd sírtok még utánam’ érzés. Ugyanakkor óvatos duhajkodás ez, mert tkp. 

zsebemben van már egy másik állás szép címekkel (igazgató, tanszékvezető) és dupla 

fizetéssel. Önmagam és mások manipulálásának ordító pillanatai. Következmény: egész 

nyáron, minden nap és egyedül sokat iszom. Lelkemben, agyamban dúltság, kavargás – bár 

azt hiszem, szép és nagy dolgok történnek bennem, pedig csak folyamatosan részeg vagyok. 

Ha akarom, innen számítom aktív alkoholista korszakomat. (…) Akkor ezzel nem tudtam mit 

kezdeni. Vad alkoholizálás, rombolás vette kezdetét. Ma látom, hogy akkor a személyes 

ambíció, a szakmai gőg vezérelt, teljességgel híján voltam az alázatnak.” (2012. 5. interjú) 

Ez a versengés, a világgal és az alkohollal folyatott – utóbb szinte minden esetben 

kilátásnak bizonyuló – küzdelem készteti az alkoholistát arra, hogy újra és újra – az esetek 

túlnyomó többségében sikertelenül – megpróbálkozzon a kontrollált, „szociális” ivással. Az 

A.A. Nagykönyve felépülő alkoholisták tapasztalatai alapján így ír erről a folyamatról: 

„Minden abnormális ivónak rögeszméje az, hogy egyszer valahogy majd ő is korlátok közé 

tudja szorítani és élvezni fogja az ivást. Elképesztő, hogy milyen makacs ez az ábránd. Sokan 

talán az elmebaj vagy a halál küszöbéig kergetik. Mi, alkoholisták, elvesztettük 

képességünket a mértékletes ivásra. Tudjuk, hogy egyetlen valódi alkoholista sem nyeri vissza 

ezt a képességet. Időnként mindannyian úgy érezzük, hogy visszanyertük az uralmat, de 

ezeket a – rendszerint rövid – időközöket elkerülhetetlenül még nagyobb féktelenség követi, 

amely aztán szánalmas és megmagyarázhatatlan erkölcsi süllyedéshez vezet. Szilárd 

meggyőződésünk, hogy az olyan alkoholisták, mint mi, egyre súlyosbodó betegségben 

szenvednek. Minden áldott nap elteltével állapotunk csak rosszabb lesz, jobb soha. Olyan 

emberhez hasonlítunk, aki elvesztette lába alól a talajt, és nem tud újra talpra állni. Nincs 

olyan kezelés, amely a magunk fajta alkoholistát más emberekhez hasonlóvá tehetné. 

Kipróbáltunk már minden elképzelhető gyógymódot. Néhány esetben rövid ideig tartó 

jobbulást értünk el, de ezt mindig még súlyosabb visszaesés követte. Az alkoholizmusban 

jártas orvosok egyetértenek abban, hogy nem létezik normális ivóvá átformált alkoholista. A 

tudomány talán egyszer eléri ezt, de ma még nem tart ott. Mindennek ellenére sok tényleges 

alkoholista nem hajlandó elhinni, hogy ő is ebbe a kategóriába tartozik. Az önáltatás és a 

kísérletezés minden fajtáját bevetik, hogy bebizonyítsák, ők kivételek a szabály alól, nem 

alkoholisták. Kalapot emelnénk az előtt, aki korábban képtelen volt italozását fékezni, és 
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egyszer csak civilizált ivóvá vált. A jó ég tudja, hányszor és milyen elszántan próbáltunk mi is 

úgy inni, mint mások.”
70

 

 A sikertelen kísérletek nyomán a növekvő veszteségek és az egyre erősebb 

szenvedésnyomás hatására a legtöbb alkoholista esetében előbb-utóbb bekövetkezik a 

mélypont, amit Bateson a „kettős kötés”, vagyis az egymással ellentétes és egyszerre 

teljesíthetetlennek tűnő utasítások paradox helyzeteként ír le: abba kell hagynom az ivást, 

mert belehalok, de nem tudok leállni. Az A.A. gyűléseken a következő megfogalmazásnak 

voltam tanúja ennek a helyzetnek a leírásakor: „az ivás folytatása ugyanúgy lehetetlennek tűnt 

számomra, mint az abbahagyása”. Ugyanerről a helyzetről beszél a 2012-es interjúk egyik 

alanya is: ”Azt hiszem én azért adtam fel az egészet, mert nem tudtam már berúgni. Az 

alkohol már régen nem adta meg azt, amit korábban, és már a fájdalmat se csillapította. 

Furcsa, eleinte az örömforrás miatt iszik az ember, aztán valami ellen iszik. De eljött az a 

pillanat, amikor már nem csillapította a megvonást sem. Akkor azt éreztem, hogy itt ennek 

vége van. Ha az a szer, ami eddig mindig működött és legalább enyhítette a megvonást, most 

már nem működik, akkor itt tényleg nincs tovább.” (2012. 8. interjú) 

 A felépülő életében kibontakozó új személyes episztemológiának a vizsgálatakor 

segítségünkre lehet a batesoni „büszkeség”-nek nagyjából megfelelő, korábban már említett 

hübrisz (ύβρις) fogalma, ami eredetileg túlkapást, áthágást, másvalaki szférájába ártó 

szándékú behatolást is jelentett. Az antikvitás drámairodalma is arról tanúskodik, hogy a 

legsúlyosabb bűnök közé tartozik, ha az ember elfeledkezik az istenek (f)elsőbbségéről, és 

önmagát a világ középpontjába helyezi, mindenhatónak tartja. A kereszténység 

bűnszemléletben a hét főbűn között az első helyen a kevélység szerepel. A sikeres megoldás 

feltételei Bateson és az A.A. megközelítésében meglepő azonosságokat mutatnak: a 

büszkeség (hübrisz), és ezáltal a kilátástalan küzdelem feladása, a tehetetlenség beismerése, 

kilépés a leépülés spiráljából, átlépés a megadás állapotába, és egy, az egyénnél nagyobb 

erőtől történő segítség kérése és elfogadása. Az episztemológiai váltást az A.A. azzal 

támogatja, hogy az aktív alkoholistát szinte mindig körülvevő szabályozások, tiltások, 

utasítások rendszerét a tapasztalatok és ajánlások hálójával váltja fel. A kirekesztés, 

megbélyegzés mechanizmusai helyett a sorsközösségben az el- és befogadás lehetőségét 

kínálja a függőnek. „Ebből a csapdából egy újfajta látásmód jelentette a kiutat. Izgalommal és 

ujjongással fedezem fel, milyen kicsi, törékeny, tökéletlen, de (a saját magam számára is) 

szerethető embernek lenni.” (2012. 2. interjú) „Gyakorlatilag a kontroll illúzióját fel kell 

                                                      
70

 A.A.W.S. (1994) Névtelen Alkoholisták. New York : AA World Service 29-30.p. 



40 

 

adni, és valamiféle komplementer, harmonikus viszonyba szerencsés kerülni a világgal, meg 

persze önmagammal, és ettől hirtelen könnyebbé válik az élet minden vonatkozásban, és 

látszólag elképesztően nehéz dolgok oldódnak meg szempillantás alatt. Tehát ez egy kicsit 

átvezet a spiritualitáshoz, azt hiszem. (…) Tehát nem az van, ha gondom van, akkor ülök és 

várok, hogy megoldja a Jóisten, hanem megteszem, amit én meg tudok tenni, de hagyok a 

külső erőkre is valami feladatot. És akkor valahogy az a teher, ami arról szól, hogy neked kell 

a világot mozgatni, rángatni, meg a válladon vinni, az hirtelen lekerül a válladról. És akkor 

valahogy egy lakhatóbb, élhetőbb életed lesz ettől. Én ezeket élem meg az elmúlt években – 

érdekes tapasztalat. (…)” (2012. 8. interjú) 

 „Válsághelyzetben az egyén korábbi meggyőződései megkérdőjeleződnek, a régi 

értelmezések/jelentések nem érvényesek többé. A kritikus élethelyzetekben felerősödik a 

könyörtelen igazságbeszéd, a parrézia igénye, mivel a korábbi élettapasztalatok koherenciája 

összeomlani látszik. A krízis konstruktív megoldásához kihívást jelentő helyzetekben új 

dolgok megtanulásra van szükség” – írja a Kelemen – B. Erdős szerzőpáros.
71

 Aligha véletlen 

tehát, hogy a „Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben – hogy életünk 

irányíthatatlanná vált” mondat lett az Anonim Alkoholisták, utóbb pedig a többi 12 lépéses 

közösség első lépésének szövege. A később tárgyalandó személyes igazságbeszéd, a parrézia 

fontos jeleként értékelhető, hogy a gyűlések terében történő megszólalások előtt a függő – új, 

felépülő függő identitásának jeleként és vállalásaként – a közösség előtt fennhangon 

alkoholistaként/függőként azonosítja magát, amely beszédaktus nem az ön-stigmatizácó, 

hanem az új identitásra formált igény bejelentéseként értékelhető. Az e „rítus” valódi 

jelentését és jelentőségét gyakran elvétő interpretációkról a dolgozat későbbi részében még 

szó lesz. 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. A 

mítoszelméletből ismert „kalandra való felhívás elfogadása”, és a „mágikus küszöb” 

átlépése,
72

 vagyis a szerért és a szerrel folytatott kilátástalan küzdelem feladása teremtheti 

meg a József Attila által megfogalmazott paradox léthelyzetet: „gyenge létemre így vagyok 

erős”.  

Az alkoholista életében döntő fontosságú paradigmaváltásnak nevezhetjük a 

kényszeressé vált kontroll fel- és átadását, és az én-központú szemléletmódból egy nagyobb 
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egységbe történő átlépés műveletét, a kompetitív-szimmetrikus viszonyok kooperatív-

komplementer kapcsolatrendszerré alakítását. A „homo rapiens” ezzel a lépéssel elindulhat a 

„homo sapienssé” válás útján, az önközpontú individuum a személyiséggé alakulás kanyargós 

útjára léphet. Vajon a büszkeségből a józanságba, a szimmetriából a komplementaritásba, más 

szóval a gőgből az alázatba történő átmenet miért tekinthető olyan fundamentális 

jelentőségűnek, hogy episztemológiai változásról beszélhessünk? Azért, – mondja Bateson – 

mert „az elmébe mélyen beágyazott és nehezen változó premisszákról van szó, másrészt azok 

a premisszák, amelyek a (leg)nagyobb rendszerre, a világra vonatkoznak, mindig 

fundamentálisak. Az alkoholista gondolkodásból a józan gondolkodásba való átmenetben a 

kettő között átfedés figyelhető meg: az elmébe mélyen beágyazott premisszák változása a 

teljes univerzum változását hozza magával, így episztemológiai mélységű.”
73

 Ennek a fontos 

kijelentésnek az igazságtartalmát dolgozatom egy későbbi fejezetében, a felépülők személyes 

értékrendjének változása kapcsán vizsgálom majd. 

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

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

Mai tudásunk csupán korlátozott érvényű megállapításokat tesz lehetővé arról, milyen okok, 

élethelyzetek, impulzusok, fájdalmas események nyomán juthat a függő annak belátására, 

hogy felhagy a szerhasználattal, és hozza meg azt a döntést, hogy immár akarja a józanságot, 

vágyik rá, és ami talán ennél is fontosabb, tenni, cselekedni is akar e cél érdekében. Vajon ő 

hozza-e meg ezt a döntést, vagy mindez csupán „megtörténik vele”? Tapasztalataim szerint 

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

eredményeként, vagy szenvedésnyomás hatására. Hamvas Béla így ír erről: „Ez maradt az 

életélvezetből. (…) a napi dolgok, egyre alacsonyabb szinten, merő támolygás egyre szűkebb 

térben, csökkentett adagolású levegőben, növekvő felügyelet mellett, egyre több 

narkotikummal, és egyre sűrűbb homályban (…)  A támolygás végtelen, de az ember erői 

nem azok. És nem a kijózanodáshoz közeledik, hanem az enyészethez”.
74

 A függők esetében 

messze gyakoribb az utóbbi motívum, ahogy ezt több interjúalanyom beszámolója is 

alátámasztotta: „a fordulópontok soha nem saját döntések következményeként történtek, 

hanem mindig azáltal, hogy nem volt más lehetőség. Vagy menekülés, vagy egyetlen utolsó 

lehetőség, ami megmaradt. Soha nem választás, hanem mindig kényszer.” (2012. 1. interjú)  
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Vajon tetten érhető, megragadható, és értelmezhető-e a kutatás számára a döntő 

sorsfordulat pillanata, a „mélypont ünnepélye”?
75

 A fejezet tovább részében erre teszek 

kísérletet.  

Rácz József egy tanulmányában szintén a batesoni elméletre hivatkozik a felépülési 

narratívák elemzése kapcsán: „Bateson szerint az alkoholista első dolga, ha abba akarja 

hagyni az ivást, az episztemiologiája megváltoztatása: egy pontosabb, valósághűbb 

episztemiologia felépítése. Ez nem más, mint a Névtelen Alkoholisták (A.A.) első lépése: az 

egyén kinyilvánítja, hogy élete irányíthatatlanná vált es elvesztette a hatalmat annak irányítása 

felett. Ez a ‚helyes’ episztemiologia! Ez ugyanis a másikhoz tartozó alkoholizmust magában a 

szelfben helyezi el, és valami olyannak képzeli, amivel együtt kell élni. Az A.A.-beli 

konverzációval (az előbb emlegetett lépéssel) egy szimmetrikus kapcsolat (vagy 

episztemiologia) helyett egy komplementer viszony jön létre a másikkal, az univerzummal és 

a Gondviselővel. Az alkoholista immár nem küzd az addikciójával, hanem elfogadja azt, mint 

szelf-jenek, mint életének integráns részét.”
76

 Vizsgáljuk meg a folyamatot végig járó 

felépülők beszámolói alapján, hogyan működik ez a plauzibilisnek tűnő elmélet a 

gyakorlatban. 

„Pár héttel az Sz.-i terápiára kerülésem előtt egy keserves hajnali megvonásos 

ébredés során a lucskos lepedőn először fordultam Istenhez. Uram, vagy pusztíts el már 

végre, vagy segíts, de nem bírom tovább. Valami ilyesmit suttogtam el ott akkor. Nem sokkal 

később bekerültem a kórházba. (…) Ott én már annyira rossz lelkiállapotban voltam és 

annyira tudtam azonosulni azokkal a kötelező filmekkel. Pedig kétszer meg kellett nézni őket, 

és az első alkalommal szinte mindegyiket végigbőgtem, annyira megérintettek. Volt bennem 

önsajnálat is még egy csomó. Megkönnyebbülés. Én azt éreztem Sz.-on, hogy végre olyan 

helyen vagyok, ahol engem tényleg ki fognak hozni ebből a szarból. Ezt egyébként soha 

egyetlen korábbi kórházi tartózkodás alkalmával sem éreztem. Valamiért az első pillanattól 

hittem nekik. Érdekes, hogy akkor kezdtem el hinni nekik, amikor a gyógyszerkérdés került 

elő. Én úgy mentem oda be, hogy elég erősen H.-tem. Ez egy elég erős szer, 

alkoholmegvonásra. De, akkor már nem volt H.-m, de én kikönyörögtem a főorvostól, hogy 

adjon még egy pár napig, amíg a megvonás neheze lemegy. Ez ugyan tipikus alkoholista 

tempó, de meglepetésemre ő belement. Lehet, hogy ha erre nem bólint rá, nem maradok ott, 

annyira rettegtem a megvonástól. Kaptam 6 vagy 7 napig egy emelt adag H.-t. Tehát 3x4-et 
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naponta, ami nagyon durva. A maximális adagot. És, akkor 7 nap után orvul lecserélte A.-ra. 

Nem úgy, hogy lassan lecsökkentette, hanem egyik napról a másikra átrakott A-ra. És 

iszonyatosan megrettentem, hogy akkor ok, én most meg fogok halni. Jó, sok Andaxint 

kaptam, napi 16-ot vagy én nem tudom, mennyit, és nem történt semmi. És akkor azt két hét 

alatt lassan levette nullára. És amikor nagyjából az első gyógyszermentes napom volt, én 

akkor kezdtem el elhinni, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát, amikor fizikailag lehoztak az 

alkoholról. Lelkileg én már nem kötődtem az alkoholhoz semmilyen értelemben. De nagyon 

féltem a fizikai megvonástól, ami nekem mindig is keserves volt. És akkor hittem el, hogy ez 

nekem sikerülhet!!! És indulhat a terápia. Tényleg belevetettem magam. Megvolt bennem az a 

fajta ráhagyatkozás, amit utólag, kitisztulva úgy láttam, hogy a betegtársak egy részében 

nincsen meg. Tehát, hogy állandóan kifogást keres. Tipikusan, mint egy jól működő 

alkoholista. A következetlenségeket keresték, a kiskapukat keresték. Hogy hol lehet fogást 

találni a programon. Én meg úgy éreztem, hogy elkaptam a fonalat, és csodálkozva figyeltem, 

hogy, ti nem örültök annak, hogy végre megszabadulhattok a pokolból?” (2014. 8. interjú) 

Az Anonim Alkoholisták Nagykönyve ebben a tekintetben hasonló állásponton van, és 

egyértelműen fogalmaz: „Önzés – én-központúság. Úgy gondoljuk ez minden bajunk 

gyökere. (…) Az alkoholista éppen a mértéktelen önfejűség egyik legszélsőségesebb példája, 

bár ő általában nem így látja”.
77

 Az A.A. gyűléseken sokszor – és gyakran tévesen – használt 

„Ego” fogalom inkább a felfuvalkodott Én-ben munkáló hübriszre utal, a felépülés 

irodalmában ezzel kapcsolatban megfogalmazott személyes feladatok („Egocidium”
78

) nem 

az Ego „lebontását” vagy „megölését”, hanem a hübrisz állapotából történő kilépést 

szorgalmazzák. Pontosabb megfogalmazásnak tűnik  „(…)  az ego elmozdítása a világ 

centrumából, hogy valamilyen nagyobb egész részeként eszméljen önmagára, ahol a rész 

alázattal viszonyul az őt hordozó egészhez. A spiritualitás a szeretet és a kapcsolatok világa, 

szemben a materiális világ önközpontúságával és izolációjával.”
79

 A paradigmaváltás 

kezdetét, a hübrisz feladásának a narratívák szerzői számára emlékezetes és kitüntetett 

pillanatát érzékeltetik az alábbi beszámolók: „2007-2008 tele, szenteste délutánján – egy 

újabb, hosszú pszichiátriai kezelést követően – újra ittam, a családom elutazott, egyedül 

hagytak egy nagy veszekedést követően. A szeretet ünnepén, a borosüveggel egyedül töltve az 

estét rádöbbentem, hogy az alkohol végérvényesen legyőzött, elvette tőlem a számomra 
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legfontosabbakat is: feleségemet, gyermekeimet. Akkor este imádkoztam először őszintén, 

megadva magam segítségért.” (2014. 1. kérdőív)  „A fokozódó reménytelenség, hogy így kell 

leélnem az életem, a tarthatatlan erkölcsi és minden más értelemben vett lepusztulás rémképe 

és utolsó ivásom utáni őszinte Istenhez fordulás – leegyszerűsítve”. (2010. 42. kérdőív) 

„Reménytelen volt az életem. Igazából már lelkileg halott voltam. Vártam már, hogy bármi 

más legyen, mint ami van – volt. Nem tartom félelmetesnek a változást, szerintem 

félelmetesebb a gondolat, hogy nem változok. Senkim se volt, aki volt, az meg érdekkapcsolat 

volt. Minden tekintetben mélyre jutottam.’ (2010. 18. kérdőív) 

A döntő fordulat bekövetkezése azonban általában korántsem ennyire zökkenőmentes, 

„ideáltipikus” módon történik. Az ellátórendszer különböző területein, főként a bentlakásos 

terápiás intézményekben dolgozó szakemberek tapasztalatai például arról árulkodnak, hogy a 

kezelésbe érkező függők jelentős része kezdetben többnyire nem felépülni, józanodni 

szeretne, hanem szenvedéseit csökkenteni, a szerhasználat káros hatásait mérsékelni, 

megpihenni, erőt gyűjteni, vagy valamilyen nehéz élethelyzet, esetleg jogi következmény elől 

elmenekülni. „Konkrétan nem volt leállási szándékom csak körülöttem összedőlt minden nem 

maradt senkim és semmim, teljes leépülés, menekülés ezek az okok vezettek el a kezelésbe”. 

(2010. 45. kérdőív) „2000 nyarán egy ember összevert és fényes nappal ültem Sz.-en, az utca 

kövén, véresen, sírva és soha annyira nem akartam még meghalni, nem létezni, mint abban a 

pillanatban. Ott volt mellettem az a lány, akivel néhány évig együtt éltem, de tulajdonképp 

magányos voltam, reménytelen, rettenetesen beteg és megfáradt. Akkor nem tanultam semmit 

magamról, csak meg akartam halni, de később ezen pillanat felidézése sokat jelentett 

számomra. Hisz már tudtam, hogy mit nem akarok soha többé ebben az életben.” (2012. 11. 

interjú) „Kétségtelenül az alkoholizmusomból fakadó teljes vereség-élményhez köthető életem 

mélypontja. Addigra már túl voltam egy váláson, a második házasságom is romokban hevert. 

Szakmailag ellehetetlenültem, fűnek-fának tartoztam. Anyám utálkozva-félve viszonyult 

hozzám, a feleségem évek óta kiábrándult belőlem, szabotálta a kapcsolatunkat, fiaim 

szégyelltek, kerültek, úgy ahogy annak idején én is az apámat. Már évek óta impotensnek 

tartottam magam. Éreztem, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, ha felkötném magam, de 

ehhez gyáva voltam. Szabadulni akartam a piálástól, de elképzelhetetlennek tartottam az 

életemet az alkohol lélek-támogató hatása nélkül, ami már rég nem is működött nálam. Az 

A.A.-ban magányos farkasként, kívülállónak éreztem magam, érdemtelennek, alkalmatlannak 

tartottam magam egy esetleges jobb életre. A terápiára bevonulásom tulajdonképpen elbújás 

volt a világ, a felelősség elől, elegem volt a szégyenből, a hazugságokból. Arra gondoltam: 
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kicsit kipihenem magam aztán, ha megjön az erőm hozzá, felakasztom magam a magammal 

vitt kötélre.” (2012. 3. interjú) 

A kezelőintézményi tapasztalatokból alátámasztják azt a korábbi megállapításomat, 

hogy „a függők nem változtatnak viselkedésükön intellektuális belátás eredményeként. Csak 

akkor, ha már fájdalmaik vannak, és ez néha túl késő”.
80

 „Egyetlen függő sem kér segítséget 

addig, amíg a változással járó fájdalom nagyobbnak tűnik, mint az a fájdalom, ami az állapot 

folytatódásával jár.”
81

 – utal Robert Lefever a már említett, „szenvedésnyomásnak” nevezett 

jelenségre. Fontos adalék lehet a mélypont megértéshez, hogy egy, az addiktológiai 

szakmában közismert felfogás szerint az aktív szenvedélybeteg karrier
82

 során lezajló 

sikertelen kezelési epizódok hatása nem múlik el nyomtalanul, azok mintegy 

akkumulálódnak, a korábbi kezelések hatása összeadódhat, beépülhet a későbbi terápiákba, 

utóbb pedig része lehet a sikeres felépülésben. „Azt hiszem sok olyan esemény, élmény volt az 

életemben, ami indokolta volna a leállást, de ezek összessége juttatott el abba az állapotba, 

ami végül változtatást eredményezett.” (2010. 28. kérdőív).  

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 (a válaszok összesítését lásd az 1. sz. 

mellékletben). A 2010-es kutatásban részt vevő függők átlagéletkora 43 év, ezen belül az 

alkoholbetegek átlagéletkora 49 év, a drogfüggők átlagéletkora 37 év volt. A vizsgálat 

időpontjában a kutatásban részt vevő alkoholfüggők átlagosan 8,5 éve, a kábítószerfüggők 

átlagosan 5,5 éve voltak felépülésben. A kérdőívben a mélypontot megelőző időszak 

sikertelen kezeléseire vonatkozó kérdés így hangzott: „Szerhasználatod idején a részt vettél-e 

az alábbi kezelések valamelyikén? Ha igen, akkor melyiken, hány alkalommal? (Elvonókúra, 

ambulancia, addiktológiai vagy pszichiátriai kórházi osztály, bentlakásos rehabilitációs 

intézmény)” Magára a mélypontra a „Melyek voltak azok a meghatározó, döntő élmények, 

események, érzések, amelyek miatt végül le tudtál állni?” kérdés vonatkozott, a  2014-es 

kérdőívben pedig a „Van-e az életedben olyan esemény, történés, epizód, amit a 

függőségeddel kapcsolatos mélypontodnak tartasz? Ha igen, mi volt ez, és mikor, hogyan 

történt?” kérdés.  
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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,
83

 illetve Madácsy 2009-es, az 

Anonim Alkoholisták pécsi országos találkozóján felvett kérdőívének adataival.
84

 

A 2010-es mintában szereplő 28 alkoholfüggő közül 6 fő, a 22 drogfüggő közül pedig 

3 fő nem került kapcsolatba semmilyen ellátó intézménnyel aktív szerhasználata idején. Ők az 

első, mindeddig sikeres terápiájukat említették meg első kezelésként. Az ellátórendszerrel 

kapcsolatban állók közül a legtöbb kezelésben az alkoholisták közül részesült egy személy, 

aki – saját elmondása szerint – több mint 50 (!) alkalommal volt valamilyen bentlakásos 

intézmény ápoltja. A drogfüggők közül a legtöbb kezelést kapott személy több mint 30 

alkalommal feküdt kórházban.  

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 vizsgálatban szereplő alkoholbetegek 

szerhasználata átlagosan 18,5 évig, a 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.
85

 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 szerhasználó mélypontját 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. Saját erőforrásainak végére ért, és ha 
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nem kapcsolódik rá valamilyen más erőforrásra, élete könnyen tragédiába fordulhat. Ezért 

javasol a döntő pillanatban egy az egyénnél nagyobb erőre való ráhagyatkozást az Anonim 

Alkoholisták 2. és 3. lépése. A szerek bezártak a saját világomba, nem nagyon volt ki és 

bemenet ebbéli fejlődésem útjában. Valahol mélyen majdnem végig tudtam, hogy meg vagyok 

rekedve.  (2012. 7. interjú).  

A résztvevő megfigyelések és az általam vezetett kezelőintézményi csoportok 

tapasztalatai alapján a felépülési programokba és terápiás intézményekbe érkező józanodni 

vágyó ebben a döntő pillanatban többnyire nem önmagába, és nem előre, hanem még 

hátrafelé tekint. Retrospektíve talán már látja saját életének kudarcát, az introspekcióra és az 

előtte álló perspektíva észlelésére viszont ebben a helyzetben többnyire még képtelen. 

„Nagyjából azt tudtam mit nem akarok, mi nem tetszik, hogy mit akarok, azt konkrétan nem 

tudtam volna megfogalmazni. Menekültem a fájdalmak elől, amit a nyolcvanas évek végi 

Budapesti éjszakák sem tudtak csillapítani. Ugyanakkor mint minden drasztikus változásnál 

nem volt veszítenivalóm, képlékeny voltam, egyre nyitottabb és kész új dolgok befogadására. 

(2012. 1. interjú) A  beszámoló utolsó mondata már a „megadó várakozás”  jegyeit mutatja. A 

mélypontra jutó függő általában ekkor már belátja, érezi, megfogalmazza, hogy mit nem 

szeretne folytatni, mi elől menekül, mit nem akar újra átélni. Érzékeli, hogy zsákutcába került, 

falhoz szorult, áthághatatlan akadályok tornyosulnak előtte, de még egyáltalán nem biztos, 

hogy elindul a felépülés útján. Gyakran a körülményeket, környezetét, balsorsát, okolja és 

hibáztatja kudarcáért, összeomlásáért. Többnyire tagadásban van a szerhasználat okozta 

kockázatok és problémák tényleges súlyát illetően, kisebbíti személyes felelősségét, saját 

téves döntéseinek szerepét sorsa alakulásában. A szenvedélybetegségekkel kapcsolatban a 

magyar társadalmat domináló nyelvi kód retorikai elemeit alkalmazva általában akaraterőről, 

végső elszánásról, kitartásról, önmaga „összeszedéséről” beszél, elszántan fogadkozik, hogy 

új életet kezd. Minél előbb kerül át a megadás létállapotába, annál korábban ismerheti fel, 

hogy a felépülési programhoz történő csatlakozás számára nem az ivás és/vagy a 

droghasználat korlátozását, vagyis az „ügyesebb vesztes” szerepét, hanem gyökeres 

sorsfordulatot, a józanság szabadságát kínálja. A 12 lépéses felépülési program a „neked nem 

szabad innod/drogoznod” – ezerszer hallott, és teljesen hatástalan – utasítást (parancsot, 

kérést) megfordítja, és azt mondja: „szabad nem innod!”  

Milyen tényezők mentén „billen át” valaki a felépülésbe vetett remény és hit oldalára? 

Lássunk néhány, a mélyponttal kapcsolatos személyes beszámolót a felépülő függőktől a 

„tiszta pillanatról”: „L.A.-ben, a Megyei Börtönben történt, úgy 1998 lehetett. Egy szállító 

zárkában feküdtem a földön elvonásban. A zárka tele volt rabbal, nagy volt a hangzavar. Az 
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egyik rab különösen harsány volt, neki beszóltam, hogy kussoljon. Erre oda jött hozzám, 

felemelte a bakancsos lábát, hogy rátaposson a fejemre. Rám nézett, s miután látta az 

állapotomat, megcsóválta a fejét, és azt mondta: Féreg. Látva a bakancsa talpát, félelem 

nélkül átéreztem, amit mondott. Féregnek éreztem magam, végtelen szomorúság fogott el. 

Nem akartam már így élni, voltam már tiszta ez előtt, mégis visszaestem, újra itt vagyok 

elvonásban, börtönben. A Megyei Bíróságon, beismertem, hogy drog problémám van. Adtak 

egy lehetőséget, áthelyeztek egy függőknek kialakított drog-körletbe. Ott az első este volt egy 

‚tiszta pillanatom’ ‚moment of clarity’, és meg hallottam, amit egy felépülő függő az N.A.-ból 

azt mondta. ‚Csak a mai nap, nem kell, hogy használj, van egy másik út’! Meghallottam és 

elfogadtam a remény üzenetét. Nem vagyok egyedül.” (2012. 4. interjú).  „(…) egy vasárnapi 

kórházi látogatás végén elbúcsúztam anyámtól, két nagyobb fiamtól és a nejemtől. Ők nem is 

tudták, hogy ezt a búcsút én véglegesnek szánom, elterveztem, hogy felkötöm magam. Az a 

gondolat gyötört csupán, hogy halálom után, hogy fogok elszámolni legkisebb fiammal, akitől 

nem köszöntem el. Ő azzal engedett utamra, Sz.-ra indulásomkor, hogy ‚Ne sírj, Papa, nem a 

temetőbe mész, visszajössz…!’ Hirtelen eszembe jutott egykori szinte még gyermeki önmagam, 

ahogy apám halála után elárultnak, becsapottnak, az apám szégyene örökösének éreztem 

magam.  Itt fogalmazódott meg bennem a cselekvés vágya, nem mérlegelve többé a saját 

nehézségeim kimenetelét. Ez a viszonyulás azóta is a sajátom. (2012. 3 interjú) „Ma már 

tudom, hogy el kellett jutnom a teljes kifosztottság, a kétségbeesés, a tehetetlenség állapotába. 

Meg kellett, hogy haljon a régi énem, hogy újjászülethessek. A legfontosabb tanulság 

számomra ebből, hogy a kétségbeesésben mindig ott rejlik a kisebb-nagyobb újjászületés 

lehetősége. Az én dolgom ilyenkor ‚mindössze’ a kapituláció, az alázat, a nyitottság, hogy 

megértsem a FE üzenetét.(…) Ez annak a bizonyos nyolc hónapos agóniának a végén történt, 

és sokat gondolkodtam, miért ez volt az A.A.-ba kerülésemet közvetlenül megelőző esemény, 

miért ez a látszólag kevésbé fontos esemény, mint a családom elköltözése. Talán valamiféle 

‚utolsó csepp’ effektus volt… Kb. egy év józanodás után újra végiggondoltam ezt az eseményt, 

és észrevettem egy ‚apróságot’. Feltűnt, hogy nem éltem át a procedúrát olyan 

megalázásként, mint amennyire az akkori énem szerint indokolt lett volna. Sőt, volt bennem 

valami felszabadultság, megkönnyebbültség. Igen, ez volt talán az első pillanata az 

önmagamtól való szabadság élményének. Később az egész előző életemre vonatkoztatva 

érvényesnek találtam azt, hogy mint egy menekülő fegyenc, úgy éltem, miközben tudattalanul 

ott volt már bennem a vágy, hogy fogjanak el, lőjenek le, mert össze-vissza karistolom már 

magam és mindenkit. Hát, elfogtak a derék rendőrök. Hála nekik”. (2012. 5. interjú).  „2005 

tél vége felé, használatom utolsó hónapjaiban történtek. Methadon fenntartó kezelésre jártam 
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a Jász utcába. Már nem adták oda a heti adagom, be kellett érte járnom minden nap, 

meggyőztem anyámat, hogy jöjjön be velem, és akkor kiadják az egészet. Anyám nagy nehezen 

belement, hogy akkor majd ő beosztja nekem a Methadonom. Persze visszaéltem ezzel. Anyám 

látván állapotomat, elküldött azzal, hogy ne ott haljak meg, mert azt nem akarja, bírja látni. 

Volt egy hosszú kapcsolatom, általában ezzel a lánnyal laktam Óbudán. Ő sem bírta nézni, 

kirakott ugyanazzal a mondattal, mint anyám. Nehezen hittem el, hogy az utcára kerültem, 

állapotomra való tekintettel nem engedtek be ismerőseim se. (…) Aztán egy délelőtt a 

drogambulancián túllőttem magam, és ugyanazzal a mondattal, mint anyám és a barátnőm – 

hogy, ne itt haljál meg – kiraktak a kerítésen kívülre. A nagyon lapattant anyagosok, akik ott 

ácsorogtak egész nap mondták, hogy nagyon szarul nézek ki, kezdjek magammal valamit. 

Tulajdonképpen egyedül maradtam, képtelenül arra, hogy az anyag megszerzésén kívül bármi 

mást is tegyek. (2012. 7. interjú) „2005 tavaszán lassan világossá kezdett válni, hogy nem 

vagyok képes kimászni a gödörből, amivel akkor már vagy nyolc éve próbálkoztam. Tíz évvel 

azelőtt kezdtem intravénásan drogozni és idővel az ivásom is egyre súlyosabb formát öltött. A 

drogozás rövid, izgalmas szakaszát követően mindig volt valami elképzelésem, hogyan hozom 

helyre az életemet, de egyre rosszabb helyzetekbe kerültem. Végül eljutottam arra a pontra, 

hogy már nem tudtam magam meggyőzni, hogy majd lesz valahogy. Fájdalom, nyomorúság és 

esetleg megváltó halál jöhet. Az életem, ami oly becses volt valamikor, mindössze ennyi. 

Megdöbbentő volt számomra, hogy amikor egy éjszaka meghalt mellettem egy drogos 

barátom, semmiféle emberi érzést – mint részvét, szomorúság – nem fedeztem fel magamban. 

Már nem az vagyok, aki voltam. Úgy éreztem, valami pótolhatatlant veszítettem el. 

Homályosan éreztem, az egész életem lényegét. (…) 50 éves korában apámról kiderült, hogy 

rákos. A kezdeti, némi reménykedésre okot adó kezeléseket követően rosszabbodott az 

állapota. Lassan haldoklott, hónapokon keresztül. Egy fedél alatt éltünk (a család négy tagja); 

nekem szörnyű volt látni ezt a folyamatot, tudni, hogy nemsokára nem lesz, miközben 

képtelenek voltunk érzéseket kifejezni egymás felé. Nagyon sokat ittam. Egy nap munka után 

elmentem egy rokonom által működtetett étterembe, ahol ezzel a rokonnal lerészegedtünk. 

Ilyen alkalmakkor magamról pozitív képet igyekeztem adni: mindenféléket összehordtam, 

amiben kevés igazság volt. Akkor sem volt másképp. Kisvártatva hazaindultam. Otthon anyám 

sírva azzal fogadott, hogy apám nem sokkal azelőtt meghalt a kezei közt. Megfulladt, végül így 

végzett vele a rák. Miközben ez történt, én poharazgattam, azt ecsetelve, milyen nagyszerű 

ember vagyok. Ez 2000. június 4-én történt. Egy-két hétig (amíg lement a temetés) valahogy 

tartottam magam, utána olyan ámokfutásba kezdtem, aminek ismét munka elvesztése, kórház, 

reménytelenség, fejem fölött összecsapó hullámok lett a vége. (2012. 2. interjú)  
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A függő a mélyponton többnyire erősen korlátozott egyéni erőforrásokkal rendelkezik, 

társadalmilag sokszor elszigetelődött, élete beszűkült, önmagába zárult, a szerhasználatra 

fókuszált. „A lányomat már nem érdekelte, hogy iszom vagy sem. A fiam teljesen bezárkózott 

előttem. A férjem sem akart már megmenteni,azt mondta azt csinálok, amit akarok. Egyedül 

maradtam.” (2010. 41. kérdőív). „Magány, elszigeteltség, reménytelenség. Meghalni 

szerettem volna csak nem tudtam. Végtelenül fáradt voltam, nem volt erőm tovább 

csinálni.”(2010. 32. kérdőív). „Kimerült vagyok, a földön fekszem egy fotel mögött, szeretnék 

aludni és láthatatlanná válni, szeretnék nem létezni...a megalázottság a közös ami az 

életformámból fakadt, továbbá a kilátástalanság ami számomra a legnehezebb kihívás.” 

(2012. 1. interjú) 

 A Garfinkel által leírt sikeres lefokozási szertartások
86

 sora, folyamatos státusvesztés 

jellemzi a mélypontot megelőző, általában évtizedekig tartó szenvedélybeteg karriert, 

leépülési időszakot a függők életében. A 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.  Számos esetben említették azt a függők, hogy a 

közvetlen környezet nyomására („kidobott a férjem”, „elmeszociális otthonba akartak zárni”, 

„család, kisgyermek”, „munkanélküliség”) döntöttek a változás mellett. 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.  

2010-es vizsgálatomban a leggyakoribb választípusok (előfordulási sorrendben) az 

alábbiak voltak:  

o Lelki kiégés, érzések eltompulása 

o Elmagányosodás, egyedüllét, „kívülség” 

o Családi nyomás, társ-és párkapcsolati problémák, válás, elköltözés 

o Szomatikus problémák, betegségek 

o Munkahelyvesztés 

o Anyagi veszteségek 
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o Bűntudat, szégyenérzet 

o Teljes kilátástalanság 

o Öngyilkossági gondolatok 

o A választott szer cserbenhagyta, már nem okozott örömet 

 

2007-es vizsgálatában Laudet is arra következtetésre jutott, hogy a függők leállással 

kapcsolatos motívumai többrétegűek, és általában túlmutatnak a szerhasználat abbahagyásán. 

A leállás öt legfontosabb okaként vizsgálati alanyai az alábbiakat említették meg:  

 

 Nem arra tart az életem, amerre szeretném, félek. 

 Jobb életre vágyom 

 Belefáradtam a drogos életvitelbe 

 Nem szeretem azt az embert, akivé váltam 

 Mérlegeltem a használat előnyeit és hátrányait 

 A droghasználat környezetemre gyakorolt negatív hatása 

 

A különböző adatfelvételi technikákkal készült vizsgálatok mélypontra vonatkozó 

kérdései nyomán fontos adalékok birtokába juthatunk a mélypont, illetve a „padlót fogás” 

élménye nyomán bekövetkező személyes sorsfordulat jellemzőit illetően, ám a jelenség valódi 

természetének maradéktalan és mélységi feltárása alighanem további kutatásokat igényel. 

Figyelmünket a mélypont vizsgálatát követően immár magára a felépülés, a józanodás 

folyamatára és élethelyzetére fordíthatjuk. 
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A felépülés és a józanság fogalma 

 

„Ameddig a madár a maga szárnyán száll,  

nem mondhatod túlságosan magasnak a röptét.” 

 

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 közismert Prochaska-DiClemente-féle változásmodell  hat szakaszt 

különböztet meg minden változási folyamatban: a felkészülés előtti szakaszt, a fontolgatás 

szakaszát, a felkészülést, a cselekvést, a fenntartást, és (függők esetében) az esetleges 

visszarendeződést (megcsúszás, visszaesés).
87

 Dolgozatomban a felépülés és a józanodás 

fogalmait szinonimaként használom, és azt a folyamatot értem alatta, ami a szerhasználat 

elhagyását követően kezdődhet el a függő életében, és a személyiség folyamatos, közösségi 

támogatással végrehajtott önkorrekciója és átalakítása nyomán egy jobb minőségű, produktív 

életmód kialakítását célozza.   

A felépülés fogalmának meghatározására a közelmúltban a Betty Ford Klinika által 

2006-ban kiadott konszenzusos paneldefiníció tett kísérletet. Eszerint a felépülés „egy olyan 

önként fenntartott 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) 2007-ben kiadott 

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”.
89

 A SAMSHA ugyanitt az életvitel négy olyan 

dimenzióját nevezi meg, amelyek támogathatják a felépülő életmódot: 
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 Egészség, vagyis a betegség leküzdése vagy kézbentartása, ami testileg és 

lelkileg egészséges életvitellel párosul 

 Lakhatás, vagyis állandó és biztonságos lakhely 

 Célok, vagyis értelmes mindennapi elfoglaltságok (munka, tanulás, önkéntes 

munka, családi feladatvállalás, kreativitás, valamint olyan anyagi 

függetlenség, ami lehetővé teszi a társadalmi részvételt 

 Közösség, vagyis támogatást, barátságot, szeretetet és reményt közvetítő 

társas kapcsolatokban és közösségekben történő részvétel. 

 

A SAMSHA szerint a felépülést vezérlő elvek az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

 A remény elve, vagyis az a meggyőződés, hogy a felépülés egy jobb jövő 

motiváló ígéretét, reményét és üzenetet hordozza, hogy lehetséges a belső és 

külső kihívásokkal, akadályokkal való szembenézés, illetve ezek leküzdése.  

 A személyközpontúság elve, vagyis hogy a felépülés alapjait az adott személy 

eltökéltsége és önmaga kormányzására, a változásra való képessége jelentik, 

melyek mentén meghatározza személyes céljait, és megtervezi egyéni 

felépülési útját. 

 A sokféleség elve, vagyis annak elfogadása, hogy az egyének eltérő 

szükségletei, erősségei, vágyai, céljai, kulturális hátterei – így eltérő személyes 

trauma-élményei – meghatározzák és befolyásolják, hogy milyen felépülési 

utat választanak a maguk számára. Kémiai függők esetében az absztinencia a 

legbiztonságosabb megközelítésmód. 

 A holisztikus elv, vagyis hogy a felépülés az egyén teljességét – testi, lelki, 

szellemi és közösségi aspektusait – érinti és vezérli.  

 A sors- és élményközösség elve, vagyis hogy a felépülésben az 

élményközösségek, sorstárs csoportok, önsegítő programok tapasztalati tudása 

felbecsülhetetlen segítséget nyújthat. 

 A kapcsolati és társas támogatottság elve, vagyis annak kimondása, hogy a 

felépülési folyamatban fontos tényező olyan emberek jelenléte és részvétele, 

akik hisznek a felépülő képességében a felépülésre, és akik reményt, 

támogatást és bátorítást adnak, valamint stratégiákat javasolnak és 

erőforrásokat biztosítanak a folyamhoz.  
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 A kulturális kötöttség elve, vagyis annak belátása, hogy az adott személy által 

birtokolt kulturális értékek, hagyományok, meggyőződések kulcsfontosságúak, 

és nagyban meghatározzák és behatárolják az adott személy egyedi felépülési 

útját. 

 A sérülésközpontúság elve, vagyis hogy az egyént támogató szolgáltatásoknak 

ismerniük kell az adott személy traumájának pontos természetét annak 

érdekében, hogy erősíteni tudják a személy biztonságérzetét és bizalmát, illetve 

támogatni tudják döntéseiben, jogosultságai megszerzésében és 

együttműködéseiben. 

 Az egyéni, a családi, és a közösségi felelősség elve, vagyis hogy ezek a 

szereplők rendelkeznek azokkal a megtartó erőforrásokkal, amelyek a felépülés 

alapjai lehetnek. 

 A tisztelet elve, vagyis hogy a mentális problémákból vagy kényszeres 

szerhasználatból való felépülés folyamatában kulcsfontosságú az adott 

személyek közösségi és társadalmi elfogadottsága, jogvédelme és velük 

szembeni diszkrimináció (szégyen, stigmatizáltáság) megszüntetése. 

 

Más felfogások a fentieket gyakran kiegészítik az adott személyt sújtó probléma 

természetének pontos megismerésével („tanuld meg a betegséged”), vagyis az ezzel 

kapcsolatos pontos informáltság, érzékenyítés és a megoldásban rendelkezésre álló egyéni, 

közösségi és társadalmi erőforrások pontos feltérképezésével, illetve a spirituális tájékozódás, 

egy a személy szintjénél magasabb erő elfogadásával és a vele ápolt kapcsolat fontosságával. 

George Vaillant munkásságát ismertetve Kelemen Gábor és Mucsi Georgina a sikeres 

felépülés négy fő tényezőjét azonosítja:
90

  

 Reményt nyújtó közösséghez tartozás (pl. 12-lépéses elven működő vagy más önsegítő 

csoportok rendszeres látogatása, vallási megtérés), ahol a függő nem stigmatizált 

identitást, ezáltal szociális helyzetétől független befogadást és elfogadást nyer. A 

csoport a remény mellett erejének és tapasztalatának mozgósítására is rendszeres 

alkalmat teremt egy olyan nyelv használatára, mely révén az alkoholista képes 

kifejezni az érzéseit, gondolatait és vágyait. A csoportban modellkövető szociális 

tanulás folyik. Minél rendszeresebben és gyakrabban látogatja valaki a csoportokat, 
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annál nagyobb az esélye arra, hogy elsajátítsa új identitásának elemeit és 

megszilárdítsa azt. 

 Helyettesítő függőség (pl. kóros mértékű édesség-fogyasztás, étkezési tobzódás, 

láncdohányzás, gyógyszerabúzus, munkamánia, túlhajtott hobbi, rendszeres ima és 

meditáció). A helyettesítő függés lehet kevésbé veszélytelen, mint az eredeti, 

előfordulhat, hogy egyáltalán nem veszélyes, ám az is megtörténhet, hogy az új 

függőség nagyobb érzelmi és kapcsolati kockázatot jelent, mint az eredeti baj (pl. 

egyes szektákhoz való csatlakozás veszélyei). 

 Fájdalmas és dramatikus következmény (pl. törés, vérzés, rohamok, hasi panaszok, 

gépjármű vezetési nehézség). Eleinte Vaillant úgy vélte, hogy a rendszeres és kötelező 

ellenőrzés (pl. pártfogó felügyelet, diszulfiram adása) az, ami számít, amennyiben 

mintegy külső felettes-ént, és állandó fegyelmező éberséget biztosít. A vizsgálat 

folytatása azonban nem erősítette meg ezt a feltételezést. A kényszerítő felügyelet 

szerepet játszhat a felépülési folyamat kezdetén, de kevésbé fontos a tartós talpon 

maradásban. 

 Új szeretetteljes kapcsolatok kialakulása. Az új kapcsolat mindenekelőtt más felépülő 

társakkal való kapcsolatok kibontakozását, megerősítését jelenti. Ezzel együtt lazulnak 

és átalakulnak a korábbi bűntudatkeltő, önbecsülést aláásó (pl. családi) kapcsolatok, s 

eliminálódnak a régi ivótársakhoz fűződő viszonyok. A szerelmi kapcsolatok a talpra 

állás kezdetén – kizárólagosságra törekvésük miatt – kimondottan kockázatosak a 

függők számára, akik könnyen lemorzsolódhatnak a csoportokról. Ugyanakkor az 

önsegítő csoport sem mentes a kockázatos kapcsolatok keletkezésének veszélyétől.  

 

A 12 lépéses közösségekben felépülő függők körében folytatott külföldi utánkövető 

vizsgálatok esetében
91

 általában a következő indikátorokra kérdeznek rá a kutatók: felkeresett 

gyűlések száma, szponzoráltság,
92

 megtett lépések száma,
93

 irodalom használata, spirituális 

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

életminőség. Kutatásom jellegét tekintve nem tartozik szorosan az „outcome studies” körébe, 

de a fenti mutatók közül néhányra a 2010-es és a 2014-es vizsgálatban én is közvetlenül 

rákérdeztem.  
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A 2010-es kutatásomban kapott adatok az alábbiakról tanúskodnak: 

 

 A megkérdezett minta 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. Fontos tapasztalat 

azonban,  hogy „A 12 lépéses gyűléseken való részvétel önmagában nem jelzi előre a 

felépülést, az egyén elköteleződését jelző bevonódás a 12 lépéses programokban 

viszont igen” – írják magyar szerzők Laudet és White vonatkozó 2008-as kutatásaira 

utalva.
94

 (kiemelés az eredetiben)  

 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 

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 2. számú 

függelékben 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. 

                                                      
94

 Kelemen G., et al. (2011) Reflective Recovery. Budapest : Oriold Publishers. 

 



57 

 

 

Bár dolgozatomnak nem volt célja ennek bizonyítása, a fenti adatok összességében 

visszaigazolni látszanak a Vaillant-hipotézis megállapításának érvényességét kutatási 

alanyaim esetében is. 

A szerfüggőségből történő felépülés előre látható, „megjósolható” szakaszainak 

azonosítására, és azok jellemzőinek leírására Gorski és Miller tette az egyik figyelemre méltó 

kísérletet.
95

 Ők is úgy látják, hogy „a szenvedélybetegségekből történő kilábalás igen 

hosszadalmas folyamat. Egy közelmúltban végzett kutatás szerint a felépülőben lévő 

alkoholistáknak átlagosan nyolc-tíz évre van szükségük a teljes felépüléshez. Ebből két-három 

év a függőség által okozott legsúlyosabb problémák orvoslásával telik, míg a fennmaradó hét-

nyolc év az életvitellel összefüggő egyéb nehézségek felszámolására szolgál.”
96

 Gorski egy 

korábbi írásában absztinenciának azt nevezi, ha a függő megtanulja letenni az alkoholt és más 

drogokat, eléri a szermentességet, józanságnak pedig azt tartja, ha megtanul szembenézni az 

élettel alkohol és drogok nélkül.
97

 Gorski szerint a felépülés folyamata az alábbi szakaszokban 

foglalható össze: 

 

Fejlődési szakasz:       Cél: 

 

1.Kezelés előtti időszak  
a függőség tudatosítása (annak elfogadása, 

hogy nem használhat  

következmények nélkül függőséget  

okozó anyagokat) 

 

2. Stabilizáció (0-1 év)  
 megvonás és válságkezelés (a 

gondolkodás, az érzelmi folyamatok,  

az emlékezet, az ítéletalkotás  

és a viselkedés feletti  

kontroll visszaszerzése 

 

 
3. Korai szakasz  (1-3 év)     

a nem kémiai coping elsajátítása,  

a függőség-betegség elfogadása,  

megtanulni drog és alkohol  

nélkül funkcionálni, a józanság értékké 

válik 
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4. Középső szakasz (3-5 év) 

kiegyensúlyozott életvitel 

 (normális, kiegyensúlyozott 

életvitel kialakítása) 

 
(Érdekes adalék ehhez a tipológiához, hogy Laudet már idézett vizsgálata szerint  a három 

évnél idősebb józanoknál a felépülés előre haladtával átrendeződnek a célok,  prioritásaik 

között a „normális élet” és a „kapcsolatok megjavítása” szerepel a fő helyen.
98

 ) 

 

 
5. Kései szakasz (5-10 év) 

személyiségváltozás 

(egészséges önbecsülés kialakítása, 

spirituális növekedés,  

egészséges intimitás,  

értelmes élet) 

 
Ebben a szakaszban történhet meg  

 

 a gyermekkor teljes és mélységi magyarázata 

 a családi örökség funkcionális és diszfunkcionális elemeinek felismerése 

 Az abúzus és az elhanyagolás eseteinek és mintázatainak feltárása 

 A gyermekkorban megtanult, és a felnőtt személyiségbe beépített olyan 

önkorlátozó hiedelmek/meggyőződések felismerése, amelyek örömtelenné 

teszik a józanságot (pl. sorskönyvi gátló parancsok és tiltások) 

 megtanulni felépülni a gyermekkori és felnőttkori traumákból, felismerni és 

túllépni a téves gyermekkori beidegződéseket 

 

 
6. Fenntartás (10+ év)     növekedés és fejlődés  

(józannak maradni és  

produktív életet élni) 

 

 

Gorski szakaszolása - ami némileg eltér a Betty Ford intézet anyagában javasolt 

felépülési periódusoktól – ugyanakkor erőteljes hasonlóságokat mutat Erik Eriksonnak a 

személyiség fejlődéséről alkotott modelljével,
99

 illetve a Maslow-féle szükségletpiramis
100

 

egymásra épülő szintjeivel. Mindkettő azzal a feltételezéssel él, hogy a személyiség 

szükségleteinek, illetve fejlődésének – ehhez hasonlóan a felépülésnek – a szakaszai 

egymásra épülnek, meghatározott sorrendet követnek,  
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6. ábra 

 

és a továbblépés a különböző szakaszok között csak az előző szinten sikeresen megoldott 

feladatok esetén lehetséges. 

A 2012-es és 2014-es kutatásokban többségükben olyan felépülőket vizsgáltam, akik a 

hiánymotiváltság élethelyzetén túllépve a növekedési orientáltság szakaszába jutottak, 

életfeladataik az önkiteljesítés, az ataraxia (lelki nyugalom), az autarkhia (belső szabadság)
101

 

fogalmaival írhatók le.  
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Átmeneti rítusok és beavatások 

 
„A sas sohasem vesztegette annyira az idejét,  

mint mikor leereszkedett, 

hogy a varjútól tanuljon.” 

 

Ha a felépülési narratívák értelmezéséhez segítségül hívjuk Joseph Campbell 

mítoszelméletét, akkor ennek nyomán elmondhatjuk, hogy a felépülők életében lezárulni 

látszik a tévelygés korszaka, szimbolikus beavatási halált haltak, átlépték a küszöböt, 

megszerezték a kincset, és most a visszautat járják a megszerzett, a közösség javára is 

szolgáló elixírrel.
102

 

Az átmeneti rítusok és a liminalitás kutatásában van Gennep
103

 által kidolgozott, majd 

nyomában Victor Turner
104

 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 felnőtt létbe történő beavatást fontos életeseménynek tekintő archaikus társadalmakban 

a gyermekkorból a felnőttkorba történő átmenet ideje és módja pontosan szabályozott. A 

posztindusztriális társadalmak fiatal nemzedékei a felnövéstől és a felnőtt szerepektől való 

menekülés érdekében viszont a tapasztalatok és kutatások szerint is egyre gyakrabban 

törekednek az Erikson által „pszicho-szociális moratóriumnak”
105

 nevezett állapot 

fenntartására, ami biztosíthatja számukra például a legális és illegális szerhasználat 

zavartalanságát, és az ennek esetleges hátrányos következményeivel kapcsolatos 

felelősségvállalás minél későbbre halasztását. Pszicho-szociális moratóriumot biztosíthat a 

„kapunyitási pánik” keretében hosszú évekig kitolt tanulási időszak, a külföldi ösztöndíj, a 

bűnözés, vagy éppen a páciens (és/vagy szerhasználó) szerep is. Ennek a huszadik század 

utolsó harmadában a jóléti társadalmak fiatal nemzedékei körében – sokszor szerhasználat 
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nélkül is – egyre gyakoribb élethelyzetnek a jobb megértése érdekében került a vizsgálódások 

érdeklődési körébe a szerhasználat és a beavatási rítusok lehetséges összefüggéseinek kérdése. 

Péley Bernadett ezt a témát körüljáró úttörő könyve
106

 több helyen utal arra, hogy a 

posztmodern korszak fiataljai „beavatáshiányos” társadalmakban válnak felnőtté. Nem alakul 

ki bennük viszony a szűkebb és tágabb közösség (család, lakókörnyezet, nemzet) 

hagyományaihoz, hiányzik a tekintélytisztelet, a hűség, a kötelességtudat és a kontinuitás 

érzése, vagyis egyfajta gyökértelen múltnélküliség állapotába nőnek bele. A felépülés 

folyamatában a fentiek vonatkozásában jelentősnek tűnő változások következnek be, erről a 

felépülők értékrendjével foglalkozó fejezetben lesz bővebben szó.  

Az említett pszicho-szociális moratóriumra törekvés sokszor jellemzi a vizsgálataimban 

szereplő kényszeres szerhasználókat, erre utal az egyik 2012-es interjú sokatmondó címe, a 

„Végtelen nyaralás vége”. A narratíva egyes elemei jól érzékeltetik a szerzőnek ezt a 

törekvését: „20-21-22 éves életkor... miután beleuntam a szakítás utáni depresszióba és 

valami újat akartam kezdeni. Elhagytam az országot, hogy ezzel is segítsem magam mögött 

hagyni a rossz emlékeket. Megszűnt minden nyomasztó élmény, egy új világ tárult fel előttem, 

ami színes, szabad, izgalmas, és lehetőségektől gazdag volt. A korlátok, amiket a berögződött 

tapasztalatok szültek Magyarországon, a múltbéli emlékek, a szülői irányítás és gondoskodás 

is távolra került. Újra azt éreztem erősen, hogy bármi lehetséges és bár nem egészen tudtam 

mi felé tartok elégedett voltam a helyemmel és azzal, amit a jövő tartogat nekem. Egy 

pillanat: biciklin ülve suhanok a kikötő felé barátokkal és cikázva előzgetjük egymást a 

forgalomban... Jó pár évvel később úgy harminc éves korom felé már nem éreztem jól magam 

Hollandiában. Házasságom a vége felé járt, a nagy szabadságot, amit korábban kerestem 

már nem nagyon értékeltem, az anyagi szabadság sem elégített ki, nem tartoztam senkihez, 

úgy éreztem értelmetlenül mennek az évek. Arra nem volt bátorságom, hogy elköltözzek, 

túlságosan is megszoktam a jólétet és az aggodalmaktól mentes langyos létezést. Egyetlen 

kitörési lehetőségem az utazás volt. Főleg télen többször is jártam egzotikus tájakon, hogy 

feltöltsem magam napfénnyel, meg annak a reményével, hogy találok egy alkalmas helyet, 

ahol új életet tudok kezdeni. Szinte minden út hasonló forgatókönyv szerint alakult: hirtelen 

elhatározás, vágy arra, hogy leálljak legalább arra az időre, és az adott országban más 

szerek használata mellett (!) egy felfokozott és mindent habzsoló féktelen nyaralás annyi 

eseménnyel ami elég volt a következő évi kiüresedett állapotig amikor kezdődött az egész 

elölről. - a pillanat: egy reptéren várom az indulást és úgy érzem: végre! oda megyek ahová 
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csak akarok, világpolgár vagyok...” (2012. 1. interjú) „Az összelopkodott ember” című 

narratíva szerzője is hasonló folyamatokról ír: „1993-ban, húsz éves koromban B.-ról P.-re 

költöztem, illetve akkor még csak tanulni jöttem ide, végül itt ragadtam. A szülővárosomban 

már fojtogatónak éreztem a légkört magam körül, kijátszottam a lapjaimat, szorongtam, 

mindenen változtatni szerettem volna. Ezt meg is tettem, a P.-re költözéssel együtt járt az 

akkori barátnőm lecserélése, a régi barátok (hál’istennek csak átmeneti) hanyagolása. 

Szabadnak éreztem magam, új emberek, új környezet, túlzás nélkül: új élet. Felszabadultam, 

boldognak éreztem magam, ez az érzés évekig eltartott, sőt, ha most gondolok erre, most is 

boldognak érzem magam, hogy itt élek. Elég gyorsan kialakult a haveri köröm, először főleg 

azokból a csoporttársaimból és az ő ismerőseikből, akikkel lehetett ész nélkül bulizni. 

Megtudtam magamról – és ez nem volt kellemes érzés – hogy ugyanazokat a hibákat képes 

vagyok többször is elkövetni, nem tanulok a veszteségekből és rossz tapasztalatokból, 

kényszerek mozgatnak. Ehhez kellett néhány hónap, amikorra láttam, ugyanazt csinálom, ami 

a gy.-i életem tűrhetetlenné válásához vezetett. De azt is megtudtam, hogy boldogulok 

önállóan, hogy tudok kapcsolatot teremteni, hogy van egy vonzó részem. 2002-3 táján ismét 

változtattam, az addigi éjszakázós, parttalan életemet tudatosan olyanra igyekeztem 

átformálni, ahogyan elképzelésem és tapasztalataim szerint egy harminc éves férfinek élnie 

kell. Mivel eléggé kilógott már a belem, ez nem is ment nehezen: lecseréltem a ruháimat, az 

addigi extravagáns stílust szolidra, kiléptem a zenekarból, amiben játszottam, befejeztem az 

éjszakázást, bulizást. Ebben az időszakban az akkori barátnőm-élettársam, az elhagyott 

zenekarom tagjai és az ehhez a körhöz tartozó haverok, illetve a viszonylag új munkatársaim 

voltak a környezetemben. A legfontosabb, amit ez a váltás megvilágított számomra, hogy 

bajban vagyok, muszáj innom, innentől zugivó lettem. Eddig az életmódom teljesen nyilvános 

velejárója volt az alkohol, innentől kényszer, szégyen, menekülés, gyógyszer és titkos barát 

lett.” (2012. 9. interjú) „Egy egyetemi bulin K.-val megittunk a buli elején ketten 2 liter bort. 

Hánytam az asztalra, majd otthon az ágyra, magamra.  Nagyon kiütött. De valahol mégis 

olyan emberré váltam –félelem, gátlás nélkül – amilyen mindig is szerettem volna lenni.” (…) 

„Egyetem után nyaralok Horvátországban. R., a barátnőm, Anya, Apa. Szeptembertől kezdek 

majd dolgozni, abban az állásban, amit Apu szerzett nekem. Éjjelente nem alszok. Fent 

vagyok, nyitott szemmel hallgatom R. szuszogását, és halálosan rettegek, hogy mi lesz velem 

egy munkában amit sosem akartam, amire sosem vágytam és amit a hátam közepére kívánok. 

A rettegést csak az alkohol tompította.” (2012. 6. interjú). 

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

fogalmával kapcsolatos nehézségeivel, önértékelési zavaraival a közelmúltban számos szerző 
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(például Sam Keen,
107

 Richard Rohr,
108

 Robert Bly
109

) behatóan foglalkozott. 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. „Ne igyál fiam, alkoholista leszel mint az apád!” Nők 

között nőttem fel, apa nélkül. (2012. 4. interjú) Apa- és férfiminták nélkül, állandó belső 

feszültségben lopkodtam össze azokat a szerepeket, mintákat, ahogyan szerettem volna 

magamat látni. (2012. 9. interjú). „A szüleim együtt éltek, szemre mintacsalád voltunk, de a 

felszín alatt bűzlött az egész. Apámmal a kapcsolatunk egy-egy kivételes pillanattól eltekintve 

soha nem lépte túl a formalitások világát, nem volt meghitt, őszinte és elmélyült. Azok a 

bizonyos beavatási rítusok, közös élmények szinte teljesen hiányoztak belőle, amelyekre egy 

gyermeknek és kiskamasznak olyannyira szüksége van. Emlékeim szerint sokszor kérleltem 

arra, hogy menjünk együtt (ketten vagy a családdal) ide vagy oda, csináljunk együtt valamit 

(focizás, biciklizés, mozi, horgászat, meccs, kirándulás stb.) de szinte minden esetben a 

csalódottság és a visszautasítás érzése maradt meg bennem. Nem értette, hogy mennyire 

fontos lenne a számomra, hogy együtt éljünk át dolgokat, és nem azt érezzem, hogy sokadik 

vagyok a takarítás, az autómosás vagy más ‚kötelezettségek’ sorában. Egyedül, vagy a 

barátaimmal kellett szinte mindent megtanulnom, átélnem, kipróbálnom. Apám mindig mással 

vagy másokkal takarózott, soha nem hallottam tőle, hogy valamit ő nem szeretne, mindig 

valami vagy valaki más miatt ‚nem lehetett’ valamit megtenni. A közös élményeket célzó 

kéréseim sokszor találkoztak elutasítással, állandóan ‚fáradt’ és ‚álmos’ volt, a ritka 

társadalmi kötelezettségektől eltekintve nem járt sehová, nem voltak kedvtelései, passziói, 

kedvenc időtöltései, és lelke mélyén alighanem arra vágyott, hogy másnak se legyenek ilyenek 

a környezetében. Egy idő után persze felhagytam a közös programok iránti próbálkozással, de 

örök frusztrációként maradt meg bennem, hogy nem együtt ittuk meg az első sört, nem beszélt 

nekem a csajokról, a fociról, ‚az élet nagy dolgairól’ (…) A beavatási rítusok hiánya főleg az 

ekkortájt baráti társaságban már előkerülő alkohol kapcsán vált égetően fontossá. Emlékeim 

szerint nagyjából ekkortájt történt, hogy családi ebédnél vagy vacsoránál alkohol is került az 

asztalra, talán ünnepnap volt, és én is kértem belőle. ‚Hogyne, még az kéne! Gyermeknek egy 

csepp is méreg!’ – csattant fel az apám, szokás szerint egy közhelyet idézve valamilyen 

felvilágosító filmből, és ez a magyarázat nélküli, durva elutasítás, a mások közhelyeit ismétlő, 

érvekkel vagy magyarázattal alá nem támasztott autoriter megnyilvánulás nagyon felkavart és 
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megalázott. Nyiladozó önállóságom kapott itt pofont, aminek két következménye lett: a 

növekvő dac és lázadás”. (2012. 8. interjú) „Volt 18 éves koromban egy barátom – S. úr –, 

akit szellemi mentoromnak is szoktam nevezni magamban. Idősebb volt 20 évvel nálam, most 

is az, nagyon mély érzésű, nagyon intuitív, szeretetteli ember. Álmokkal szembeni 

érdeklődésemet Ő ültette el bennem, többek közt. Érdekes, hogy beszélgetéseink hatására 

használatom alatt nem tudtam okolni anyámékat, azért amilyen vagyok. Kirándultunk sokat a 

Budai-hegyekben, éjszakákat beszélgettünk át. Miután elkezdődött a mindennapos 

szerhasználatom, nem mertem a szemébe hazudni, mindenki másnak igen, neki nem. Így 

lassan elmaradtam. Néha láttam a körúton, szégyelltem magam, átmentem a másik oldalra. 

Párszor még összefutottunk, és elmondtam, hogy használok, azt mondta, hogy bolond vagyok, 

miért nem mondtam. Józanságomban megkerestem egyszer, nagyon jót beszélgettünk, aztán 1 

éve megint nem, nem is értem miért, a mai napig hiányzik néha. Igazából kiesett 20 év a 

kapcsolatunkból, és félek ezt nem fogjuk tudni áthidalni.” (2012. 7. interjú) 

A felelősségvállalás következetes elutasítása, a prolongált infantilis élethelyzet komoly 

kockázatokat hordoz az egyén számára. Jung 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.
110

 A felépülő függők 

„kimaradt” éveik, évtizedeik miatt gyakran biológiailag már régen a harmadik vagy negyedik 

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

Az Erik Erikson
111

 által leírt, korábban már említett, életszakasz modellben minden szakasz 

meghatározott életfeladatot jelent, amelynek végrehajtása (vagy végre nem hajtása) 

befolyásolja az egyén további fejlődését.  

 

A fejlődési szakaszok, illetve a hozzájuk kapcsolódó életfeladatok Erikson szerint 

 

1. csecsemőkor 0-1 bizalomteli, pozitív viszony vs bizalmatlanság 

2. kisgyermekkor 1-3 autonómia vs szégyen, kétségbeesés 

3. óvodáskor 3-6   kezdeményezés vs gátlás, visszahúzódás, bűntudat 

4. iskoláskor 6/7-14/15 kompetencia, teljesítmény vs alkalmatlanság 

5. serdülőkor 14-20 identitás vs szerepzavar 

6. fiatal felnőttkor 20- intimitás vs izoláció, elszigetelődés 

7. felnőttkor 30-65  produktivitás vs stagnálás 

8. időskor 65-  elfogadás, én-integráció vs kétségbeesés, pánik 

 

7. ábra 
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Kutatásaim és tapasztalataim szerint a  későbbi szenvedélybetegek elakadásai általában a 

korábbi életszakaszokban, de legkésőbb a 4. szakaszban már bizonyosan jelentkeznek, ahogy 

erre az egyik, magas önreflexiós képességgel rendelkező interjúalanyom utalt: „A valódi 

gondok úgy vélem később, a kompetencia vs. szégyen életszakaszban (6/7-14/15 éves kor) 

kezdődtek. Megítélésem szerint édesapám manipulatív ‚irányító’ típusú ‚mérgező szülő’, 

abban az értelemben, ahogy a fogalmat Susan Forward
112

 használja. Szerinte – rajta kívül – 

èsenki nem tud semmit rendesen megcsinálni’. A ‚kompetencia vs szégyen’ életfeladatban 

rendre ‚alulmaradtam’, mivel mindenhová utánam nyúlt, mindent korrigált, javított, 

ellenőrzött, és ‚könnyűnek’ ítélt.  Képtelenség volt megfelelni neki – akárcsak később sokszor 

nekem. ‚Mi csak a javadat akarjuk’ – hányszor hallottam tőle a – kétségkívül jó szándékú, de 

pusztító hatású – mondatot. Apám maximalizmusa nem engedte meg, egy dicsérő szót ki 

lehessen belőle csikarni. Holott egy gyermek számára érthetetlen és elfogadhatatlan az a 

felfogás, hogy a jó teljesítmény, a siker az ‚normális’, azt nem kell külön megdicsérni. A 

kényszeres megfelelési vágy kialakulása és az ezzel kapcsolatos folyamatos kudarcélmények is 

erre az időszakra datálhatók.  Apám persze csak azt adta, amit mintaként kapott egy ‚rideg’, 

patriarchális paraszti családban. Üres volt a ‚szeretet-tartálya’.
113

 Feszültségforrás volt 

köztünk, hogy én általában az ‚örömelvet’ (később pedig a fájdalom minden áron való 

elkerülésének a vágyát), ő – saját meghatározása szerint – a ‚realitáselvet’ képviselte. 

Felfogásában az önfeledtség, a (közös) szórakozás csak mint felesleges időtöltés, ‚úri passzió’ 

– olykor egyenesen mint bűn – jelent meg. Amikor például apám – kamasz koromban ‚rendet 

rakott’ a szobámban, vagy – miután én megtettem, még egyszer – kitakarított utánam, esetleg 

kitisztította a cipőmet, mert én – úgymond – képtelen voltam azt ‚rendesen’ megcsinálni, 

akkor, felteszem, nem tudatosan, alakuló személyiségemet, a saját életem feletti kompetencia 

érzését rombolta le. A későbbi történések tükrében igazat kell adnom Forward-nak, aki 

szerint: azoknak a szülőknek, akik békében vannak önmagukkal, nincs szükségük arra, hogy 

felnőtt gyerekeik életébe beleszóljanak. De a mérgező szülőket (…) a saját életük miatti 

mélyről jövő elégedetlenség és az elhagyatottságtól való félelem mozgatja.”
114

 (2012. 8. 

interjú).  

A fentiek tükrében aligha véletlen, hogy a szerfüggésből felépülők egy része 

szükségesnek érzi, hogy gyermekkori elakadásaira, családi sérüléseire felépülésének későbbi 

szakaszában más 12 lépéses önsegítő közösségekben, az interjúk tanulsága szerint főként a 
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Rendellenesen Működő Családok Felnőtt Gyermekeit tömörítő ACA programban
115

 keressen 

megoldást. Erre utal a 2010-es kérdőív azon adata is, mely szerint a felépülők 10%-a több 

önsegítő csoportot is használ a józanodáshoz. 

 A halmozódó megoldatlanságok a felépülési folyamat során egyfajta sorstorlódásként, 

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

halmozódásaként, ily módon egyre nyomasztóbb kényszerként jelenhetnek meg. „Most, 4 éve 

a felépülésben – úgy érzem késésben vagyok az életem anyagi és látható részét tekintve, bár 

mégsem cserélném el a múltamat. Aki vagyok, a múltam nélkül nem létezne. Hosszú évek 

állnak még előttem, amiket teljességében szeretnék kihasználni olyan dolgokra, amik 

korábban nem voltak fontosak. Aktívnak és optimistának érzem magam. Nem maradt időm 

arra, hogy elvesztegessem, de ez jól is van így. Rengeteg dolog történt az elmúlt négy év alatt 

és sokkal inkább meg tudtam élni ezeket a pillanatokat, mint korábban. Aratásnak szeretném 

életem következő fejezetét hívni. Profitálni szeretnék az elmúlt időszak tapasztalataiból, 

hasznosítani a megújult energiáimat, felhasználni azt a tudatot, hogy nem haltam bele a 

használatomba és ezért hálásnak lenni.  Alapvetően mivel újraértékeltem életemet úgy érzem 

előnyben is állok azokkal az emberekkel szemben akik egész életüket végigdolgozták és 

mostanra teljesen kiégtek. Örülök, hogy itt vagyok”.  (2012. 1. interjú)   

A józanodás folyamata ily módon gyakran a megoldatlan sorsfeladatok folyamatos 

korrekciójaként, illetve pótlólagos személyiségfejlődésként, valódi felnőtté válásként is 

megfogalmazódik. Sor kerülhet például a férfibeavatás korábban elmaradt aktusaira is: „Az 

előző esti, kvázi legénybúcsút négyesben (apa és három fia) egy közös vacsorával, majd egy 

tiszai éjszakai fürdéssel, sokat nevetve, mélyeket beszélgetve ünnepeltük. Az esküvő előtt a 

magamén kívül három fiam nyakkendőjét is én kötöttem meg” (2014. 3. interjú), de van olyan 

mulasztás is, amit nem lehet pótolni: „Ma – és a 12 lépéses programba kerülésem legelején is 

– szembesültem azzal, hogy soha nem pótolhatom, amit nem tettem gyermekeimmel. (már nem 

tudom tanítani, fára mászni, fészket figyelni, horgászni, meghallgatni) Talán a közvetett 

jóvátétel segít, hogy valamikor megbocsássak magamnak”. (2012.10. interjú) 

Mircea Eliade szerint „minden beavatás központi pillanata az a szertartás, ami az újonc 

halálát, majd visszatérését jelképezi az élők közé, de új emberként, új létmódot kiteljesítve tér 

vissza.”
116

 A beavatási halál a magasabb rendű létmódra való megszületés előfeltétele, a 

szeparációs helyzetet a mítoszokban és mesékben gyakran jelképezi valamilyen sötét és 
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magányos hely, kunyhó, a Föld méhe, egy szörny gyomra, stb. Úgy tűnik a felépülés előtti 

utolsó időszakban a függők egy része önkéntelenül rátalál erre: „Az utolsó ivásom három 

hónapig tartott, ekkor már magányosan, egy bútorozott lakótelepi kölcsönlakásban tengettem 

a napjaimat. Ezek abból álltak, hogy hihetetlen kínok között dél felé felébredtem, 

levánszorogtam a szomszédos ház alagsorában lévő boltba, megvettem az olcsó vodkámat, és 

visszabújtam az odúmba. Behúztam a függönyöket, kikapcsoltam a telefont, kizártam a 

világot. Szinte nem ettem semmit, az alkohol volt az egyetlen táplálékom, lefogytam hatvan 

kilóra. Tisztább pillanatimban azon tűnődtem, milyen szánalmas dolog negyven évesen 

meghalni. Reménytelen, kilátástalan, ólomszürke volt minden bennem és körülöttem.” (201. 8. 

interjú) „Ekkor már tudtam, hogy egyedül nem tudom megoldani és elkezdtem nagy köröket 

róni a városban gyalog útba ejtve ismerőseimet. Ezek a körök napokat vettek igénybe, nagy 

távolságokról lévén szó, és mindezt megszállottan étlen szomjan tettem. Mikor elértem 

valamelyik barátom lakhelyét megálltam az ajtó előtt rátettem a kezem a csöngőre, de nem 

mertem becsöngetni. Tudtam rajtam senki nem tud segíteni. Később még veszélyesebbre 

fordult minden, mert miután rájöttem, hogy rajtam nincs segítség bezárkóztam otthon, úgy 

gondoltam egyedül kell megküzdenem a démonaimmal, hogy eltűnjenek. Napokig otthon 

voltam bezárva, elvágtam a vezetékeket – hogy minden kapcsolatot kizárjak a külvilággal 

(telefon, csengő) – teljesen magamra maradtam.” (2012. 1. interjú)  

Noha a mítosz Eliade szerint nem írható le, csak elbeszélhető, az általa „misztikus 

születésnek” nevezett folyamat egy felépülőtől származó leírása segíthet megérteni ezt az új 

létállapotot: „41 éves vagyok, a terápia a vége felé közeledik, a félutas lakásban élek P.-en. 

Szép lassan el tudom képzelni új életemet, már nem olyan idegen a tudat, hogy itt fogok élni 

ebben a városban. Volt munkám, volt hová hazamennem, magányos sem voltam, mint 

korábban, önbizalmam erősödött, és tartozások miatt sem kellett aggódnom. Tulajdonképpen 

a helyemen voltam. Az a félelmem pedig, ami eleinte a rehabról való kiköltözésnél megvolt, 

hogy vajon mit fogok én kezdeni magammal ebben az ‚új életemben’ talán folyamatosan 

unatkozni fogok, teljesen alaptalannak bizonyult. Épp ellenkezőleg: alig tudtam eldönteni 

merre tovább, a dolgok, emberek lehetőségek özönlöttek felém, gyakran egy nap kevésnek is 

bizonyult, hogy megtegyem mindazt, amit szerettem volna. Úgy éreztem bármit megkaphatok, 

ugyanazt az erőt éreztem, mint húsz éves koromban, akár munka, lány, vagy konkrét 

materiális dologról legyen is szó. Mégsem voltam erőszakosan törekvő, hiszen még nemrég a 

közösségen belül éltem és nagyon is boldog voltam a frissen visszakapott szabadságomnak, 

ezért nem akartam elrontani. Hálát éreztem, hogy a hétköznapjaim mindenféle bonyodalom 

nélkül folynak. (…)” (2012. 1. interjú) 
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A terápiás csoportokon és a 12 lépéses programok gyűlésein szerzett tapasztalataim 

alapján fontos kutatási területnek tűnik a felépülők nemi és társadalmi szerepeinek 

megkonstruálásával kapcsolatos józanságmunka alaposabb vizsgálata. 
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Józanságmunka, változás 

 

„A munkás méhnek  

nincs ideje a búbánatra”. 

 

A tehetetlenség belátása, a segítségkérés, annak elfogadása, majd ennek mentén a 

remény megjelenése jelzi a felépülési folyamat kezdetét a függő életében. A folyamatot jelölő 

„recovery” szó, az eredeti angol kifejezés egyik jelentése, árnyalata a „visszanyerésre” is utal, 

vagyis arra a folyamatra, amelynek során a függő visszanyeri cselekvőképességét – a „sanity” 

szó egy másik lehetséges fordításában „ép elméjét” – ahogy az Anonim Alkoholisták önsegítő 

közössége fogalmaz. 

12 lépéses közösségekben gyakran hangzik el az a találó megfogalmazás, hogy „a 

józanságba senki sem képes átgondolkodni magát”. A 12 lépéses programokban szerzett 

személyes tapasztalatok és felépülőkkel készült életút interjúk alapján megfogalmazhatónak 

tűnik az a megállapítás, hogy a józanodás – a domináns kultúra többnyire instant 

megoldásokat, gyors enyhülést, azonnali fájdalomcsillapítást ígérő módszereivel szöges 

ellentétben – lassú, folyamatos és kitartó személyes munkát, cselekvő erőfeszítést igényel. 

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
117

 a hatékony és sikeres józanságmunka segítségével 

„felépülési tőke” – más fordításban „józanságtőke”
118

 – halmozható fel. Az elméletet 

kimunkáló W. White alapvető állítása az, hogy értelmes és teljes élet egy krónikus 

betegséggel együtt élve is lehetséges. White szerint a felépülési tőke növelése egyszerre 

cél és erőforrás. A felépülési tőke nem más, mint a javuló életminőség és a képességek 

növekedésének megélt tapasztalata.  A felépülési tőke növekedése olyan empowerment, ami 
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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 nagyobb a felépülési tőke, annál jobbak a 

felépülő esélyei a hosszú távú, eredményes talpra állásra, vagyis a felépülési tőke 

gyarapodása, építése egyenesen arányos a talpra állás eredményességével. Ugyanakkor a 

felépülési tőke nem statikus, hanem növekedhet és apadhat is az élet egyes területein. Erre 

utal az A.A.-ban használatos egyik szlogen is, ami határozottan jelzi az ilyen módon 

akkumulálható tőke korlátait, amikor kijelenti, hogy „amit eddig tettél a józanságodért, az 

pont a mai napig volt elég annak megtartásához”. Ezzel a radikális megfogalmazással a 

felépülési munkát az „itt és most”-ba utalja, egyben pontosan jelzi annak élethosszig tartó 

jellegét is. 

Mivel az aktív, szerhasználó függő cselekvési terét a kényszeres szerhasználat 

végletesen behatárolja, a józanságmunka elvégzésének lehetőségét a teljes szermentesség 

teremti meg, ám annak elérésével a függő csak a józan világ kapuján lépett be, 

továbbhaladásának sikere a józanságmunka intenzitásán, saját hajlandóságán és kitartásán, 

alázatán és taníthatóságán múlik. „Nyitottság, hajlandóság, őszinteség – úgy gondoljuk, 

ezekkel jó úton járunk” – mondja a Névtelen Anyagosok gyűlésein felolvasott egyik szöveg. 

A felépülő negatív szabadsága, vagyis a szermentesség (szabadság valamitől) jelen esetben is 

csupán – szükséges, de nem elégséges – feltétele pozitív szabadságának, a minőségi életnek 

(szabadság valamire). 
119

 

Az Anonim Alkoholisták gyűlésein és a komlói rehabilitációs intézet csoportjain 

általam hallott több ezer megosztás alapján elmondható, hogy a segítséget kérő függő a 

segítségkéréskor szinte minden esetben saját prekoncepcióinak és tapasztalatainak foglyaként 
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érkezik a felépülés társas terébe. Elvárási horizontján előkelő helyen szerepel – talán a 

magyar pszichoanalitikus iskola és a korábbi kezelési epizódok ebben a vonatkozásban 

némileg terhesnek tekinthető örökségeként – az analízis iránti igény, mivel a függőség vélt 

vagy valós okainak feltárását – tévesen – az addiktológiai szakma egy része is annak 

megoldásával azonosítja. Arra számít, hogy a felépülési program mindenekelőtt a 

szerhasználatával vagy ivásával, annak mennyiségével, gyakoriságával foglalkozik majd. Arra 

készül tehát, hogy a felépülési program/terápia a „mennyit ittál?”, „miért ittál?”, a korábbi 

sikertelen kezelési epizódokból már jól ismert kérdéseire keresi majd a válasz. Leginkább 

pedig azt reméli, hogy ezúttal is az ő felelősségvállalása és józanságmunkája nélkül mások 

próbálnak majd „segíteni a „problémáján”. A magyar nyelvben közkedvelt „segíteni valaki 

problémáján” retorikai fordulat a tanult tehetetlenség nyelvén beszél, általában hierarchikus 

viszonyt feltételez, és az érintett személy aktív, cselekvő felelőssége saját helyzetének 

megoldásában az ilyen típusú gondolkodásmódban háttérbe szorul, legtöbbször fel sem merül.  

A felépülési programba/terápiába belépő függő első tapasztalatai között van az a 

felismerés, hogy a 12 lépéses közösségekben a fenti kérdések gyakorlatilag inadekvátak és a 

felépülés sikere szempontjából irrelevánsak. A társak megosztásaiból fokozatosan világossá 

válhat számára, hogy a felépülés az ő mindennapi aktív részvétele nélkül nem fog működni, 

mivel – ahogy a gyűlés végén elhangzó lelki béke imáját követően számos helyen elmondják 

– csak akkor „működik, ha működteted”. A felépülési program pragmatikus alapokon áll, 

elsődleges célja az „itt és most”-ban gyakorlati segítséget, használható tapasztalatot, illetve – 

a társas tanulás elméletét megidézve – személyes mintát kínálni a függő által elvégzendő 

józanságmunkához.  

 

Segítés és önsegítés különbségei 

 

„SEGÍTÉS” ÖNSEGÍTÉS 

Miért iszol? 

Egyén – „Te ittál” 

„Ezt kell tenned!” 

„Majd én kigyógyítalak” 

Akaraterő kérdése 

Van gyógyulás 

 

Hogyan ne igyunk? 

Közösség – „Mi józanodunk” 

„Nekünk ez működött” 

Felelős vagy magadért! 

Tehetetlenség beismerése 

Lehetséges a felépülés 
 

 

8. ábra 
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A józanságmunka célja a folyamatos változás, ami alatt elsősorban a korábbi, a 

szerhasználat folyamán és folytán megrekedt, többnyire a maladaptív működés jeleit mutató 

szenvedélybeteg személyiség fejlődését és növekedését, illetve a kapcsolatok gyógyítását érti 

a program. „Ha valaki felépülőben akar maradni a függőségéből, annak dolgoznia kell a 12 

lépéses programon. Csak ez a terápiás megközelítés működik olyan életminőség- és 

kedélyjavító folyamatként, ami „csak a mai nap” betölti a belső űrt, így az egyén soha nem tér 

vissza a romboló hangulatjavító anyagok, folyamatok vagy kapcsolatok használatához, illetve 

nem ragad meg a nyomorúságos „száraz” állapotban, vagy marad életben csupán a 

gyógyszeripar szívességéből”
120

 – írja erről az angliai PROMIS Center vezetője, a saját 

élményű segítő Robert Lefever. „Van az egyik NA-s munkafüzetben egy ilyen mondat, hogy 

‚mindent akartunk a semmiért’. Ez nagyon találó volt rám nézve. Nagyon fontosnak tartom, 

hogy a céljaimért tegyek, ne csak ásítsak, hátha belerepül a sült galamb. Amire a felépülés 

elején vágytam- külső és belső dolgokra egyaránt- megkaptam, nem úgy ahogy én elképzeltem 

– sokkal jobban. Amire a kapcsolatom elején vágytam megkaptam, elmélyült a kapcsolatunk. 

Munkámban is szerettem volna fejlődni- szerintem sokat fejlődtem. Biztos vagyok benne, hogy 

nem lehetetlen dolgokat szeretnék elérni. Szintén a programban hallottam: határ a csillagos 

ég.” (2012. 7. interjú) 

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

önmagában nem több, mint amit Watzlawik és munkatársai
121

 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. Nem szabad innia, azaz elvettek tőle egy bevált és 

működő, a közérzetét gyorsan, hatékonyan, és többnyire kalkulálható módon befolyásoló 

kémiai szert. A helyzetében beállott változást előszeretettel a veszteségek nyelvén fogalmazza 

meg, az új állapotot inkább megfosztottságként mintsem megszabadulásként éli meg.  Külső 

nyomásra megváltoztatta ugyan a rendszer egyik elemét, de maga a rendszer változatlan 

maradt. Nagyjából ugyanúgy él, gondolkodik, viselkedik, mint annak előtte, de helyzete most 

azzal súlyosbodik, hogy egy önként vállalt (az esetek egy részében a környezete által 

ráerőszakolt) tilalmat vesz a nyakába. 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 
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változás ugyanis felszíni, az „ugyanabból többet” (jelen esetben az „ugyanabból semmit”) 

elvét követi, de nem érinti a függő működésmódjának alapstruktúráját és mintázatait.  

 

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) 

 Epizodikus célok 

 Érdek-kapcsolatok 

 Függés a környezettől 

 Kívülről irányított 

 Énközpontúság 

 Követelő szeretet 

 Instrumentális tanulás 

 

Növekedésorientált (Maslow) 

• Folyamatos növekedés 

• Érdek nélküli kapcsolatok 

• Függetlenség a környezettől 

• Belülről irányított 

• Énmeghaladás  

• Önzetlen szeretet 

Komplex személyiségváltozás 

 

9. ábra 

 

A betegnek változatlanul a szerről szól az élete, de most annak a hiányáról, ami talán 

még a korábbinál is erősebb kapcsolatot jelenti az elhagyott szerhez. Watzlawick és 

munkatársai a változásról szóló könyvükben az úgynevezett kilencpontos feladványon 

mutatják be az első és a másodfokú változás különbségét. A feladványban az ábrán szereplő 

kilenc pontot négy vonallal kell összekötni anélkül, hogy felemelnénk a tollat a papírról. 
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10. ábra 

 

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. A kilencpontos feladványt csak akkor tudjuk sikeresen megoldani, ha 

kilépünk a megoldással kapcsolatos korábbi szemléleti keretünkből (jelen esetben abból az 

előfeltevésből, hogy a pontok egy négyzetet alkotnak, és a megoldásnak erre figyelemmel kell 

lennie). A sikeres megoldáshoz szükséges a teljes rendszer szabályainak és normáinak 

meghaladása, egyfajta „metalépés”
123

 megtétele, vagyis a korábban alkalmazott 

problémamegoldó stratégiák rendszerszintű, kreatív és bátor megváltoztatása. (A függők 

esetében a metalépés egy társadalmilag konstruált hamis kódból való kilépést is jelent. Ilyen 

hamis kód például az alkoholista számára az a sokszor megfogalmazott normatív előírás, 
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miszerint az jelentené a „gyógyulását”, ha következmények nélkül meg tudna inni egy pohár 

bort.) 

 

 

11. ábra 

 

A watzlawick-i fogalmi keret – noha megalkotói elsősorban nem a szenvedélybetegek 

felépülése, hanem egy általános változáselmélet céljaira dolgozták ki – alkalmasnak tűnik a 

függők életében lezajló felépülési folyamat modellezésére is. 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.  Az A.A.-ban többször hallott megfogalmazással élve „a 

józanodás életforma, a józanság életcél”.
124

 Életviteli tanítások sorához hasonlóan a 
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józanságban sem a megérkezés, a „végeredmény” a fontos, hanem maga az „utazás”,
125

 a 

felépülés és a változás folyamata.  

Amint azt láttuk a „hősi utazás” metaforája
126

 is termékeny párhuzamokat kínál a 

felépülés folyamatának értelmezésében, és a legújabb, az ártalomcsökkentési és a felépülési 

megközelítést szintetizálva meghaladó elméletek is gyakran fordulnak ehhez a 

szimbólumhoz.
127

 Ebben a modellben a betegség csupán a kiindulópont, ami a sikeres 

felépülés folyamatában a személy önmegismerését, kiteljesedését, önmeghaladását, a jungi 

„individualizáció”
128

 a rogersi „valakivé válás”
129

 lehetőségét is magában hordozza. A 

józanodás a magányos egyén helyett közösségi keretben önmagára találó, a törődés, az 

együttérzés és a szenvedés képességével is rendelkező személy
130

 kialakulásának esélyét 

kínálja a felépülő számára. 

 „A görög ergon elsősorban teljesítmény, vállalás, vállalkozás, tevékenység, olyan tett, 

amely soha sem áll egymagában, hanem valamely egész összefüggésében. Valami, ami 

kezdődik és befejeződik, ami elkészül, s ezért az ergon tulajdonképpen mű (a latin opus). 

Ergomai annyit jelent, mint valamely cél érdekében tevékenynek lenni, műért dolgozni és 

valamit elvégezni. A görög pragma (praxis) viszont egyszeri és külső fizikai tett, inkább 

elfoglaltság, valamit csinálni, és az egyes pragmák között összefüggés nincs (a latin actus).” – 

írja Hamvas Béla.
131

 A személyes paradigmaváltás keretében a felépülő pragma típusú, 

hétköznapi cselekvések helyett ergon típusú, az egészre irányuló cselekvések alanyává válik. 

Olykor „actus”-okat hajt ugyan végre, de végső soron „opust” hoz létre, a józanság 

(élet)művét. A józanságmunka a hamvasi értelemben vett tipikus „Ergomai”. 

A felépülési program során meginduló önismereti-személyiségfejlődési folyamat a 

szociálpszichológiában az ún. Johari-ablak néven ismert modell
132

 segítségével írható le. 
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12. ábra 

 

Az aktív szenvedélybeteg esetében a modellben nyílt területnek nevezett, vagyis az 

észlelhető, mások számára ismert tulajdonságokat és viselkedését magába foglaló rész a 

betegség progressziója során egyre szűkebbé válik. Megnövekszik viszont a rejtett terület, ami 

azokat az érzéseket, gondolatokat, viselkedésmódokat tartalmazza, amelyeket szándékosan 

elrejtünk mások elől. A függőség-betegség igencsak kedvez a „vak területet” 

megnövekedésének is, amely mező azokat a mások által észlelhető viselkedésmódokat és 

cselekedeteket tartalmazza, amelyeknek mi magunk nem vagyunk a tudtában. A felépülés 

során a józan gondolkodás és életmód a fenti folyamatokat lassan megfordítja, egyre 

nagyobbá válik a nyílt terület, egyre kisebb lesz a rejtett terület, és a reflexív életvitelnek, a 

csoportos élményeknek, a sorstársaktól folyamatosan érkező visszajelzéseknek, az 

önmagához való őszintébb viszony kialakulásának köszönhetően a felépülő személyiségében 

lassan összezsugorodik a vak terület, csökken a „vakfolt”.  

A józanságmunka művelése egy új diszkurzív gyakorlat, a józanság nyelvének, a józan 

beszédkódnak
133

 az elsajátítását és használatát is feltételezi. Az ennek a beszédmódnak a 

leírására tett, empirikus vizsgálaton alapuló kísérletek megállapításai szerint a józanságbeszéd 

„a domináns kultúrával való összehasonlításban a spiritualitás jelenti a döntő különbséget, 

ami alatt itt elsősorban az önmagunkról való gondoskodásnak (self care) közösségi 
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gyakorlatba ágyazottságát értjük. A spiritualitás nem gyakorolható a kontroll bizonyos szintű 

feladása nélkül. Megváltozott, szakrális jellegű idő- és térszemlélethez vezet, ahol az 

életesemények, az emlékek egységes értelmezési keretbe kerülnek. Hangsúlyossá válik a 

személyes történet direkcionalitása: mindennek, ami a személlyel történik, felismerhető célja, 

értelme, és jelentősége van. A józan beszédkód olyan közösséget konstituál, amely a 

szenvedélybetegek egy részének lehetővé teszi alapvető kapcsolati problémáik számukra 

elérhető megoldását, ezzel együtt a spirituális fejlődést”.
134  

 

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 

 

13. ábra 

 

A józanság beszédkódja elsősorban radikális személyességében, alanyiságában 

különbözik a függők tanult tehetetlenségről, az elszenvedett életért másokat felelőssé tevő, 

panaszkultúrán, önsajnálaton, a körülmények hibáztatásán, és szeretet kicsikarásán vagy 

„kikoldulásán” alapuló korábbi beszédmódjától. A józanság nyelve az „első személy 

politikájának” talaján áll. A diskurzusnak ez az új rendje a sikerrel felépülők egy része 

számára a 12 lépéses önsegítő közösségek gyűlésein formálódik, és lehetővé teszi a 

felépülő számára saját személyes narratívájának kimunkálását, a józanságmunka „csak a 

mai nap” történő folyamatos alkalmazását, gyakorlását, csiszolását. A józansági narratívák 

elbeszélőit ily módon „saját életük teoretikusainak”,
135

 de egyben egy józanodási praxis, 
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egy józan kultúra aktív résztvevőinek is tekinthetjük. A narratív tudásnak terápiás 

funkciója, és közvetlen gyakorlati haszna van a felépülésben. 

A felépülőt körülvevő hedonisztikus-önközpontú kultúra üzenetei jellemzően az erő, 

az aktivitás, a cselekvés, a „dolgok formálásának” a „mindent jobban tudásnak” a nyelvén 

beszélnek, és az ehhez tartozó magatartás-és viselkedéskódokat jelölik meg követendőként. A 

józanság beszédkódja ennek éppen az ellentétén, az erőtlenségen, a megadáson, az alázaton, 

az elfogadáson, a kontroll elengedésén, a „semmit nem tudáson” alapul. A domináns 

kultúrában a legnagyobb akaraterő – paradox módon – alighanem a tehetetlenség, az 

erőtlenség beismeréséhez, és a segítség elfogadásához kell.  

 

Társadalmi kódok - felépülési ajánlások 

 

Légy erős! 

 

Ismerd be erőtlenségedet. 

 

Tartsd kézben az életed! 

 

Tehetetlen vagy az életeddel. 

 

Irányítsd az eseményeket! 

 

Add át a kontrollt másnak. 

 

Harcolj a végsőkig, soha ne 

add fel! 

 

Add fel a kilátástalan 

küzdelmet! 

 

Győzd le a betegséged! 

 

Tanulj meg együtt élni a betegségeddel. 
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Légy kivételes! 

 

Egy vagy a sok közül. 

Légy egyéniség! Válj személyiséggé, és a közösség tagjává! 

 

14. ábra 

 

A józanságmunka elsődleges terepe nem a gyűlés, hanem a mindennapi élet világa. A 

felépülőnek a közösségben töltött napi egy óra az „edzésmunkát” biztosítja, a józanodásért 

vívott mérkőzéseket a hétköznapokban, ismeretlen és idegen pályákon, sokszor kedvezőtlen 

körülmények, elfogult bírók, ellendrukkerek előtt kell lejátszani. „Alig öt  hónapja voltam az 

A.A.-ban, amikor hívatott az igazgatóm, és rogyasztó nyíltsággal közölte: Itt írd alá azt a 

papírt, hogy mától nem te vagy a könyvtár vezetője. Bár tudtam (fegyelmit is kaptam a pia 

miatt), hogy amikor a pszichiátriai kezelés után visszatérek, nem én leszek a vezető, korábbi 

szobámból ki is költöztem, azt mégsem gondoltam, hogy utódom jelenlétében teszi ezt meg 

velem. A papírt aláírtam (szorosan kapaszkodva a zsebemben lévő 24 órás bilétába), és 

amikor mentünk vissza, a könyvtár frissen kinevezett vezetője is mondta, mennyire 

meglepődött ezen az eljáráson.  Mivel a dolgok eléggé a kis ujjamban voltak (már 24 éve 

dolgoztam ott, 16 éve vezettem a könyvtárat), felajánlottam neki, bármiben is szükségét látja, 

forduljon nyugodtan hozzám. Képes voltam a hozzám lojális munkahely javát szem előtt 

tartani, és saját legnagyobb bámulatomra, valóban szívből voltam képes segítségére lenni. Őt 

viszont ez segítette át az első fél éven. Az pedig mára későbbiekhez tartozik, hogy amikor alig 

másfél év múlva távozott, újra én kerültem vissza a helyére (legtöbb kollégám szerint, az 

engem megillető helyre). Ami számomra az ebből levonandó tanulság: (még) én is képes 

lehetek alázatot tanulni, ha hajlandó vagyok rá. (2012. 12. interjú) 

„A terápia befejezésének idejére a felépülőnek szert kell tennie a ’biztonságban a 

bizonytalanságban’ léthelyzetének elfogadását biztosító képességre, vagyis annak belátására, 

hogy képtelen a folyamatosan változó valóság/környezet kontrollálására”.
136

 A realitás 

érzékelésének erről a – kezdő felépülők által gyakran a józanság mámorának is nevezett –, 
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megváltozott módjáról így vallanak a józanodók:  „Az a félelmem pedig ami eleinte – a 

rehabról való kiköltözésnél – megvolt, hogy vajon mit fogok én kezdeni magammal ebben az 

'új életemben' talán folyamatosan unatkozni fogok, teljesen alaptalannak bizonyult. Épp 

ellenkezőleg: alig tudtam eldönteni merre tovább, a dolgok, emberek lehetőségek özönlöttek 

felém, gyakran egy nap kevésnek is bizonyult, hogy megtegyem mindazt, amit szerettem volna. 

Úgy éreztem bármit megkaphatok, ugyanazt az erőt éreztem, mint húsz éves koromban, akár 

munka, lány, vagy konkrét materiális dologról legyen is szó. Mégsem voltam erőszakosan 

törekvő, hiszen még nemrég a közösségen belül éltem és nagyon is boldog voltam a frissen 

visszakapott szabadságomnak, ezért nem akartam elrontani. Hálát éreztem, hogy a 

hétköznapjaim mindenféle bonyodalom nélkül folynak. (…) (2012. 1. interjú) „Örömmel 

tapasztaltam, hogy képes vagyok észnél lenni bonyolult helyzetekben, tudok várni, parancsolni 

a türelmetlenségemnek és a vágyaimnak, asszertíven tárgyalni, képviselni az érdekeimet. 

(2012. 6. interjú) 

A felépülés folyamatában a függők a korábbi élethelyzetüket jellemző „páciens” 

(passzívan tűrő, elszenvedő szubjektum) vagy a kliens (patrónusa védelme alatt álló) 

státuszát
137

 maguk mögött hagyva fokozatosan „ágenssé”, cselekvő alannyá, saját életük és 

élettörténetük alkotó szerzőivé válhatnak, visszaszerezhetik az illetékességet saját sorsukban. 

A „régi” és az „új” élet közötti választás mindennapos küzdelmét érzékelteti ez az idézet: 

„Régen mindent megfelelésből csináltam. Abból választottam egyetemet, munkát stb. Ha a 

mai életemre nézek, még mindig sok mindent teszek megfelelésből. Megfelelni a programnak, 

a közösségnek, az Istennek, a társadalmi elvárásoknak.  Néha bizony elszaladnék egy 

vándorbottal a kezembe, egy tarisznyával a hátamon szívesen ki a világba. És olyankor nem 

tudom, hogy az Igazi, az Isteni B. ott belül mélyen minek örülne igazán. Egy lelkes vándornak, 

aki keresi Istent valahol Indiában meg Baliban, miközben sok-sok nővel hál, vagy egy tisztes 

családapának, aki próbál hű maradni a párjához, vasárnap lemossa a kocsit és megpróbálja 

felnevelni a gyerekeit tisztességben”. (2012. 6. interjú) 

Felszabadító tapasztalatként számolnak be a felépülők a józanság során a döntés 

képességének visszanyeréséről, a kiérlelt, megfontolt, életükben talán először a maguk rendelt 

idejében („kairoszban”) meghozott döntések katartikus élményéről is. „(…) elhatároztam, 

megkérem a barátnőm kezét. Éreztem jó ideje, hogy ez nálam nem a szerelemről szól, hanem 

a felelősségvállalásról és az elköteleződésről, illetve az ezektől való félelemről, viszolygásról. 

Sokat és sokáig szenvedtem a kérdéssel, miközben tudtam, tőlem az egész életemet leélhetem 
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így, ilyen köztes állapotban. Megkérdeztem sok embert, nőseket és nem nősülősöket, 

elsősorban függő társaimmal beszélgettem a témáról. Ebben a kérdésben talán hidegnek 

hangzik, ha azt mondom, okosan, vagy bölcsen döntöttem, de nekem nehézség önállóan 

döntést hozni fontos dolgokban, és nehézséget okoz másokra hallgatni is. Ez volt az az 

esemény, vagy történés az életemben, amiben leginkább megéreztem, megtanultam magamról, 

hogy képes vagyok másokat is beengedni az életembe, ‚legjobb meggyőződésem ellenére’ 

tudok végül dönteni.(…) Még a házasságom ugrik be, ami idén augusztusban köttetett. Hosszú 

út vezetett eddig a napig, évekig érleltem magamban a döntést és a cselekvést, minden nap 

egy kicsit közelebb jutva a megvalósításhoz. Az eseménnyel kapcsolatosan túl sok gondolatom 

nincs, jól sikerült, nekem fontosabb az ahhoz vezető út, a folyamat, amíg az elköteleződésig 

eljutottam. Minden gondolatom, érzésem, mindenem az elköteleződés és az állandóság ellen 

vitt eddigi életemben, saját magamtól simán eltelne az életem egyhelyben ülve, mindig 

valamire várva. Az, hogy ezt a folyamatot, ami a házasságkötésig elvezetett, illetve az ehhez 

kapcsolódó érzéseket hagytam magamon átmenni, büszkeséggel és örömmel tölt el, és 

elégedettséget is érzek, hiszen alaposan megrágtam az egész dolgot, nyugodt vagyok a 

szándékaim és a döntésem felől.” (2014. 9. interjú). „Soha életemben nem zártam le 

kapcsolatot, mindig én lettem elküldve. Nem tudtam, hogyan kell ezt érthetően tudtára adni a 

másik félnek, ezt hogyan kell/lehet betartani, hogyan kell az utórezgésekkel bánni, ellenállni 

nekik. Nem volt egyszerű, de sikerült. Nemcsak felszabadulást jelentett, de egyfajta 

büszkeséget is. Jó érzés volt átérezni azt, hogy az én helyem, pozicióm nem mindig egy 'másik 

féltől' függ, de életem fordulataiba én is hozhatok felelős döntéseket, amiket kivitelezni is 

tudok” A másik nagy eltérés, hogy korábban döntéseket gyakran azonnal és átgondolatlanul, 

érzelmi alapon hoztam, míg a felépülésemben legtöbbször késleltetve, hagyva hogy kiforrjon a 

döntés, tehát nem egyből cselekedtem és a választást logikai érvek irányították.” (2012. 1. 

interjú) „A változás az, hogy tanulok dönteni. Hogy régen el akartam kerülni a döntéseket, 

most már látom, hogy dönteni kell, ilyen az élet. Vannak döntések amikben sokat fejlődtem, 

vásárlások, utazások stb. Vannak szituációk amikor meg nem döntök és dolgozik az idő vagy 

az Isten... És eldől valahogy. Próbálom Isten segítségét kérni a döntésekhez. És kérek 

segítséget emberektől, akikben bízok.” (2012. 6. interjú) 

A józanságmunka feltételezi az önmeghaladás igényének folyamatos jelenlétét 

(„sikerült meglépnem magam”, mondják sokszor a felépülő függők komlói terápiás 

csoportokon), folyamatos önreflektált létezést, változásra való nyitottságot, nem kevés 

bátorságot, kitartást, türelmet, és alázatot kér a felépülőtől. Michel Foucault az „önmagaság 
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technikáinak”,
138

 követője és kritikusa, Pierre Hadot „önkultúrának”
139

 nevezte az ilyenfajta 

eljárásokat, ezekkel dolgozatomban később részletesebben foglalkozom. 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.  

A kölcsönös bizalom, ráhagyatkozás és önsegítés elvi alapján álló, a felépülésnek 

keretet adó 12 lépéses programokról szól dolgozatom következő két fejezete.  
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Az önsegítés fogalma és működése 
 

A legfenségesebb cselekedet:  

másvalakit magad eleibe engedni.” 

 

Közösségnek az olyan akaratlagosan és tudatosan létrehozott, tartósan fennálló, integrált, 

materiális vagy lelki szükségletet kielégítő embercsoportokat tekintem, amelynek tagjai 

aktivitásukkal hozzájárulnak a csoport fennmaradásához. Létezik olyan, nem sikerorientált 

közösségtípus, ami tagjainak jól-létét tekinti elsődleges célnak, ezek sorába tartoznak az 

önsegítő közösségek is. „Önsegítésről akkor beszélünk, ha az egyén olyan cselekvéseket hajt 

végre, amelyek a saját szellemi, lelki és szociális állapotára nézve építő jellegűek, pozitív, 

előrehaladó irányt, fejlődést jelentenek a számára. Az ilyen csoportok kezdeményezői és 

tagjai felismerték, hogy szükségleteiket nem tudják sem önerőből, sem a meglévő humán 

szervezetek, szociális intézmények révén kielégíteni.”
140

 – mondja Katz és Bender. Ezek a 

csoportok olyan társas erő működtetésére tett kísérletek, ami „nem kirekeszt, hanem befogad, 

nem elnyom, hanem felszabadít, nem tanít, hanem tanul, nem megért, hanem megértet”.
141

 E 

közösségek elsősorban azok felé fordulnak, akik „kívül rekedtek a közmegegyezésszerűen 

értelmesnek és értékesnek tartott élet mezsgyéjén”. 
142

 „Az ötvenes és hatvanas években 

először Észak-Amerikában, majd Észak-Európában terjedtek el az önsegítő (self-help) 

csoportok. Ezek lényege az érintettek kezdeményezésére kialakuló sorstársi összefogás 

valamilyen azonos vagy közös, lényegében megváltoztathatatlan bajban, problémában, 

melynek jegyében kis létszámú csoportok rendszeresen összejönnek gondjaik megbeszélésére, 

s ha lehet, enyhítésére. A csoport-formáció típusos tevékenysége a beszélgetés, a csoportos 

kapcsolati háló és egymás támogatása. (…) Struktúrájuk nem merev, nem rendelkeznek 

formális vezetéssel. Bár vannak aktív szervezők, de nincs egyszemélyi vezető. A hangsúly a 

csoporttagok egyenrangúságán van, és működésük a közös probléma – főleg lelki – 

feldolgozására összpontosul. A csoport-munkát elválasztják a magánélettől. Előfordul, hogy a 

találkozók magánházakban zajlanak, de legtöbbször közösségi helyiségeket találnak erre a 

célra.” (…)  „Olyan kis és nagy csoportos struktúrában megvalósuló együttműködési formák 

sokasága, melyekben rendszerint hasonló személyes problémákkal küszködő emberek 

szerveződnek azért a közös célért, hogy közös igényüket kölcsönös egymásnak nyújtott 

segítés révén kielégítsék, és olyan változást hozzanak létre magukban, és/ vagy 
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környezetükben, amely által az addig megoldatlan problémájuk megoldódik.” – írja erről az új 

közösségi formáról Buda Béla.
143

  

Mivel dolgozatomban 12 lépéses programokban józanodók életrendjéről szeretnék 

megállapításokat tenni, és a 2010-es 2012-es és 2014-es kutatások alanyai egy vagy több 12 

lépéses közösség aktív tagjaként határozták meg magukat, szükséges tűnik kitérni e 

programok működésmódjának néhány sajátosságára. 

A medikalizáció (dolgozatomban másutt részletesebben tárgyalt) fogalmát a 

köztudatba a múlt század hatvanas éveiben bevezető Ivan Illich a gazdaság új alapokra 

helyezésének vonatkozásában a „laikusok forradalmáról” írt nagy hatású tanulmányt.
144

 

Benedict Anderson „elképzelt közösségeknek”
145

 nevezi az olyan társadalmi csoportokat, 

amelyeknek nem ismerjük minden tagját, de mégis összetartozónak érezzük magunkat velük. 

Ilyen közösség például a nemzet, egy politikai párt, vagy egy azonos érdeklődés, hobby 

mentén szerveződő szakmai vagy szabadidős csoport is. Megítélésem szerint a fentiek alapján 

az „elképzelt közösségek” sorába illeszkednek a felépülő függők által életre hívott 12 lépéses 

programok is. Az Egyesült Államokban a század harmincas-negyvenes éveiben az Anonim 

Alkoholisták megalakulása nyomán a fenti szóösszetétellel leírható új közösségi paradigma 

elindulásának lehettünk tanúi. Az ötvenes-hatvanas években tevékenységüket újabb 

problémákra (drog, társfüggés) kiterjesztve további megerősödésüket és elterjedésüket 

figyelhettük meg, míg a hetvenes-nyolcvanas években – nem utolsó sorban az e programok 

elemeit alkalmazó Minnesota modell nevű kezelőprogram
146

 széles körű elterjedése nyomán – 

az egészségügyi intézményekbe integrálódásuknak
147

 lehettünk tanúi. A 12 lépéses 

programok ma már világszerte ismert – és a világ számos országában elfogadott, és 

helyenként már elismert – útját jelentik a szerfüggéssel való hatékony és sikeres 

megküzdésnek. 

Anthony Giddens szerint a közösség a hasonló értékekkel és szocializációval bíró 

egyének face to face interakcióján alapul, a kohézió létrejöttéhez nélkülözhetetlen a szereplők 
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jelenléte, a közvetlen nexus, a kapcsolatok legalább időnkénti megerősítése. Az 

együttműködés alapja a „bizalomalapú kölcsönösség”, és az elnyújtott reciprocitás.
148

 „Csak 

te tudod megtenni, de nem tudod egyedül megtenni.” – hangzik a 12 lépéses szlogen. Mintha 

ezekről a programokról is szólnának Hamvas Béla sorai: „Csak azon segítenek, aki segít, csak 

az kap, aki ad, csak az él, akit éltetnek”.
149

 

Az önsegítéssel foglalkozó csoportok jellegzetes típusainak azonosítására Baráth 

Árpád és Csepeli György tettek kísérletet.
150

 Csepeli szerint a problémák típusai jelölik ki azt 

a cselekvési teret, amelyben az önsegítés működik. A problémák, a „bajok” alapvetően 

négyfélék lehetnek: 

Individuális ideiglenes (alkoholizmusa, drogozás, súlyfelesleg) 

Individuális tartós (akut betegségek, fogyatékos hozzátartozók, trauma) 

Kollektív ideiglenes (katasztrófa, járvány, pánik) 

Kollektív tartós (stigmatizáltság, munkanélküliség) 

Megítélésem szerint az alkoholizmus – és a függőség általában – leginkább az 

individuális-tartós problémák közé sorolható, de vannak kollektív-tartós elemei is, például a 

stigmatizáltság. A szerzők tipológiájában az „Egyéni sors” „Kollektív sors”, illetve az 

„Alkalmazkodás” és a „Változás” tengelyei mentén négyféle ilyen csoport létezhet. 

Az első típusba azok a „betegségkezelő” csoportok tartoznak, amelyek célja egyénileg 

átélt traumák, válságok, tapasztalatok társas térbe emelése révén az egyén alkalmazkodási 

szintjének javítását, fejlesztését célozzák. A másik csoportba azok az „alternatív életmód” 

közösségek, ahol a tagok valamilyen viselkedésváltozást céloznak meg. A harmadikba az 

egyéni síkon megoldhatatlannak tűnő problémák miatti önszerveződő, érdekképviselet típusú 

„stresszkezelő” szerveződések, míg a negyedikbe a társadalmi programmal (is) rendelkező, a 

társadalmi értékek innovációjára vállalkozó, ideológiával, jövőképpel és normarendszerrel 

operáló „érdekvédelmi” szerveződések. Ebben a tipológiában a 12 lépéses közösségek a 

vízszintes tengely felett, az egyéni betegségkezelő, illetve az alternatív életmód típusú 

csoportok alkotta típusok mezőjébe egyaránt benyúlva helyezkednek el. 

Mary Douglas csoport tipológiájában
151

 az önsegítő közösségeket erős csoport és 

gyenge rácsozat jellemzi, ilyen értelemben „enklávikusnak” tekinthetők, vagyis leginkább az 

idegen helyre beékelődött csoportokkal mutatnak rokonságot. A névtelenséggel vagy a 
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„rejtőzködéssel” kapcsolatos – hiányos vagy téves információkon alapuló – környezeti 

észlelések alátámaszthatják az enklávikus jelleget. Alighanem ezt erősíti az is, hogy Douglas 

ebbe a halmazba sorolja a szektákat is, ami magyarázatot adhat a 12 lépéses közösségekkel 

szemben – általában tartalmi/tapasztalati tudást nélkülöző, formai hasonlóságokon alapuló – 

több irányból, visszatérően megfogalmazódó „szektavádakra”.  

Ferdinand Tönnies klasszikus felosztásában
152

 a Geimenschaft típusú közösségeket 

szerves kötelékeken és bizalmon alapuló, önkéntes, spontán, és kevés számú kapcsolat 

jellemzi, amelyeket a közös sors, a közös hagyomány és az érzelmi közösség kohéziós ereje 

fog össze. A Gesselschaft típusú társulások nagyszámú, de felületes kapcsolatból állnak, 

amelyekben csak személyiségünk egy részével vagyunk jelen. Ez utóbbiak elsősorban a 

racionális belátás és az érdekek mentén szerveződnek. A 12 lépéses itt is átmetszeni látszanak 

a fenti tipológiát, és megítélésem szerint kevert típusnak tekinthetők, mivel mindkét típus 

elemei jelen vannak működésükben. A bizalom, az önkéntesség és a közös sors inkább a 

Gemeinschaft típusba utalja őket, ugyanakkor számos elemükben utalnak a felismert közös 

belátásra és érdekekre, vagyis megjelennek bennük a Gesselschaft típusú szerveződések 

elemei is.  

Granovetter kapcsolatokról szóló elméletében
153

 erős és gyenge kötéseket különböztet 

meg. Előbbieken elsősorban a családi kötelékeket érti, utóbbiakon a baráti, ismerősi, 

kollegiális jellegű kapcsolatokat. A felépülés korai szakaszában sajátos inverzió figyelhető 

meg ebben a tekintetben: a sorstársak átmenetileg erősebb kapcsolatot jelenthetnek, 

fontosabbá válhatnak, mint a leszármazási család rongált, korábbi fájdalmakkal, sebekkel, 

traumákkal terhelt gyengévé vált kapcsolatai. A 12 lépéses programok tagjaival kapcsolatban 

olykor felmerülő „csoportfüggés” kifejezés a program, a csoport, és a közösség melletti 

elköteleződési folyamat intenzitására kínál – megítélésem szerint téves – magyarázatot. 

A 12 lépéses programok szociológiai vagy szociálpszichológiai elemzése meghaladja 

dolgozatom kereteit, de néhány olyan, (főként paradox) jellemzőjükre mindenképpen utalni 

szeretnék, ami egyedivé és újszerűvé teszi őket a közösségi formák történetében: 

1. A hatalmi/uralmi viszonyok tekintetében a hétköznapi eljárásrendben szigorúan 

demokratikus procedurális elveket követő 12 lépéses közösségek működése egy 

olyan elemmel is rendelkezik, ami tudtommal az ismert demokratikus döntési 

modellek mechanizmusaiból hiányzik. A csoportok működése számára irányadó 2. 

hagyomány – „Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik – egy szerető 
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Isten, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat 

élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.”
154

 – a főhatalmat egyértelműen 

kiemeli a csoport tagjainak hatásköréből, és egy szerető Isten kezébe helyezi, aki a 

meglehetősen homályosan megfogalmazatott „csoporttudatban”. nyilvánulhat meg. 

Mindez ráadásul feltételes módban íródik le. A javaslat az alkoholistáknak az 

autoritással kapcsolatos – többnyire konfliktusos – viszonyulását figyelembe véve 

ésszerűnek (bár jóval kevésbé gyakorlatiasnak) tűnik. Ha viszont az „Ultima 

Ratio” egy közösségen kívüli entitás kiváltsága, akkor a főhatalom vonatkozásában 

– politológiai terminusokban fogalmazva – demokrácia és teokrácia keveredése 

figyelhető meg, és óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon kin (kiken) keresztül 

és milyen módon tudatja ezt a „szerető isten” a csoporttal vagy a közösséggel?  

2. A hit vonatkozásában hasonló ambivalenciát figyelhetünk meg. A működés módját 

tekintve szigorúan normatív és pragmatikus elemeket megfogalmazó felépülés 

program a 12 lépésben nem kevesebb, mint hét, kiemelten fontos helyen egy „saját 

felfogásunk szerinti Istennel” kapcsolatos feladatokról beszél. Ugyanakkor a 

program közszájon forgó szlogenjeiben megfogalmazza például a „Vedd ki, ami 

számodra hasznos, és hagyd a többit”, vagy a „Tégy úgy, mintha…” („Fake it, till 

make it”) elveit, vagyis egy másik csatornán egyúttal mintha felmentést (vagy 

haladékot) is adna a lépésekben lefektetett elvekkel kapcsolatban. 

3. A 12 lépésesben programok – verbális továbbadásban megfogalmazódó 

– öt „ajánlása” néven nevezi a felépülés érdekében végrehajtandó cselekvéseket: 

„1. Ne igyál/használj!” 2. „Járj a gyűlésekre!”. 3. „Dolgozz a lépéseken!”, 4. 

„Legyen szponzorod!” 5. „Vállalj szolgálatot!”. Az egyes egyén felépülésének 

útját kijelölő „ajánlások” paradox módon inkább erős normatív előírásoknak 

tűnnek. A csoportok számára megszabott formai kritériumok (a gyűlések 

időtartama és kötött menetrendje, a megszólalások szabályozottsága – „X vagyok, 

alkoholista/függő” –, a „kanonizált” szövegek olvasása, a 7. hagyomány 

gyakorlása, a lelki béke imája a gyűlés végén) szintén egy kötött rendben történő 

működésre utalnak, ugyanakkor a gyűléseken történő megszólalások tartalmában – 

bizonyos feltételek teljesülése esetén – igen magas szabadságfokot engednek meg 

tagjaiknak. Mindeközben e feltételek nem teljesülése esetére nem nevez meg 

szankcionálásra jogosult tagot vagy testületet. 
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A 2010-es vizsgálatom mintájában 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 vett részt önsegítő csoportok gyűlésein, ami igen szoros kötődést jelent 

ezekhez a programokhoz. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a felépülők kötődése a józanodás 

keretét alkotó 12 lépéses programokhoz ebben a mintában a józanságban eltöltött évek alatt 

nem gyengült, és ezt a tapasztalatot a 12 lépéses közösségek gyűlésein tett résztvevő 

megfigyeléseim megerősítik. Utaltam már arra, hogy a közösséghez való erős kötődést külső 

megfigyelők gyakran tévesen interpretálják. „Találkoztam már olyan negatív véleményekkel, 

amelyek szerint az ilyen csoportoktól is kialakulhat függőség, amely ugyanúgy káros, mint 

mondjuk az alkoholizmus.” (46. beszámoló). Nyilvánvalónak tűnik, hogy a felépülőt az 

önsegítő csoporthoz fűződő viszony nem írható le a szerfüggőség vagy viselkedési függőség 

analógiájaként a függőség diagnosztikai kritériumaival (tolerancia, megvonásos tünetek, káros 

következmények, sikertelen leszokási kísérletek, életvitel beszűkülése, kontrollvesztés). 

A 2012-es életút interjúban nem szerepelt ugyan kifejezetten az önsegítésre vonatkozó 

kérdés, de a 12 vizsgált személy mindegyike utalt arra, hogy ilyen közösségek tagja. 

A 2014-es vizsgálat kérdőíve a már idézett „A.A. involvement scale” egy rövidített 

változatát is tartalmazta, ennek alapján mind az öt, a felépülés kései szakaszában járó vizsgált 

személy szoros kapcsolatban volt önsegítő csoportokkal. 

A hit és a Felsőbb Erő felépülésben játszott szerepével kapcsolatos félreértések forrása 

lehet az a tény, hogy az Anonim Alkoholisták mozgalmának indulásában a lutheránus 

kötődésű Oxford Csoport valóban komoly szerepet játszott. Amennyiben az A.A.-val 

kapcsolatban azzal a hipotézissel élünk, hogy egyházként vagy szektaként működik, ez a 

feltételezés magába foglal egy másik hipotézist, azt,  hogy vallási meggyőződés képviseletére 

és terjesztésére hozták létre. Annak érdekében, hogy egy nézetrendszert vallásnak 

tekinthessünk, konszenzuálisan legalább négy kritérium fennállása szükséges: 

 

1. kozmogónia, vagyis a világ keletkezéséről alkotott elképzelés 

2. emberkép, ami az embert elhelyezi ebben a világban, meghatározza szerepét 

3. világkép, vagyis egységes elképzelés arról, hogy a világ miért van mostani 

állapotában, és ez milyen feladatokat ró az emberre 

4. eszkatológia, vagyis a „világ végéről” alkotott elképzelés. 
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A 12 lépéses közösségek „kanonizált” dokumentumaiban a fentiek közül háromról 

egyáltalán nem történik említés, az emberkép keretében pedig mindössze az alkoholizmust 

betegségként (vagyis pl. nem bűnként) tételező szövegrészekkel, illetve a felépülésbe vetett 

hittel találkozhatunk. A hétköznapi gondolkodás számára gondot okozhat a „saját felfogásunk 

szerinti Isten” megfogalmazás is, aminek valódi jelentése alighanem „egy az egyénnél 

nagyobb erő”-ként lenne visszaadható. Paradox módon az A.A.-t sokszor az egyházi hátterű 

önsegítő csoportok figyelik a legnagyobb gyanakvással, mivel számukra éppen hogy túlzottan 

„világi”, istenfogalma zavaros és megengedő, és talán az amerikai eredet is gyanússá teszi. 

A vallási kötődéssel kapcsolatos gyakori – szándékos vagy tudatlanságból fakadó – 

félreértések és vádak kapcsán saját fordításomban idézem C. G. Jung Bill Wilsonhoz, az 

Anonim Alkoholisták társalapítójához írt levelét „Egy ilyen tapasztalat egyetlen jó és helyes 

útja az, ha valóban megtörténik az emberrel, de csak akkor történhet meg, ha olyan utat jár, 

ami a magasabb megértés felé vezet. Ezt a célt pedig egy kegyelmi aktus, a barátokhoz fűződő 

személyes és őszinte kapcsolat, vagy az elmének a puszta racionalitás korlátait túllépő 

magasabb szintre emelkedése révén lehet elérni. (…) Az alkoholt latinul spiritusznak nevezik, 

és ugyanezt a szót használjuk a legmagasabb vallási élményekre, de a legalantasabb méregre 

is. A megfelelő formula tehát: szellemiség a szesz (spiritualitás a spiritusz) helyett”.
155

 – írta 

Jung. „Az Anonim Alkoholisták spirituális programja a hamis hatalom feladásának, s az igazi 

uralom megszerzésének programja”
156

 – mondja Kelemen Gábor. „A spiritualitás nem 

magányos utazás, hanem az egyén közösségi alapú jelentés- és kapcsolatkeresése.”
157 A vallás 

vertikális transzcendációjával szemben a spiritualitás a horizontális transzcendációt képviseli. 

A 12 lépéses programokban felépülők sokszor a vallástalan teizmus alapállására 

helyezkednek, vagyis partikuláris valláshoz nem kötődő, ám hívő emberként azonosítják 

magukat. A felépülés spirituális dimenziójával kapcsolatban  Stanislav Grof  így fogalmaz: 

„Sok ember tehát azt hiszi, ha vasárnaponként és ünnepnapokon eljár a templomba, 

imádkozik és meghallgatja a misét, ez elég ahhoz, hogy igazi hívővé váljék. Mivel tévesen azt 

hiszi, hogy már célba ért, nem vállalkozik a spirituális felfedezés egyéni expedíciójára”.
158

 A 
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szerző Carl Gustav Jungot idézi, aki szerint „a formalizálódott vallás egyik fő funkciója abban 

rejlik, hogy megóvja az embereket isten közvetlen megtapasztalásától. A mélyre hatoló 

önfeltáráskor keletkező spirituális élmények rendszerint nem viszik közelebb az egyént 

valamely elfogadott egyházhoz, és nem késztetik arra, hogy gyakrabban vegyen részt a 

meghatározott szertartási rend szerint zajló istentiszteleteken, legyen szó akár a 

kereszténységről, a zsidó vallásról, az iszlámról vagy valamely más hitvallásról. Ugyanakkor 

gyakran megkönnyítik a bevett egyházak gondjainak és korlátainak elviselését, és megértetik, 

hogy ezek az egyházak hol és miért tévelyedtek el, és kerültek távol az igazi 

spiritualitástól.”
159

 Az önsegítő csoportok Grof szerint olyan „lelki támaszt biztosító és kiutat 

mutató közösségek (amelyek) több mint fél évszázada elkerülik az afféle buktatókat és 

botrányokat, amilyenek tönkretettek sok vallási csoportot, és megtépázták más vallási 

szervezetek, köztük a katolikus egyház hírnevét”.
160

 

A spiritualitás legfontosabb jellemzőiről – Maslow és Wallen gondolatait követve – 

Kelemen és B. Erdős a következőket mondja: 

 alapigazság 

 szilárd értékrend 

 felelős kapcsolatrendszer 

 elköteleződés  

 rendszeres transzcendentáló gyakorlatok 

 átlépés a bűntudatból a megbékélt állapotba 

 önelfogadás, önbecsülés 

 reális remények 

 az egyén életének van integráló középpontja 

 a spirituális értékeknek elköteleződött közösség iránti igény
161

 

 

 

A transzperszonális irányzatot képviselő Bagdy Emőke szerint a spirituális irányultságot az 

alábbi életelvek jellemzik: 

 

1. A transzcendens dimenzió elfogadása 

2. Az élet értelmének és céljának hite 

3. Elhivatottság, küldetéstudat, felelősségérzet magamért és másokért 

4. Az élet szentsége, a végső titkok elfogadása, „miszteriozitás”, tisztelet, csodálat az élet 

ténye iránt 

                                                      
159

 U.o. 
160

 U.o. 
161

 Kelemen G. – B. Erdős M. (2004) Craving for Sobriety. A unique therapic community in Hungary. Pécs : The 

Faculty of Humanities, Univerity of Pécs – Leo Amici Foundation 74-75.p. 
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5. A szellemi értékek primátusa a materiális világgal szemben 

6. Altruizmus (önzetlenség, önkéntesség, szolgálat) 

7.  Idealizmus, mély hit a szellemi erők hatalmában  

8. Az élet tragikus dimenziójának elfogadása (létezik gyász, szenvedés, kín, halál) 

9. A spirituális életvezetési értékek átélése, hit abban, hogy a lélek megnemesíthető 

 
A 2010-es kutatás válaszadóinak 90%-a nyilatkozott úgy, hogy felépülésének része 

valamiféle spiritualitás, és hasonló arányban mondták azt, hogy hisznek egy „Felsőbb 

Erőben”. „A 12 lépéses programban használt ‚saját felfogású Isten’ fogalma nekem 

tökéletesen megfelel. Hiszem, hogy van egy nálam hatalmasabb erő, amely segít, hatással van 

rám. Nem kötődöm egyik egyházhoz sem, de szinte mindegyik vallásban találok olyan 

elemeket, amiket a magaménak is vallok. A hitem teljesen tapasztalati, vagyis a saját életem 

alakulása, a saját élményeim határozzák meg, ez nekem bőven elég.”  (2012. 9. interjú)  

A 12 lépéses programok hagyományai segítenek meghatározni, hogy valójában milyen 

elvek alapján működnek ezek a közösségek. Az egyszerűség kedvéért az Anonim 

Alkoholisták hagyományain mutatom be ezeket az elveket. 

 

„Az A.A. Tizenkét Hagyománya
162

 

 

1. Közös boldogulásunk álljon az első helyen, személyes felépülésünk az A.A. egységétől 

függ.  

2. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik – egy szerető Isten –, aki 

csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, 

nem pedig irányítók.  

3. Az A.A. tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya.  

4. Legyen minden csoport független, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más csoportokat, 

vagy az A.A. egészét érintik.  

5. Minden csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét a még szenvedő 

alkoholistához.  

                                                      
162

 A.A.W.S. (é.n.) Tizenkét lépés, tizenkét hagyomány. New York : AA World Service. 
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6. Egy A.A. csoport soha ne adja pénzét, nevét vagy támogatását semmilyen kapcsolódó 

intézménynek vagy külső vállalkozásnak, nehogy a pénzzel, tulajdonnal és presztízzsel 

kapcsolatos problémák eltérítsék elsődleges céljától.  

7. Minden A.A. csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a külső hozzájárulásokat.  

8. Az Anonim Alkoholisták Közössége maradjon mindig nemhivatásos, bár szolgálati 

központjaink alkalmazhatnak hivatásos szakembereket.  

9. Az A.A. maga soha ne szerveződjék, de alakíthatunk szolgálati testületeket vagy 

bizottságokat, amelyek közvetlen felelősséggel tartoznak azoknak, akiket szolgálnak.  

10. Az Anonim Alkoholisták Közösségének nincs véleménye külső ügyekről, ezért az A.A. 

név soha ne legyen bevonható nyilvános vitába.  

11. A nyilvánossághoz való viszonyunk alapja elsősorban a vonzerő, nem a reklám. 

Személyes névtelenségünket mindig meg kell őriznünk a sajtóban, a rádióban és a filmekben.  

12. Hagyományaink spirituális alapja, a névtelenség mindig emlékeztet bennünket arra, hogy 

az elvek előbbre valók az egyes személyeknél.”  

 

Az Anonim Alkoholisták 1. hagyománya egyértelműen jelzi azt a felépülő számára 

létfontosságú „súlypontáthelyezést”, ami az Individuális „Én” felől a kollektív „Mi” irányába 

történik a közösségen belül” ezzel elejét veszi minden olyan vitának, ami Egyén vagy 

Közösség primátusáról szólhatna. Az „élni és élni hagyni” A.A. szlogen erősen emlékeztet 

Polányi Károly „konvivialitás” fogalmára
163

. Ezt az alapállást és felismerést jelzi „Az A.A. 

működik nélkülem is, de én nem működöm az A.A. nélkül” szlogen, ami sokszor elhangzik a 

gyűléseken. A komlói terápiás közösség falán lévő felirat „Én drogoztam – Mi felépülünk” 

ugyanezt a paradigmaváltási igényt jelzi, és fogalmazza meg javaslatként a függő számára. 

A 2. hagyomány a hierarchiamentességet, a „mindenki egyenlő” elvét hangsúlyozza, 

kizárja az autoriter megnyilvánulások lehetőségét, és bevezeti a szolgálat elvét. 

                                                      
163

 V.ö. „Ha a kommunitárius és szabadelvű konzervatív gondolkodókat követve úgy találjuk, hogy az egyén 

szabadsága nem függetlenséget jelent másoktól, hanem az egymásra utaltak közötti kapcsolatok minőségén 

múlik, ha a javak igazságos elosztásának végső fundamentumát a "jó" mibenlétéről folyó kulturális párbeszédben 

véljük felfedezni, végül, ha testvériségen mást és többet értünk, mint azonosulást egy adott történeti közösséggel, 

éspedig a mások szabadságáért és jólétéért viselt személyes felelősségünk vállalását értjük ezen, akkor máris 

túlléptünk a modern politikaelmélet individualista és kollektivista előfeltevésein, akkor (Polányi Mihály és Ivan 

Illich kifejezésével élve) a konvivialitás álláspontjára helyezkedtünk. Ennek középpontjában többé nem a 

magáncéljai követésében háborítatlanságot követelő egyéni akarat áll, hanem a közös értelem megalkotására 

irányuló párbeszéd, és a kapcsolataiért felelős személy.” Lányi András (2003) Az ökopolitika és a hagyomány. 

Ökotáj 31–32 : 93–100. 
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Utasi Ágnes a bizalom hálójáról írt könyvében a mikrotársadalmi kapcsolatok vizsgálata 

kapcsán beszél az inklúzió és az integráció fogalmáról. Integrációról akkor beszélhetünk – 

mondja – ha az egyén valamely társadalmi egységhez tartozónak érzi magát, illetve az adott 

társadalmi egység tagjai az adott egyént befogadják, beépítik, integrálják.
164

 Az A.A. 3. 

hagyománya a közösség számára ezt a fajta inklúziót, a kizárási és lefokozási eljárásoknak
165

 

gyakran kitett függőket feltétel nélkül el- és befogadó közösség képét tekinti iránymutatónak.  

A 4. hagyomány a csoport- autonómia és a kölcsönös felelősség és tisztelet fogalmait 

vezeti be. 

Az  5. és a 6. hagyomány tartalmazza a „single issue” jelleg imperatívuszát, és felhívja a 

figyelmet az egész közösség autonómiájának fontosságára. 

A 7. hagyomány a közösség tárgyi működési feltétele megteremtésének módját 

szabályozza. 

A 8. hagyomány a laikus jelleg, a tapasztalati szakértelem elsőbbségét, és a „non-

professzionalitás” tudatos vállalását javasolja a közösség számára.  

A 9. hagyomány a bürokratizálódás megakadályozása céljából, a növekedő szervezeteket 

jellemző professzionalizálódási, hierarchizálódási és elidegenedési folyamatok elkerülése 

érdekében a bázisdemokratikus szervezeti modell mellett foglal állást. 

A 10. hagyomány a társadalmi szerepvállalás és program kizárása révén megerősíti a 

„single issue” jelleget, a közösség fennmaradását és védelmét tekinti kívánatos célnak.  

A 11. és a 12. hagyomány szabályozza a „jó hír”, vagyis a józanság üzenete átadásának 

módját, ismét aláhúzza a közösség tagjainak védelmét szolgáló anonimitás elvét, egyben 

pedig elvágja az esetleges egyéni karrierek lehetőségét a nyilvánosságban, és – mintegy 

visszakanyarodva az 1. hagyományhoz – újra hitet tesz a „Mi” mellett az „Én”-nel szemben. 

A 12 lépéses programok szemléletüket és értéktételezéseiket tekintve az inklúzió, az 

elfogadás, a szolidaritás, a bizalomalapú kölcsönösség, és az elnyújtott reciprocitás elveit 

testesítik meg és kínálják tagjaik számára. 

A vizsgát személyek beszámolói szerint elsősorban a 12 lépéses programokat mozgató 

fenti elvek (és az ezekre épülő felépülési program) teszik vonzóvá számukra ezeket a 

közösségeket. „Itt végre befogadtak, úgy éreztem hazataláltam”, „Ez volt az első hely, ahol 

úgy éreztem, végre megértik, miről beszélek”, „Felépülésem elején szinte beköltöztem az 

A.A.-ba”, „Ha itt elmondok valami durva, szégyenletes eseményt az életemből, biztosan ül 

                                                      
164

 Utasi i.m. 9.p. 
165

 Garfinkel, H. (2001) A sikeres lefokozási szertartások feltételei. In: Rácz J. (ed.) Devianciák. 

Szabálykövet(el)ők és bajkeverők. Budapest : Uj Mandátum 143-150.p 
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valaki a teremben, akivel valami nagyon hasonló már megtörtént. Ez erőt és bíztatást ad, mert 

tudom, hogy ezzel sem vagyok egyedül”. – ilyen, és ehhez hasonló mondatokat gyakran 

hallottam az A.A. gyűléseken. A fenti beszámolók egybecsengenek Csepelinek a 

csoportokban működő mellérendeltségi elvről, a szimmetrikus pozicionálási viszonyokról, a 

csoportos döntéshozatalról és a tagok autonómiájának tiszteletéről tett megállapításaival. 
166

  

A 12 lépéses programok működésének alapelveit és gyakorlatát összefoglalva 

elmondható, hogy ezek a programok 

 A szer feletti uralom/hatalom/kontroll elvesztéséből, a beteg tehetetlenségének 

(powerlessness) beismeréséből indulnak ki.  

 A függőséget gyógyíthatatlan, de kezelhető és tünetmentesen tartható betegségnek 

tekintik, amiből azonban lehetséges a felépülés. 

 Nem keresik a függőség okait. 

 A személyiség és a kapcsolatrendszer változását javasolják és segítik. 

 Jelen és jövő-orientáltak. 

 Az „itt és most”-ban, „csak a mai nap” tanítanak józannak maradni. 

 Edukatívak, és probléma-megoldó jellegűek. 

 „Trial and error”, „best practice” alapokon állnak. 

 Spiritualitás, és nem vallási jellegűek. 

 Nem a kémiai szerek ellen, hanem a felépülés mellett tesznek hitet. 

 

E közösségekkel kapcsolatban a fejezetben korábban már idézett szerzők meglepően 

hasonló következtetésekre jutnak: „Az alanyiság, a kompetenciatudat, a funkcióérzet mind 

olyan pszichológiai előny, mely többnyire a beilleszkedettek, a konform életvitelűek 

tapasztalataiból is hiányzik, s ilyen tekintetben az önsegítő csoportokban folyó társas élet 

tágabb kontexusban is modellként népszerűsíthető.”
167

 (kiemelés tőlem) „A 12 lépéses 

program ugyanakkor éppen amiatt a spirituális paradoxona miatt, mely szerint valaki csak azt 

őrizheti meg, amit továbbad, nem a széthúzást, hanem kifejezetten a társadalmi összetartozást 

erősítő filozófia. Politikai, vallási, hagyományos és alternatív filozófiák és terápiás eljárások 

hajlamosak a kizárólagosságra, vagyis kizárják azokat, akik nem hisznek bennük. A 12 

lépéses program, ami inkább életfilozófia, mint a függőségek kezelésére szolgáló eljárás, 

befogadó természetű: mások elfogadására tanít, függetlenül attól, hogy miben hisznek, 

hogyan viselkednek. És mint ilyen, túllép a vallási, politikai vagy terápiás módszerek 

                                                      
166

 Csepeli i.m. 448.p. 
167

 U.o. 449.p. 
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megosztottságán, és ahelyett, hogy az elutasítást erősítené és ezzel további károkat okozna 

társadalmunkban, az elfogadás és a gyógyítás erejévé válik”
168

 (kiemelések tőlem) – írja 

Robert Lefever, és megállapításai mintegy megelőlegezik munkám – egy kis kitérő után – 

következő fejezeteit, amelyekben azt szeretném kifejteni, miért tekintem „életrendnek” a 

felépülési program gyakorlását. 

  

                                                      
168

 Lefever, R. (2000) Kick the Habit. Overcoming addiction using the Twelve-step programme. London : 

Carlton Books.  
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Nemzeti sajátosságok? Esettanulmány az Anonim Alkoholisták 

magyarországi közösségének jellemzőiről 

 
 

„Álló víztől mérget várhatsz”. 

 

Az Anonim Alkoholisták közössége Magyarországon 1988-89 óta van jelen. A 

magyarországi A.A.-nak a közösség internetes gyűléslistája szerint jelenleg mintegy 60 

településen és Budapesten vannak csoportjai.
169

 A legtöbb vidéki nagyvárosban és 

megyeszékhelyen működik A.A. csoport, de egészen kis településeken is megtaláljuk őket. 

Becslések szerint a magyar A.A.-nak nagyjából háromezer aktív tagja lehet, de a 

magyarországi megjelenését követően eltelt negyedszázad alatt ennek a létszámnak 

nyilvánvalóan a sokszorosa fordult meg a közösségben.  

Vannak-e, lehetnek-e egy kodifikált sztenderdeket és szigorú eljárásrendi protokollt 

követő, mintegy „franchise” rendszerben működő, normatív előírásokban bővelkedő 

programnak nemzeti sajátosságai? Ebben a fejezetben a fenti kérdésekre keresem a választ. 

Logikus feltételezésnek tűnhet, hogy egy hatékony, könnyen elérhető, ingyenes 

felépülési program rövid idő alatt nagy tömegben vonzza majd az érintetteket egy olyan 

országban, ahol a legóvatosabb becslések szerint is körülbelül egymillió ember fogyaszt 

egészségtelen mértékben alkoholt. Felmerül a kérdés, hogy huszonöt év alatt mennyire terjedt 

el A.A. felépülési programja Magyarországon? Másfél évtizeddel a hazai kezdetek után 

állapította meg egy addiktológiai szakember, hogy „Magyarországon az A.A. hatása egyelőre 

nem számottevő, az 1980-as évek végén alakult néhány A.A. csoport, nagyobb expanziójuk a 

kilencvenes évektől indult meg, de „áttörésről”, arról, hogy ez a magyar közvélemény és a 

szakmai közösség számára meghatározó kezelési forma lenne, nem beszélhetünk”.
170

 

Az Anonim Alkoholisták magyarországi hatása úgy tűnik csak igen lassan terjed a 

magyar társadalomban, és nyer elfogadást a szakmai közvéleményben. A folyamat 

lassúságában szerepet játszó tényezők meglátásom szerint három csoportra oszthatók:  
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 http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/gyulesek/aa_gyulesek_videken.php, 

http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/gyulesek/aa_gyulesek_budapesten.php  

Utolsó letöltés 2015.03.13. 
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 Rácz J. (2005): „A függőségtől a szabadulásig”. Drogos önéletírások. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) 

17(1) : 50. 

http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/gyulesek/aa_gyulesek_budapesten.php
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1. Társadalmi-kulturális feltételek és adottságok (az alkoholizmussal kapcsolatos 

társadalmi szintű tagadás, az alkoholfogyasztás burkolt vagy nyílt politikai és 

társadalmi szintű bátorítása, az alkoholbetegség stigmatizáló jellege, az 

egészségtudatosság hiánya) 

2. Szakmai ellenállás (az orvostársdalom egy részének közömbössége és/vagy 

ellenérdekeltsége, a biomedikális szemléletmód dominanciája, a betegségelv 

elutasítása, a laikus segítői csoportok lebecsülése) Mindezekről dolgozatomnak a 

józan diskurzusért folytatott küzdelemről szóló fejezetében lesz szó. 

3. A közösség belső nehézségei (a közösség hagyományai és belső szabályai, a csoportok 

hatékonysága, az önszervező civil társadalom és az önsegítő kultúra fejletlensége, a 

tanult tehetetlenség mély társadalmi beágyazottsága) 

 

Magyarországon tíz év alatt három drogstratégia lépett érvénybe, de a lassan egy 

évtizede húzódó bíztató kezdeményezések
171

 ellenére az országnak – és az Európai Unión 

belül ebben a vonatkozásban a kisebbséghez tartozunk
172

 – jelenleg (2015-ben) sincs 

elfogadott alkoholstratégiája és politikája.  A közelmúltban elfogadott új Nemzeti Drogellenes 

Stratégia józanságot és tiszta tudatot fókuszpontba helyező szemléleti kerete ugyan 

reménykeltő, ám maga a dokumentum nem mutatja egy komplex, integrált szenvedélypolitika 

ismérveit, és változatlanul csak az illegális szerekkel kapcsolatos problémákra és feladatokra 

fókuszál. Jelenleg politikai akarat csupán az adó- és járulékbevételeket nem gyarapító, az 

alkoholbetegek nagyságrendjéhez képest nagyjából huszadannyi embert érintő illegális 

kábítószer fogyasztás és piac elleni harccal kapcsolatban érzékelhető. Riasztó, hogy a 

nagypolitika üzenetei ugyanakkor számos esetben nyíltan az alkoholtermékek előállítására és 

fogyasztására buzdítanak.  

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban az ötvenes-hatvanas évek óta a 

közvéleményben és az egészségügyben egyaránt elfogadottá vált a függőség – általában E. M. 

Jellinek nevével és munkásságával
173

  társított – és az A.A. által is képviselt úgynevezett 

                                                      
171 „Nekem kellett megírnom a nemzeti alkoholstratégia koncepcióját. Amit Brüsszelben lefordítottak, és 

szétküldtek mintának a kelet-európai országokba. Ennek a 2006-ban (Népegészségügyi Alkoholstratégia címen) 

megjelent stratégiának nagyon csekély visszhangja lett, és semmi sem valósult meg belőle. Ugyanúgy, ahogy az 

összes többi – az úgynevezett népegészségügyi program tucatjának, a pszichoterápia, a mentálhigiéné és a többi 

területnek se lett stratégiája, programja.” Bíró J. (2011) Útmodell. Beszélgetés Buda Bélával. Addiktológia 

Hungarica 10(1).  

172 Felvinczy K. – Nyírády A. (eds) (2009) Drogpolitika számokban. Budapest : L’Harmattan 16.p.  

173 v.ö. Kelemen G. – Márk M. (2012) E. M. Jellinek, a "szabadon lebegő" alkohológus  

Psychiatria Hungarica 27(5) 
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„betegség felfogása” (disease concept). Ennek nyomán a hatékonynak bizonyult kezelési 

formák már nem a betegség gyógyítását célozzák (mivel az mai tudásunk szerint 

gyógyíthatatlan), hanem annak szüneteltetését, a tünetmentességet, illetve a felépülés (és nem 

a gyógyulás, v.ö. „helyreállító” narratíva) lehetőségét hangsúlyozzák. E felfogás szerint a 

felépülés alapját csakis a teljes szermentesség jelentheti. Magyarországon ez a szemléletmód 

lassan halad az elfogadtatás útján, egyelőre kisebbségben vannak azok a szakemberek és 

terápiás rendszerek, akik és amelyek egyértelműen a betegségelvet vallják. A hazai 

addiktológiai szakma túlnyomó része egyelőre kevéssé ismeri, illetve általában személyes 

tapasztalatok és szakirodalmi információk hiányában ítéli meg (és gyakran ítéli el) az önsegítő 

és más közösségi csoportok jelentőségét és hatékonyságát a szenvedélybetegek felépülésében.  

Önsegítés és egészségügy kapcsolatának lehetséges kitörési pontjait jelzik az alábbi, 

résztvevő megfigyelést végzett szakemberjelöltektől származó beszámolók: „A 

professzionális segítő szerepét nem ismerik el az anonim csoportokban. Nem hallottam 

körükben egyetlen olyan véleményt, megjegyzést sem, ami arra utalt volna, hogy egy 

szakembertől valamelyikük bármilyen segítséget is kapott volna. Mindenki csak gyógyszert 

felíró, inkább a szerváltásra ösztönző, vagy az addikció folytatását biztosító embert látta 

bennük.”(1. beszámoló) „Jelenleg a k-i kórház pszichiátriai és addiktológiai osztályán 

dolgozom segítőként. Amikor felvettek a kórházba, az osztályról távozó alkoholbetegek 

számára nem volt olyan fórum, ahová absztinenciájuk könnyebb fenntartásának érdekében a 

„gyógyulásuk” után is visszajárhatnának. Az osztályvezető főorvos kérésére létrehoztam egy 

támogató csoportot, amely közösségi találkozásra ad lehetőséget az osztályról távozó 

alkoholisták számára. Véleményem szerin városunkban hosszú távon azonban nagyon nagy 

szükség volna egy Anonim Alkoholista csoportra is.” (4. sz. beszámoló) „Szerettem volna 

érkezésemet jelezni, próbáltam a kórház pszichiátriai osztályának Nappali Kórház részlegén a 

telefonszámot elkérni, de nagy meglepetésemre nem tartanak kapcsolatot az A.A.-val”. (29. 

sz. beszámoló) Elismerem és szorgalmazom a klienseink felé is a gyűlésen való részvételt, 

még annak ellenére is, hogy egy addiktológus főorvosnő megrótt ezért, mert mint mondta nem 

az én dolgom lenne ez, az A. A. tagok majd ajánlják a segítséget kérőnek. De nekem volt olyan  

kliensem, aki soha nem találkozott  egy A.A. taggal sem, nem hallott a gyűlésekről sem. 

Amikor elmondtam, hogy létezik a segítségnek ez a formája is, idegenkedését legyűrve elment 

és azóta az egyik olyan tag,  aki egy alkalmat sem hagy ki és absztinens. Munkám során 

többször tapasztaltam, hogy vannak olyan orvosok, akik nem ismerték el az A. A. fontosságát, 

így nem is ajánlják azt. (igaz máshoz is kétkedve viszonyulnak.) Nem értem őket, de ha a 
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szolgáltatásunk szórólapjait és plakátját viszem ki, mindig elmondom az A.A. gyűlések 

időpontját, hátha változik a hozzáállásuk. (31. sz beszámoló) 

Bár forrásainak szűkülése és folyamatosan csökkenő kapacitásai ezt igencsak 

indokolttá tennék, a magyar egészségügy egyelőre alig használja ki – például az utógondozás 

területén – az önsegítő csoportok és közösségek nyújtotta lehetőségeket. Úgy tűnik, hogy az 

önsegítés kultúrájának kétségtelen – bár tudományos bizonyítékokkal nehezen alátámasztható 

– eredményeit, a laikus alapon szerveződő sorstárs csoportok hatékonyságát a 

szenvedélybetegek felépülésében a magyar ellátórendszer nagyobbik része vonakodva ismeri 

el és használja saját munkájának könnyítésére. Ez a helyzet nem új keletű, és úgy tűnik nem 

csak Magyarországra jellemző. A már idézett Stanislaw Grof szerint „a szakemberek elutasító 

magatartása érthetetlen és indokolhatatlan. A 12 lépéses programok gyakorlata és elmélete 

ugyanis figyelemre méltó módon kiállta a különféle modern kritériumok próbáját. Az Anonim 

Alkoholisták közössége és a hasonló programok, melyek világszerte a tagok millióinak 

nyújtottak ingyenes és roppant eredményes terápiás segítséget, hatékonyság dolgában 

semmivel sem maradnak el a képzett szakemberek igen bonyolult és szerfölött drága 

szolgáltatásaitól.”
174

  

Paradox módon talán éppen a programok hatékonysága lehet az ellenállás egyik 

forrása. A 12 lépéses programok sikeressége egyfajta szubverzív határsértés, mivel 

óhatatlanul megkérdőjelezi a bio-medikális megközelítés és gyakorlat kizárólagos 

kompetenciáját a szenvedélybetegek felépülésében, emellett kimondott vagy rejtett szakmai 

és anyagi érdekekkel is ütközik. A bio-medikális szemléletmód tematizáló hatalmával 

szemben a 12 lépéses értelmező és beszédközösségek azonban aligha jelentenek valódi 

„ellenhatalmat”, inkább a „hatalom nélküliek hatalmát” (power of the powerless) testesítik 

meg. Az önsegítés például nem képvisel gyógyszerellenes álláspontot, indokolt esetben 

elfogadja a gyógyszeres kezelés létjogosultságát, de sikerei szakmailag óhatatlanul 

delegitimálják az – amúgy is egyre gyakrabban megkérdőjelezett – gyógyszeralapú terápiás 

megközelítéseket.
175

 A nagy költség- és szakemberigényű intra-murális beavatkozások, így 

például a kórházi osztályos kezelés, a szenvedélybetegek esetében a felépülés kezdeti 

szakaszában szükségesek, néha elkerülhetetlenek lehetnek. A józanodás azonban hosszú 

                                                      
174

 Grof S. (2003) Spiritualitás, addikció és a nyugati tudomány. Addiktológia 2(3-4) : 462.  
175

 „ A pszichiáterek eddig sem örvendtek túl nagy közbizalomnak, de az, hogy kiderült, több vezető 

pszichiáter nem hozta nyilvánosságra pénzügyi érdekkonfliktusait, tudnillik azt, hogy gyógyszercégek 

fizetési listáin szerepeltek, tovább rontott a szakma renoméján. Míg korábban az iparral folytatott, pénzügyileg 

gyümölcsöző kapcsolatok a szakma számára a fejlődés jeleként jelentek meg, ahogy megfordult a 

széljárás,immár korrupt összefonódás bizonyítékai.” Insel, T. R. (2010) A pszichiáterek viszonya a 

gyógyszeripari cégekhez. LAM 20(5) : 342–345. 
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folyamat, és ebben kulcsfontosságú megtartó, támogató erőt jelenthetnek a jól működő 

sorstárs közösségek.  

A társadalmi meghatározottság körébe tartozó ok a magyar társadalom 

egészségtudatosságának alacsony foka,
176

 a „tanult tehetetlenség” mentalitásának széles körű 

elterjedése, ami röviden „az én életemet/sorsomat nagyobb erők határozzák meg, én úgysem 

tudok változtatni rajta” típusú megközelítéssel írható le. A 12 lépéses közösségekben a 

felépülési program, a józanodó közösség és a saját felfogás szerint Felsőbb Erő a legfontosabb 

erőforrások, a józanságmunka pedig aktív részvételt kér az alkoholbetegtől. Mindez az egyén 

vonatkozásában alapvető eltávolodást jelent a tanult tehetetlenség világképétől, a kontextus 

tekintetében pedig a többnyire a betegség passzív elszenvedésére kárhoztató, páciensben és 

hierarchikus struktúrákban gondolkodó, a diskurzus középpontjába a patológiát helyező bio-

medikális modelltől, ahol az analízis gyakran egyben a változást megbénító paralízis forrása 

is. Az önsegítő közösségben mindenki tevékeny részese saját felépülésének. Paternalisztikus 

és tekintélyalapú politikai berendezkedésekben szocializálódva az aktív részvétel helyett az 

egyén sokszor még mindig kívülről és felülről várja a segítséget. Alig ismeri és használja saját 

meglévő belső erőforrásait és – igaz, meggyengülve és egyre csökkenő számban, de azért még 

működő – támogató közösségeit. A közösségek krónikus hiánya, a passzivitásra 

szocializáltság, az átható társadalmi bizalmatlanság, az önszerveződés és a társadalmi 

szolidaritás alacsony foka ily módon egyaránt az A.A. és a többi önsegítő csoport ellen 

dolgozik. A spirituális dimenzió bevonása a felépülési folyamatba általában további 

gyanakvást vált ki, ahogy erre korábban már utaltam dolgozatomban. Nehézséget jelenthet a 

Magyarországon évtizedekkel ezelőtt létrehozott, gyökeresen eltérő szervezeti keretekben és 

filozófiával működő Alkoholellenes Klubmozgalom (A.E. Klubok) és az A.A. gyakori 

összekeverése, összemosása, holott a két program megközelítés- és működésmódja, 

szerveződése, felépülési filozófiája és nyelvezete alapvetően különbözik egymástól.
177

  

  A 12 hagyomány által megfogalmazott elvekkel a közösség szigorú keretek közé 

szorította saját nyilvános megjelenésének lehetőségeit, és ezzel a közvéleményre 

gyakorolható hatásának is komoly gátakat szabott. A társadalmi nyilvánosság ma már talán 

legfontosabb eszköze, az elektronikus média, és ezen belül is a televízió nem igazán tud mit 

kezdeni a közösséget „arc nélkül” reprezentáló (emiatt sokszor alaptalanul gyávasággal, 
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 V.ö. Vitrai J.– Bakacs M.– Juhász A.– Kaposvári Cs– Nagy Cs. (2010) Jelentés egy egészségben elmaradott 

országból… LAM 20(3–4) : 217–221. 
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 B. Erdős Márta – Mucsi Georgina - Molnár Dániel – Mándi Nikoletta – Kelemen Gábor (2010) A felépülés 

alternatív kultúrái. Segítők V. konferenciája – Spiritualitás a segítő kapcsolatban. Marosvásárhely, 2010. 

november 12-13. Poszter. 
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„rejtőzködéssel” is megvádolt) alkoholistákkal, akik a 12 lépéses hagyományok értelmében 

egyedül, egy személyben nem képviselhetik a közösséget, és nem nyilatkozhatnak a nevében. 

Az A.A. ugyanakkor tapasztalatokból tanulta meg ennek a hagyománynak a fontosságát és 

azt, hogy a médiával szemben igen óvatosnak kell lennie. Az angolszász világban ma már 

megszokott jelenség, hogy ismert emberek, színészek, zenészek, sportolók vállalják saját 

alkohol- és drogfüggésüket, illetve azt a tényt, hogy 12 lépéses programba járnak. 

Magyarországon ez a fajta „coming out” gyakorlatilag ismeretlen, holott áttörést jelenthetne, 

és komoly lendületet adhatna a közösségek (el)ismertségének és fejlődésének. A jól 

dramatizálható, vizuálisan is látványosan megjeleníthető drogos halálesetekkel szemben a 

józanság üzenete csekély hírértékkel bír a média számára. A hazai önsegítő közösségek 

megfigyelésem szerint gyakran a szükséges óvatosságnál jobban tartanak a médiától, és 

gondban vannak annak hatékony használatával saját üzenetük továbbítása érdekében. 

A magyarországi A.A. csoportokban történő intenzív résztvevő megfigyelés nyomán a 

fejlődés útjában álló alapvető sajátosságnak látom, hogy magyar A.A. csoportok egy részében 

kialakult uralkodó narratíva, a domináns beszédkód sokszor a „hogyan ittam?”-ról, és nem a 

„hogyan józanodom?”-ról szól. Ez a jelenség persze 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 magyarországi A.A.-ban szerzett személyes tapasztalataim szerint egyelőre kevés a 

valóban jól működő, erős csoport, pedig a hagyományok és a tapasztalatok szerint ez a 

józanodás alapegysége, a megtartó erő. Az elmúlt évtizedben általam felkeresett, főként 

vidéki csoportok egy része olykor belterjes, nosztalgiázó baráti társaságra, illetve egy 

környékbeli kórház elő- és utógondozójára emlékeztetett. Voltam olyan gyűlésen, ahol nem az 

A.A. józanságról szóló üzenetét továbbították, hanem – a hagyományokkal éles ellentétben – 

a megosztások nagy részében egy közeli kezelőhelyet népszerűsítettek. Noha a hagyományok 

szerint „minden csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét a még 

szenvedő alkoholistához”, tapasztalataim szerint a csoportok egy része üzenet továbbítással 

nem, vagy alig foglalkozik. A gyűléseknek sokszor nincs kijelölt témájuk (lépés, hagyomány, 

érzés, Nagykönyv, stb.). Sokszor tapasztaltam, hogy igen nehéz a csoportokban 

szolgálattevőket találni, holott a közösség világosan kimondja, hogy ingyen vissza kell adni 

mindazt, amit a tag a közösségtől ingyen kapott. A magyar A.A. közösség a legutóbbi időkig 

többnyire távol maradt a nemzetközi találkozóktól, nem vett részt a szomszéd országok 
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rendezvényein, alig volt benne a józan kultúra vérkeringésében. 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” 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 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 maguk a 12 lépéses 

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

 „A kárhozat összeköt 

az áldás elszakít.” 

 

Az önsegítő közösségekre a huszadik század második felében, utolsó harmadában 

figyelt fel a társadalomtudomány, elsősorban a kulturális antropológia, a szociológia és a 

szociálpszichológia. A modernizációs folyamatok nyomán többnyire elmagányosodott, 

hagyományos kötelékeiből „kiágyazódni” látszó, egyre szekularizáltabb világban élő, a 

fogyasztási verseny előírásainak kényszeresen megfelelni akaró,
178

 és emiatt permanens 

létszorongásban, olykor egyenesen a heideggeri „létfeledésben” élő egyének kisebb csoportjai 

a XX. század derekán kezdték megtapasztalni, hogy az önkéntes, spontán és kölcsönös 

társulások, önszerveződő társas terek, az élményszerzés közös(ségi) terepei  hatékony 

megoldást kínálhatnak traumatikus életproblémáikra. Michel Foucault egy 1967-ben 

megjelent írásában
179

 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. Az általa új életre keltett fogalom 

megítélésem szerint rokonságot mutat az utóbb Hakim Bey nevéhez köthető Átmeneti 

Autonóm Zónák („TAZ”) koncepcióval. „Ugyanígy vannak, vélhetően minden kultúrában és 

civilizációban, valós, létező helyek, a társadalom alapintézményeinek részei, egyfajta ellen-

helyszínek, olyan, konkrét módon megvalósult utópiák, melyekben a valós helyszínek, az 

adott kultúrában megtalálható minden egyéb létező helyszín, egyszerre képviseltetnek, 

követeltetnek vissza és fordíttatnak ki; helyek, melyek minden helyen kívül esnek, jóllehet 

valóságosan behatárolhatók – írja Foucault.”
180

  

Az ellen-helyszínek krízis heterotópiák, vagy deviancia heterotópiák lehetnek. Az 

előbbiek Foucault szerint „olyan, kivételezett, szakrális avagy tiltott helyek, melyek olyan 

egyének számára vannak fenntartva, akik a társadalommal vagy a szűkebb életterüket adó 

emberi környezettel való viszonyuk alapján a válság állapotában vannak”.
181 Ez a forma 

Foucault szerint eltűnőben van, a ma is létező deviancia heterotópiákban pedig olyan 

egyéneket helyeznek el, akiknek viselkedése az átlagostól, az elvárt normáktól eltérő, deviáns. 

Ilyenek a szanatóriumok, a pszichiátriai klinikák és persze a börtönök, de ide kell sorolnunk 
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az öregek otthonát is.”
182

 Megítélésem szerint ebbe a sorba illeszthetők be a 12 lépéses 

programok gyűléseinek heterotopikus terei is. 

Az őszinte beszéd és írás gyógyító erejét hosszabb ideje vizsgáló James W. 

Pennebaker könyvében
183

 kiemeli az önfeltárás, a vallomás környezetének fontosságát, az erre 

a célra jól megválasztott, alkalmas helyszín meghatározó szerepét. „A különleges helyzetek 

elősegítik az önfeltárulkozást” – állapítja meg Pennebaker, aki a parrézia és a heterotópia 

fogalmait ugyan nem használja, de laboratóriumi kísérleteken alapuló megállapításai az 

önvallomás megfelelő környezetéről (különleges, nem hétköznapi, átmeneti, védett, zárt, 

lehetőleg félhomályos) jórészt egybeesnek Foucault már idézett heterotópia leírásával.  

Többnyire a reflektívnek, empatikusnak és biztonságosnak érzékelt, a türelem kultúráját 

alkalmazó beszédterekben nyílik mód valódi önvallomásokra, mély önfeltárásokra, ezeket a 

12 lépéses programok retorikája „megosztás” (shareing) néven ismeri. 

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.”
184

 – mondja Foucault, majd így 

folytatja: „Vannak olyanok is, a fentiekkel ellentétben, melyek színtiszta, egyszerű 

nyílásoknak tűnnek, melyek azonban általában véve furcsa kizárásokat rejtenek; mindenki 

beléphet ugyan ezekre a heterotópikus helyszínekre, de ez valójában csak illúzió: az ember azt 

hiszi, belépett és éppen a belépés által lesz kizárva.”
185

 Amennyiben helytálló az erre 

vonatkozó feltételezésem, a megfigyelők szempontjából mindennek működnie kell a 

gyakorlatban is a 12 lépéses gyűléseken.  

Laudet és White 2005-ben New York-ban a klinikai gyakorlatban dolgozó segítők 

(N=100) 12 lépéses csoportokkal kapcsolatos attitűdjét vizsgálta. Tanulmányukban arra a 

következtetésre jutottak, hogy a szakemberek attitűdje a 12 lépéses programok irányában 

összességében igen pozitív képet mutat.
186

 Vajon milyen attitűddel közelít leendő hazai 

szakemberek egy csoportja a 12 lépéses programokhoz? Az ellátórendszerben dolgozó vagy 

erre a pályára készülő szakemberek olyan kulcspozícióban lévő személyek (pivot persons), 
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akik klienseik körében sokat segíthetnek (vagy árthatnak) egy domináns paradigmán kívül 

működő szerveződés elfogadottsága (vagy elutasítottsága) vonatkozásában. Laudet és White 

kutatásának problémafelvetése nyomán megvizsgáltam, milyen személyes benyomásokat 

szereztek addiktológiai konzultáns hallgatók 12 lépéses önsegítő csoportok gyűlésein. 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. 

„Idegennek, „betolakodónak” éreztem magam, mint aki egy teljesen idegen világba 

találja  magát, nemcsak azért mert az én családomban ismeretlen ez a probléma, hanem azért 

is mert úgy éreztem belépek egy olyan problémakörbe amelynek létezéséről tudomást sem 

vettem eddig. Kínosak voltak a percekig tartó hallgatások. Amin nem is csodálkoztam, ha én 

lettem volna az ő helyükbe, én sem szólaltam volna meg.” (81. sz. beszámoló) „Aztán 

megkérdezték, hogy ki van először a gyűlésen? - bátortalanul feltettem a kezem, és nagy 

zavaromban bemondtam a teljes nevem – anonim gyűlésen ez kissé vicces azért –, és 

hozzátettem gyorsan, hogy gyakornok vagyok és érdeklődő. Nyugtázták, hogy nem függő és 

felolvasták a nem függőkre vonatkozó részt, amiből annyit jegyeztem meg, hogy tiszteletben 

kell tartani és teret engedni a függők hozzászólásainak, a végén majd kérdezhetek, ha akarok. 

Én akkor röviden úgy értelmeztem, ha csendben maradok, akkor maradhatok. Fura érzés 

lett úrrá rajtam, mintha hirtelen kettészakadt volna a világ függőkre és nem függőkre, és 

ebben a pincében a nem függők érzik zavarban magukat, mármint egész konkrétan én irtó 

hülyén és kínosan kezdtem érezni magam. Olyan gondolatok villantak be, amik arra 

utaltak, hogy arra a másfél órára én is szívesen lennék kábítószer élvező. Erre nem 

számítottam, elég ambivalens és rémisztő érzés volt ez, és feltettem a kérdést, hogy miért is 

akarok én most itt drogos lenni? A kinti való világban pont fordítva van: a kábítószer élvező 

érzi furán magát és a nem függőknek nincsenek ilyen érzéseik. Hirtelen megláttam a másik 

oldalt, hogy milyen rossz és kínos érzések vegyülhetnek egy kábítószer élvező mindennapi 

életébe és itt, ebben a sorstársakkal közös anonim világban egy függő biztonságban érezheti 

magát, ami már önmagában terápiás hatású – arra jutottam, hogy bizony ez jól ki van 

találva. (42. beszámoló) (kiemelések tőlem) 
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Amennyiben helytálló az a feltételezésem, hogy 12 lépéses gyűlések a Foucault-i 

értelemben vett átmeneti deviancia heterotopiaként funkcionálnak, akkor a külső megfigyelők 

először szükségszerűen a már említett nyitó-záró rendszereknek, a számukra szokatlan 

rítusoknak az interpretációját próbálják majd – több-kevesebb sikerrel – elvégezni (a 

beszámolókban a vastag betűs kiemelések tőlem): „Mindkét csoportnál a keretek tartása 

rendkívül fontos volt. A pontos kezdés, a rituálék, az egymáshoz való viszony 

szabályozottság. (34. beszámoló) „Ami tetszett az, az, hogy volt egy kerete a gyűlésnek, egy 

mindenki által elfogadott forgatókönyv szerint zajlott ez az 1 óra hossza. Ami viszont nem 

tetszett, az, az, hogy merevvé, formaivá tette az egészet. Kicsit túl leszabályozott, minden 

keretek közé szorított volt.” (37. beszámoló) „A rituális elemek megjelenése, a 12 lépés első 

pontjának, a „hogyan működik” felolvasása egy kiindulási alapot ad, számtalan gondolatot 

ébreszt. Az időkeretek pontos betartása, a tartalmi részek tisztázása, az egyes szám első 

személy használata, a minősítés, tanácsadás kerülése a kiszámíthatóságot, ezzel a 

biztonságérzetet növeli.” (40. beszámoló)  „Furcsa és kissé érthetetlen volt számomra, amikor 

jelentkeztek szólásra, minden alkalommal bemutatkoztak és a keresztnevük mellé azt is 

odatették, hogy alkoholista. Úgy gondolom, talán túl van hangsúlyozva az alkoholista 

kifejezés.(…) Aki először megy oda még nem érti, hogy miről van szó, talán sokáig nem érti. 

(2. beszámoló) „Az is kellemetlenül érintett, hogy az alkoholista szó, minden egyes 

felszólalásnál ismétlésre került. Szégyelltem magam helyettük is, pedig nem kellett volna. Ők 

bátran, hangosan, hangsúlyosan mondták, a szégyennek szikráját sem mutatva. Számomra 

akkor valami rosszat jelentett, nem értettem az üzenetét.” (31. beszámoló) „Az addigi 

bemutatkozások nekem először nem tetszettek, de aztán megértettem a lényegét. Pontosabban, 

mindenki mondta a nevét, pl.: „Sziasztok! X vagyok, alkoholista, köszönöm!” Amikor már a 

sokadik ember is ezt mondta, bennem egy kicsit ellenérzést váltott ki, de a végén több taggal 

beszélgettünk erről, és elmondták, hogy ez azért fontos, hogy tudatosítsák a sokszori 

kimondással, hogy alkoholbetegek.” (18. beszámoló) „A megosztás öröme: az, hogy hasonló 

problémával küzdő emberek vannak ott, felszabadító érzés. Le kell győzni az első gyűléseken 

tapasztalható idegenség, a kívülállóság érzését, ami nem távolságtartást jelent, hanem 

egyfajta szokásrendnek az idegenszerűsége. Ez azonban nem olyan feszes és 

mozdíthatatlan, hogy ez gátló tényezője legyen a hatékony működésnek. (…) Az A.A. 

nagyon jó terep a figyelem, odafigyelés megtanulására és gyakorlására. Fárasztó, de 

megéri. Miután a hivatalos egy órában nem kérdezünk, nem reflektálunk és nem adunk 

tanácsot, ezért a tag megtanul figyelni és feldolgozni a maga számára az elhangzottakat 

anélkül, hogy rögtön a saját reakcióit kezdené mondani – ezáltal a  beszélő is biztonságban 
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érezheti magát, hogy figyelnek rá. Ez a biztonság a szenvedélybetegeknél nagyon szükséges 

érzés: az, hogy nem kiszolgáltatott és tehetetlen - hiszen amúgy is tele van bűntudattal - 

hanem egy olyan közösség veszi körül, akik megértik külön magyarázatok nélkül, ugyanazok a 

problémáik és azonos, vagy legalábbis hasonló célok felé törekszenek. A szervezett 

szervezetlenség, a kötetlen kötelezőség, és a különleges szeretet az, ami érdekes megoldás, de 

nagyon jól működik.” (32. beszámoló) 

Az utolsó beszámoló már részben felveti azt a problémát, amit B. Erdős Márta 

exponált egyik tanulmányában: „Alapvető hiba, amikor egyik kultúrát egy másik kultúra 

terminusaiban próbálunk meg ‚olvasni’, értelmezni.”
187

 – idézi Davis és Jansen írásának
188

 

fontos megállapítását a szerző. Az alábbi beszámoló szerzője mintha több szöveghelyen is a 

domináns kultúra  által előszeretettel gyakorolt és elvárt kontroll hiányát kérné számon 

erőteljes formában a 12 lépéses csoport működésével kapcsolatban (kiemelések tőlem):  „A 

gyűlést egy fiatal lány vezette, maga is alkoholista szülők gyermeke. Számomra egy kicsit 

szabadjára engedte az egész összejövetelt. (…) Senki nem véleményezte a másik által 

elmondottakat, nem minősítettek senkit és tanácsot sem adtak egymásnak. Csak 

meghallgatták egymást. Számomra ez furcsa volt, mert ilyen összejövetelen még nem vettem 

részt. (…) A gyűlés egy órát tartott. Aztán hívtak, hogy menjek velük, mert el szoktak menni 

valahova beszélgetni, ami kötetlenebb hangulatban zajlik. Ez furcsa volt számomra, és nem 

tartottam a csoporttal, ugyanis elmondták, hogy egy közeli kocsmába mennek. Ez számomra 

nagyon visszatetsző volt és nem szerettem volna tovább a csoporttal lenni. Úgy éreztem, hogy 

az eltelt egy óra hazugság és színészkedés volt, hiszen arról beszéltek, hogy ők nem szeretnék 

folytatni a szüleiktől látott viselkedési mintákat, és aztán az est lezárását egy kocsmában tették 

meg. Nem szeretnék ítélkezni, de nem értettem az egész dolgot, és nem éreztem azt, hogy 

megkérdezhetem tőlük ezeket a kételyeimet. Jobbnak láttam elbúcsúzni és megköszönni, hogy 

velük tölthettem az est egy részét. Több napig foglalkoztam ezzel az ellentmondással, de a mai 

napig nem tudtam feloldani. Jónak tartom az önsegítő csoportokat, de mégis úgy érzem, hogy 

szükséges a szakember vezetése, aki felügyeli a csoportot. (90. beszámoló). A leendő 

szakember utolsó mondatában itt egy, az önsegítéstől szemléletmódjában és eszköztárában 

alapvetően eltérő módszer mellett tesz hitet. Egy másik beszámoló ugyanezt a 

„fogyatékosságot” erőforrásnak látja: „Úgy gondolom, hogy az önsegítő csoportok hatékony 

működése abban rejlik, hogy a gyűléseken nincsenek szakemberek, akik megmondják, hogy 
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mi a jó a szenvedélybetegséggel küzdőknek, hiszen a csoport tagjai érintettek az adott 

problémában, ismerik a szenvedélybetegség fokozatait, lépéseit, illetve segítséget tudnak 

nyújtani annak elhagyásában.” (29. beszámoló). 

Feltételezésemet igazolni látszik az a tény is, hogy a 12 lépéses programok 

gyűléseinek a krízis- és deviancia heterotópiákat egyesíteni látszó jellegére a külső 

megfigyelők is sokszor felfigyeltek (kiemelések tőlem):  

„Úgy gondolom, az anonim csoport segít abban is, hogy hogyan tudunk közösségben 

„otthon” lenni. Az otthon szót azért használom, mert számomra azt az élményt jelenti, amikor 

az ember önmaga lehet anélkül, hogy aggódnia kellene azon, hogy a többiek megítélnek, és 

miket gondolnak rólam.” (16. beszámoló) „Az önsegítő csoportok résztvevői (jelen esetben 

az alkoholisták) a normál társadalomban a szélen vannak, a stigma határozza meg 

kapcsolataikat. Az önsegítő csoportokban más, jobb szerephez jutnak, itt a stigma nem 

érvényes.” (86. beszámoló) „A felépülni vágyó szenvedélybeteg átélheti a megértettség 

érzését, megtapasztalja a „nem vagyok egyedül” jelenségét, védett helyen lehet. Olyan 

elfogadó közegbe kerül, ahol nem hibáztatják semmiért, nem akarják erőszakkal 

megváltoztatni. A felépülés útján éppen hogy elindult szenvedélybeteg láthatja, hogy van kiút 

a függőségből, pozitív példákkal találkozhat, amelyek a nehéz helyzetekben nagyban 

segíthetik. A sokszor elszigetelő függőség után átélhetik a közösséghez tartozás élményét, 

ítélkezésmentesen meghallgatásra találhatnak”. (43. beszámoló). „A csoport alatt érdekes 

volt megfigyelni, hogy látszólag mindenki a saját élettörténetét illetve érzéseit, gondolatait 

osztotta meg a jelenlévőkkel, mégis mindenki valamely módon kapcsolódott az előtte 

elhangzott gondolatokhoz. Ennek következtébe a csoport végén azt éreztem, mintha egy jól 

megtervezett illetve koreografált gyűlés lett volna, ami tudom, hogy nem így van, de érzés 

szintjén mégis ez jelent meg bennem”. (13. beszámoló) 

Az átmeneti autonóm zónaként és heterotópiaként egyaránt funkcionáló 12 lépéses 

gyűlésterek gyakorlati működésének és eszköztárának további érzékletes leírását adják a 

következő kutatási beszámolók (kiemelések tőlem), egyben azt a helyzetet is megjelenítik, 

amelyben a kutató a heterotópia és a parrézia jelenségével szembesül: „Nem tudtam, hogy 

mint megfigyelő, vagy mint érintett vagyok jelen. (…) A csoport irányából folyamatosan 

elfogadást és nyitottságot éreztem, nem tekintettek idegennek, talán úgyis fogalmazhatnák, 

hogy sorstársukra találtak bennem.” (20. beszámoló) „Itt nem vártak el tőlem semmit, bent 

ülhettem a körben és mégsem kellett úgy tennem, mintha tevő részese lennék csoportnak és 

mégsem zavartam meg semmit. Emberek beszéltek magukról, az érzéseikről, a félelmeikről, 

kudarcaikról, és kívülről aprónak tűnő sikereikről. És figyeltek egymásra végig, mindenki. 
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Nem volt ‚már ezt annyiszor hallottam’ arckifejezés, nagy bólogatás sem, de a jelen lévők ott 

voltak. (14. beszámoló) „Amit nagyra értékelek, hogy nagy a megtartó erő, akár a jelen 

lévőkben, akár a csoportot néztem. Hihetetlen energiát fektetnek bele a gyógyulásukba, 

őszinteséget éreztem mindannyi hozzászólásnál, nem erőltetett menetről van itt szó, hanem 

egyértelműen lejött, hogy egy célért, és egy úton haladnak és egymás segítéséért.” (24. 

beszámoló) „Azt is megfigyeltem, hogy az egyes megosztások között néha percekig tartó csend 

uralkodott a csoporton, ez furcsa volt számomra, hosszú és kínos hallgatások, ‚Na, szólaljon 

már meg valaki!’-érzés kerített hatalmába. Nos, ilyen sincs túl sokszor a hétköznapi 

szituációkban, mert általában, ha beszélgetünk valakivel, és már nincs több mondanivalónk 

egyszerűen elköszönünk, aztán odébbállunk. Ezt itt nem lehet megtenni, itt ülünk és nézünk 

magunk elé, akkor is, ha látszólag nincs mondanivaló. Itt nincs ‚menekvés’, akár perceken 

keresztül is csak hallgatunk. Először nem értettem, hogy ez meg mire jó? Aztán, amikor egy-

egy csendesebb szakasz után megszólalt valaki, az olyan őszinte és megindító tudott lenni – 

mégis csak volt értelme a nagy hallgatásnak. (…) Nagyon tisztán látják magukat kívülről 

ezek az emberek. Tetszett az is, hogy kellő öniróniával beszéltek a dolgaikról, arról, ahogy a 

régi drogos viselkedésüket a mai napig is felismerik a hétköznapi viselkedésükben. Jókat 

derültünk ezeken a bizarr helyzeteken. Az első gyűlésen zavart, hogy csak monológok vannak. 

Elmondja az egyik tag, hogy mit gondol éppen vagy mi történt vele, anonimus nyelven 

mondva: megoszt. Aztán senki nem mond erre semmit, azt pláne nem, hogy ez most épp jó 

vagy rossz, mert nincs minősítés. Ez egyrészt jó és érthető, másrészt nehéz megszokni, hogy az 

elhangzottakra tényleg nincs semmi visszajelzés. Ez szintén eléggé eltér a hétköznapi 

kommunikációtól. Úgy éreztem, hogy néha jó lett volna, ha valaki, mondjuk egy régebb óta 

absztinens, nagy tapasztalattal bíró tag reagált volna egy-egy megosztásra. Persze 

elképzeltem azt a helyzetet is, amikor mondjuk valaki rosszul reagál egy-egy történetre, 

milyen meddő viták kerekedhetnének ki egy-egy ilyen helyzetből. Ekkor megértettem, hogy 

miért is nincs minősítés és közvetlen válasz a másik mondataira”(42. beszámoló) 

A heterotópia – és benne a dolgozatom következő fejezetében tárgyalt parrézia – 

vonzereje úgy tűnik sokszor a résztvevő megfigyelőket sem hagyta érintetlenül. Az alábbi 

beszámolók a rácsodálkozás, vagy éppen a bevonódás különböző fokozatait jelenítik meg 

körükben: „Az A.A.-n viszont rájöttem, hogy van még mit dolgozni magamon. Ez egy hosszú 

folyamat, annak is, aki benne van, és annak is, aki hozzátartozó. Nem könnyű elfogadni és 

elengedni egy olyan embert, akit szeretünk. Tényleg nagyon sokat segített nekem ez a csoport. 

Sokat kaptam tőlük.” (27. beszámoló)  A Csak a mai nap! szlogen elismétlése rám is nagyon 

nagy erővel hatott. Noha látogatóként érkeztem a csoportba, nem volt könnyű végig az 



111 

 

objektív megfigyelő pozíciójában maradni”. (23. beszámoló)  „Jó volt látni, hogy a 19 

ember, aki egy teremben ül, nem szakítja félbe egymást. Egymás mondandóját sem verbálisan, 

sem non-verbálisan nem zavarták meg. Tanári állásomban a fiatalok körében sokszor gondot 

okoz a mobiltelefonok megszólalása. Itt a gyűlés 50 perce alatt, senkinek nem szólalt meg a 

telefonja.” (38. beszámoló) „Számomra mélységesen megdöbbentő volt a tagok által 

mutatott őszinteség és nyíltság. A legbelső érzéseiket, életük egész történetét, a legnagyobb 

traumáikat tárgyilagosan, minden látható nehézség nélkül tárták elénk. Minden kérdésünkre 

válaszoltak, nem voltak tabuk. Nagyon nagy hatást tett rám mindez, mert én e mögött 

nagyfokú önismeretet és az önmaguk felé mutatott elfogadást feltételeztem, és feltételezem a 

mai napig. Szerintem mindenki számára hasznos lenne, ha folyamatosan dolgozna a 

személyisége fejlesztésén, a mások és önmaga lehető legteljesebb elfogadásán. (43. 

beszámoló)  

A következő beszámoló azt folyamatot érzékelteti, amelynek során „a külső 

megfigyelő” szakemberjelölt prekoncepcióit a helyzet, az élmény és a közvetlen tapasztalat 

felülírja, és személyes érintettségének belátása nyomán a korábbi „Idegen”,
189

 az „Ők” 

fokozatosan „Ismerős”-sé, „Mi”-vé alakul, majd a megfigyelő a gyakorlatban is bevonódik a 

12 lépéses programba: „Önsegítő közösségek. Elgondolkodtató maga az elnevezés is. 

Önmagam segítése egy közösség által? De ha én nem tudom megoldani a problémámat, 

akkor idegen emberek hogyan tudnának nekem segíteni. Amikor első alkalommal 

kapcsolatba kerültem az Al–Anon csoporttal, ez jutott eszembe. Fenntartásokkal indultam el 

az első gyűlésre. Úgy éreztem, hogy teljesen felesleges nekem ott lenni, hiszen olyan 

élethelyzetbe kerültem, ahonnan nem tudok továbbjutni, erőforrásaim elapadtak, 

problémamegoldó képességem felmondta a szolgálatot. Akkor egy csomó idegen ember, akik 

azt sem tudják ki vagyok és miért vagyok ott, majd pont ők fogják megmondani nekem a 

‚tutit’. Egy kicsit visszakanyarodnék a családomhoz. Tehát belém nevelték, hogy állj a saját 

lábadra, ne mástól várd a segítséget, a megoldást. Ez ment is egy ideig. De Apám alkoholista 

életmódja egy idő után már annyira rátelepedett az életemre, hogy nem tudtam mit kezdeni 

vele. Szidtam, sajnáltam, elítéltem, megszántam. De mindig mellette álltam, támogattam. 

Szembeszálltam Anyám elítélő és megbélyegző ítéleteivel. De közben nem vettem észre, hogy 

lelkileg teljesen rámentem erre, gyermek helyett segítő lettem, egy tipikus alkoholista 

játszma
190

 még tipikusabb szereplője. Akkor saját erőmből kellett talpra állnom, helyi szinten 
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nem voltak önsegítő csoportok, de ha lett volna lehetőségem, nem voltam még készen arra, 

hogy ilyen támogató rendszert igénybe vegyek. (…) Azóta eltelt egy év. A véleményem 

maximálisan megváltozott, minden héten örömmel és várakozással indulok a gyűlésekre. 

Pozitív gondolkodásra való törekvést és kitartást tanítottak nekem. Hétről hétre olyan 

emberekkel találkozok, akik ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint én. Először nagyon 

furcsának találtam ezt a helyzetet. Beültem a csoportba, kényelmetlenül éreztem magam, 

legszívesebben kiszaladtam volna. Folyamatosan arra gondoltam, hogy mit keresek én itt? 

Hiszen nem én vagyok a beteg, nem én iszok, nem én teszem tönkre a kapcsolatunkat. Akkor 

miért nekem kell itt ülnöm, szégyenkezve, megsemmisülve? De aztán meghallgattam a 

sorstársak elbeszéléseit, és teljesen ledöbbentem. Csak kapkodtam a fejem, hogy szóról 

szóra az én életemet mesélik, de mégsem rólam szól a történet. Legszívesebben 

közbekiabáltam volna, hogy igen, velem is ugyanígy történt, hogy én is hasonlókat éreztem. 

Lassan ráébredtem, hogy ezek az emberek nem idegenek, hiszen szinte ugyanazokat a 

napokat, heteket éltük meg. Eleinte arra vártam, hogy a csoport majd ellát jó tanácsokkal, 

megmondják mit kell csinálnom ahhoz, hogy megváltozzanak a rossz mederben folyó dolgok. 

De nem kaptam semmi ilyet. Viszont kaptam egy másfajta szemléletet, megváltozott a 

gondolkodásom. Tisztán kezdtem látni az addig homályos területeket az életemben. 

Rávilágítottak a saját történetükkel az én hibás működésemre. Nem osztottak tanácsokat, nem 

próbálták megmagyarázni, hogy mi mért történt és történik.” (46. beszámoló) 

Úgy tűnik a 12 lépéses csoportokban normatív előírásként megjelenő, dolgozatom 

következő fejezetében tárgyalt parrézia egyaránt nehéz kérdéseket vethet fel az „egészséges” 

társadalom tagjai, illetve a társadalom „egészséges” tagjai számára is. „Számomra nagyon 

tanúságos volt, és az élet más területein is lehet alkalmazni az elvet, mi szerint nem szólnak 

bele egymás mondandójába, nem minősítik, nem véleményezik azt.” (8. beszámoló) 

„Összegezve a hallottakat felmerült bennem egy kérdés: mi, akik egészségesnek valljuk 

magunkat, mernénk-e bármilyen csoportban ilyen kendőzetlenül és őszintén beszélni 

problémáinkról, gondjainkról?” (15. beszámoló) „A témáról igen hiányos ismeretekkel 

rendelkeztem, és mint a legtöbb ember én is gyenge, a problémák elől ‚könnyű’ menekülést 

választó embereknek tartottam a szenvedélybetegeket. Meglepetésem szinte döbbenetté vált, 

mikor először magáról mondta el, hogy alkoholista. Az volt az első érzésem, hogy ez az ember 

elvesztette az eszét, ilyen nyíltan normális ember nem beszél erről a szégyellni való dologról 

egy idegennek. Beszélt röviden a szenvedélybetegségről, (a betegség kihangsúlyozásával) 
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arról, hogy egyedül szinte lehetetlen legyőzni és arról, hogy létezik a városban egy olyan 

segítői csoport, akik egymást segítve erősítik szándékukat abban, hogy ne nyúljanak többé az 

alkoholhoz. Kérte, ha van olyan kliensem aki őszintén feltárja a problémáját és megoldást 

keres, mondjam el az általa elmondottakat. A döbbenetem a beszélgetés közben aztán 

elszállt. Kavarogtak bennem az érzések, már nem bolondnak gondoltam, hanem bátornak, 

nyíltnak, alázatosnak, segítőkésznek, erősnek, ezért elismerést éreztem vele kapcsolatban. 

Akkor nem látogattam el egyetlen egy ülésre sem, (amit már bánok) de munkatársaimnak, 

családomnak elmondtam a hallottakat. Magam is csodálkoztam, de megváltozott a 

hozzáállásom a szenvedélybetegekhez, ahol tudtam, ott elmondtam, hogy van segítség.” (…) 

„Én még ilyen elfogadó, megbocsátó, őszinte csoporttal soha nem találkoztam, ahol intim 

dolgaikról ilyen fesztelenül tudtak volna beszélni. Az irigység halvány szikráját is felfedezni 

véltem magamon, de jó nekik, hogy ilyen csapathoz tartoznak. Feltétel nélkül megbízhatnak 

egymásban, bármikor fordulhatnak segítségért másik társukhoz, mindig önmaguk lehetnek, 

nem ítélkeznek egymás fölött.” (31. beszámoló) „Amikor életünk jelentős részében 

energiáink többségét arra fordítjuk, hogy hibáinkat, ‚bajainkat’ palástoljuk, ‚túléljünk’, 

akkor a ‚poklokat megjárt’ emberek nyíltan, természetes módon, emelkedett hangnemben 

osztják meg kínjaikat, küzdelmeiket. Időnként az az érzésem, némi túlzással hogy 

‚adomány’ számukra az alkoholizmus, mert ennek segítségével személyiség fejlődésük egy 

olyan szintre juthatott, amely egy átlagember számára csak ritkán adatik meg.” (40. 

beszámoló) 

A két utolsó szövegrész átvezet bennünket a heteretóp terekben zajló folyamatok egyik 

fontos elemét alkotó parrézia gyakorlásához, erről szól munkám következő fejezete.  
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Parrézia a 12 lépéses csoportokban 

 

„Légy mindig kész kimondani a gondolatodat,  

és minden aljas ember kerülni fog”. 

 

Az önsegítés világában olyan „autentikus kommunikációs terek”
191

 jöhetnek létre, ahol 

az érintettek professzionális segítség nélkül, a bizalom légkörében válhatnak saját életük 

kreatív átalakítóivá, új, felépülés alapú identitásuk megformálóivá. A közös érintettség miatt 

ezekben a 12 lépéses csoportokban senkinek nincs lehetősége – a függők szemében sokszor 

visszatetszést keltő – „ex cathedra” kijelentéseket tenni másokról, a csoporttagok felé erős 

normatívaként jelenik meg az „ex existentia” személyes beszédmódja.  Mivel 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 

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 

parrhezia célja nem mások ostorozása, hanem a problémák kimondása és megoldása 

társadalmi válsághelyzetekben.”
192

 

A személyes igazság keresésének útját járó tanítvány fejlődésében és önmegismerési 

folyamatában Foucault – a 12 lépéses programok felfogásával összhangban – lényeges 

szereplőnek tekinti a Mester, a Vezető alakját. A 12 lépéses programokban ezt a funkciót 

betöltheti egyetlen személy (szponzor), illetve maga a csoport (gyűlés) is. Foucault szerint a 

Tanítvány beszédmódját a „vallomás” szó jelöli, ezzel szemben a „parrézia”, (őszinte és bátor 

igazmondás, igazságbeszéd) a Mester privilégiuma, aki „maga a tanítás”, mivel életével és 

tetteivel tesz tanúbizonyságot személyes igazsága mellett, hitelesen és önazonosan képviseli 

és testesíti azt meg. A parrézia alapvetően különbözik a retorikától, mivel igaz, kockázatos és 

elkötelezett beszédmódot jelent, szemben a retorika törekvéseivel, amelyek során a szavak 
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nem a hit kinyilvánításának, hanem valamilyen külső igazság elhitetésének a céljából 

hangzanak el, a meggyőződés helyett a meggyőzésről szólnak. A parréziaszta a radikális 

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

beszél, mondandójával személyes igazságviszonyban van. „Már az addiktológiai konzultáns 

képzés során megismert önmagukat alkoholistának tartó emberektől is szavakba nehezen 

foglalható adományt kaptam: az őszinteséget. Amikor életünk jelentős részében energiáink 

többségét arra fordítjuk, hogy hibáinkat, ‚bajainkat’ palástoljuk, ‚túléljünk’, akkor a 

‚poklokat megjárt’ emberek nyíltan, természetes módon, emelkedett hangnemben osztják meg 

kínjaikat, küzdelmeiket.” (53. beszámoló) 

A 12 lépéses csoportok heterotópiáikban egyedi lehetőséget teremtenek tagjaiknak 

Mester és Tanítvány szerepei közötti folyamatos alterációra, átjárásra. A csoporton részt 

vevők egy olyan ritka diszkurzív helyzet részesei lehetnek, amit talán az egyik A.A. gyűlésen 

hallott, nagy megvilágító erővel bíró kijelentés ír le a legplasztikusabban: „Zongoraleckét 

adok-veszek”. „Az önkultúra gyakorlatában a szerepek gyakran felcserélődhettek, és 

előfordult, hogy ugyanaz a személy hol egyiket, hol másikat töltötte be” – írja erről 

Foucault,
193

 majd kicsit később így folyatatja „Sokatmondó ebből a szempontból Galénosznak 

a szenvedélyek gyógyításáról szóló munkája: a szerző azt tanácsolja a saját magával törődni 

kívánó olvasónak, hogy vegye igénybe valaki más segítségét, de nem elismert 

hozzáértéssel vagy tudással rendelkező szakembert javasol, hanem olyan jó hírű embert, 

akinek hajthatatlan őszintesége minden próbát kiáll”.
194

 (kiemelések tőlem) A fenti sorok 

akár a 12 lépéses programokban elterjedt személyes szponzoráció gyakorlatának pontos 

leírásaként is olvashatók. Az A.A. felfogásában a szponzoráció nem baráti kapcsolat, hanem a 

hiteles forrásból érkező, a „kemény szeretet” módszerét alkalmazó Mestertől érkező 

visszajelzések köztes tere, ami egyben kölcsönös tanulási folyamat is. A szponzor mintegy 

„előéli” a józanságot a szponzorált számára, mintát, igazodási pontot jelent annak felépülési 

útján. 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 megfigyelő is azonnal felfigyel: „Először nem értettem, és azt kezdtem vizsgálni, 

miért érzek ennyi negativitást, amikor korábban pozitív tapasztalatokat szereztem. Biztosan 
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‚megcímkéztek’, azt gondolják, nekem kell ‚szerepelniük’. Ez jelentősen zavart is… Továbbá 

kaptam két nyílt üzenetet is, ami egyébként nem egyezik a szabályrendszerrel, és engem is 

váratlanul ért, de betartottam a szabályokat és ‚zsebre tettem’. Aztán rájöttem, hogy erről a 

gyűlésről azért gondolkodom másképp, mert itt nem E/1 személyben, hanem 

általánosságban folyt a dialógus, így: ‚az alkoholista’. (Természetesen nem minden 

megszólalónál volt így!) A többi gyűlésen azonnal szólt valamelyik csoporttag, ha valaki 

megfeledkezett az E/1 használatáról, ez ebben az esetben elmaradt.(…) Elhangzott, hogy 

miután ‚az alkoholista okoskodó, mindent jobban tud, még Istennél is jobban’ minek kellene 

hát hinni – mondta ezt az egyik csoporttag ironikusan. Annyira jó, hogy ezt így 

megfogalmazták, mert pontosan ez volt az érzésem, annak ellenére, hogy ugye elvileg azon 

dolgoznak, hogy ez ne így legyen… Igen! Ez a kettősség zavart mindvégig: vágynak arra, 

hogy teljesítsék a lépéseket, elvileg dolgoznak is rajta, valójában azonban csak formális az 

egész. Formális, hogy jelen vannak, formális, hogy beszélnek róla, formálisan tesznek 

dolgokat: nem igazi, nem teljesen őszinte. Úgy éreztem, csak a másiknak szól és nem 

önmaguknak önmagukért, a változásért! Beszéltek a hitről, de úgy tűnt, pontosan a hit 

hiányzik belőlük.” (57. beszámoló) 

Korábban utaltam már arra, hogy a 12 lépéses programok működésével kapcsolatban –

feltehetően a formai hasonlóságok miatt – gyakran felmerül az a feltevés, hogy ezek a 

közösségek valamilyen vallási alapokon álló csoport, kisegyház, szekta „fedőszervezetei”. A 

gyűlések kötött „liturgiája”, a „kanonizált” szövegek felolvasása, a 7. hagyomány keretében 

történő „adakozás”, a csengő használata tovább erősíthetik ezt a feltevést, amire a beszámolók 

szerzői is többször utalnak.  „22 éve hívő keresztény vagyok, és azóta járok keresztény 

közösségbe, amelyen belül mindig része voltam valamilyen jellegű kisebb csoportnak, amelyek 

különböző célzattal születtek. Jelenleg is része vagyok az egyik házi csoportnak. Amikor 

meglátogattam az A.A., NA csoportok összejövetelét, gondolataimban akaratlanul is 

párhuzamot vontam az eddigi tapasztalataim és ezen csoportok működése között. Sok 

hasonlóságot fedeztem fel, de különbségeket is. Az egyik ilyen feltűnő különbség az a 

merevnek tűnő keretrendszer, „szertartás”, ahogy zajlik az összejövetel, egy adott struktúra 

szerint, kicsit „hidegnek” tűnt a bemutatkozások, felolvasások rituáléja, hogy nem lehetett 

hozzászólni, nem volt erre lehetőség az alkalom keretén belül. Az elhangzott „bizonyságok” 

nagyon őszinték és részletesek voltak, és nehéz volt megállni, hogy valamilyen együttérzést, 

vagy szimpátiát, biztatást ne fejezzek ki valamilyen módon. Az egyik hasonlóság, hogy az 

egyén személyes növekedése, változása a cél, és ehhez egy természetfeletti segítséget kérnek, 

bár egy keresztény közegben ez Isten, az A.A., NA csoportokban ez egy „saját felfogásunk 
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szerinti Isten.” (80. beszámoló) „Aztán elkezdődött a gyűlés. Forgatókönyvszerűen, egész 

pontosan követve a liturgiai elemek egymásutániságát. (…) Aztán előkerült a spiritualitás 

kérdése. Volt, aki mesélte, hogy egyszer egy nyitott gyűlésen, amikor kimondták azt a szót, 

hogy Isten, egy új érdeklődő fölpattant és elviharzott, de még az ajtóból idegesen visszaszólt, 

hogy ő nem szektába akart jönni.” (55. beszámoló) „Persze mindenképpen fontos minden 

gyógyulási folyamatban, a terápiában való megmaradás, de ez az élethosszig tartó felépülés 

távlatában igen erős elköteleződésnek tűnik. Ez már számomra egy, a vallásos gyülekezethez 

való tartozáshoz hasonló érzést jelent.” (1. beszámoló) „A vallásos összejövetelekhez való 

hasonlatosság: a gyertya, a közös ima, a megosztások gyónás-jellege és a csoport 

működéséhez szükséges adományok összegyűjtésének mikéntje is újra ezt az érzetet erősítette 

meg bennem.” (47. beszámoló) Szerintem az Anonim Alkoholisták gyűlésének a programja 

hihetetlenül nagy hasonlóságokat mutat a Biblia „programjával”. Talán éppen ezért van 

olyan nagy hatással rám is. A következő, amely által egy újabb közös vonást fedeztem fel az 

Anonim gyűlés és a mögötte lévő eszmerendszer és a Biblia tanítása között, annak az erőnek a 

hangsúlyozása, amit a közösség megtartó ereje képvisel. A Biblia azt mondja, fontos az 

egyház, a közösség, mert a csiszolódásnak, a jellemfejlődésnek a helyszíne. A közösségben az 

ember rákényszerül arra, hogy kitörjön az önző gondolkodásmódból, és megtanuljon 

együttműködni a többiekkel. Az együttműködéshez szükséges az alázat, a szeretet, az egymás 

elfogadása, aminek következménye, hogy segít a jellemfejlődésben.” (37. beszámoló) „Lehet, 

hogy kissé erőltetettnek tűnik, de ezek alapján én az önsegítő közösségek 12 lépéses 

programjában felfedezni vélem a szerzetesi fogadalmak nyomait is. Hiszen ebben az 

összefüggésben a tisztaság nem más, mint áttetszőség, őszinteség, a kapcsolataim titok-

mentessége. A szegénység abban nyilvánul meg, hogy bizonyos örömszerző tevékenységekről 

és számomra kedves személyek társaságáról le kell mondanom. Az engedelmesség pedig azt 

jelenti, hogy a tagok megtanulják a közösség szabály- és normarendjét fölébe helyezni a saját 

pillanatnyi vágyaiknak, ami hosszú távon – a közösség megtartó erejével – az egyének javát 

szolgálja.” (26. beszámoló) 

„Annyira vagyok beteg, amennyire titkaim vannak” – hangzik gyakran el a 12 lépéses 

programok gyűlésein. A gyűléseken és a szponzorációs kapcsolatokban a parrézia, a 

kendőzetlen igazságbeszéd gyakorlása a felépülés egyik alapfeltétele és módja, a 

korábbiakban idézett Johari ablakban „Rejtettként” megjelenő terület nagyságának 

csökkentése, fokozatos „Nyílt” területté alakítása érdekében tett erőfeszítések egyik 

legfontosabb eszköze. 
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Az „önkultúra” gyakorlata  

 

„Reggel gondolkodj, 

délben cselekedj, 

este étkezz, 

éjjel aludj.” 

 

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. Ebben a fejezetben Foucault – és kisebb részben az ő munkásságának kritikai 

olvasatát kínáló Pierre Hadot – írásai nyomán ezeket a hasonlóságokat kívánom bemutatni.  

A függőség mechanizmusának teljesebb megértését célzó megközelítések sorában a múlt 

század utolsó harmadában tett szert széles körű ismertségre E. J. Khantzian ön-medikációról 

szóló hipotézise. A szerző kényszeres szerhasználók klinikai környezetben történt 

megfigyelésén alapuló feltevése szerint a különböző típusú kémiai szereket használóik eltérő 

lelki és testi állapotok okozta fájdalmak megszüntetésére, vagy kedélyállapotuk és közérzetük 

módosítására, javítására használják. A motivációk listáján előkelő helyet foglal el az érzelmek 

szabályozása, az önbecsülés erősítése, a kapcsolati nehézségek enyhítése, és az önmagukkal 

való törődés, az önkényeztetés igénye. A szerhasználó személyek számára a szer lehetővé 

teszi, hogy fájdalmas érzéseket elnyomjanak, illetve átélhessék saját érzéseik irányításának 

élményét. Khantzian ennek alapján fogalmazta meg azt a – egyes kutatások által 

alátámasztott, mások által viszont cáfolt – hipotézisét, amely szerint a kényszeres 

szerhasználat egyfajta öngyógyítási kísérletként is értelmezhető. A fenti hipotézis éles fénybe 

állítja a függő személyek önmagukról való gondoskodásának kérdéskörét, amivel 

dolgozatomnak ez a fejezete foglalkozik. „Az addikt személyiségek képtelen önmagukkal 

törődni. Önértékelésük, önmagukba vetett hitük csorbát szenved: kérdésessé válik, mennyire 

képesek megszeretni magukat és teljesítményeiket” – írja egy hosszú ideje alkoholfüggőkkel 

foglalkozó, a 12 lépéses programokat jól ismerő szakember.
195

 Ha a Khantzian hipotézist 

helyesnek fogadjuk el, akkor vajon a felépülés során elsajátított „öntechnikák” mentén 
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kibontakozó, közösségi keretben zajló gondoskodás
196

 és „öngondoskodás” felfogható-e egy 

korábbi maladaptív törekvés adaptív és konstruktív megvalósításaként, a korábbi mintázat – 

legalább részleges – felülírásaként? 

Az alkalmatlanság érzésének öngyűlöletbe történő átfordulását, és a fájdalmas érzések 

szabályozásának Khantzian hipotézisét alátámasztó kísérletét így beszéli el saját 

sorstörténetében a 2010-es kutatás egyik interjúalanya: „Megkezdtem a tanulmányaimat a 

főiskolán, és az új környezetben azonnal fájdalmasan magányos lettem, amiből úgy tűnt, nem 

vagyok képes kitörni. A régi kényszerek (sport, tanulás) már nem működtek jól. 

Kétségbeesetten igyekeztem talpon maradni, ami ideig-óráig nagy nehezen sikerült. 

Megváltásként jött a drog. Könnyedén dobtam oda az életem, mert újra jól érezhettem 

magam. A banális dolgok jelentőségüket veszítették. Éreztem, hogy ez nem teljesen oké, de ezt 

igyekeztem elnyomni. Volt, hogy dühödten konstatáltam, hogy vesztes vagyok. Akkor pedig 

pusztuljak, ezt érdemlem. Tényleg sokat vesztettem, rövid időn belül. Két év elteltével 

eljutottam oda, hogy mást akarok, ez így nem jó. De senkiben sem bíztam, csak magamban, 

ahogy azelőtt mindig is. Meg kell tudnom oldani. A következő nyolc év erről szólt, egyre 

nagyobb veszteségekkel és egyre fogyatkozó magamba vetett hittel. Aztán eljutottam oda, amit 

korábban elképzelhetetlennek tartottam: csábítóbb volt, hogy megszűnjek létezni, mint az, 

hogy éljek. Rájöttem, hogy vége. A szép kezdet ellenére elveszítettem a háborút, ennyi volt.” 

(2012. 2. interjú) (kiemelés tőlem) A 12 lépéses gyűléseken gyakran elhangzó, közösségi 

empowerment-et tartalmazó üzenetek egyike – „amíg nem tudod megszeretni magad, addig 

mi szeretünk téged” – arra utal, hogy a konstruktív öngondoskodás, illetve az önszeretet 

képessége a felépülésbe érkező függők körében szinte mindig súlyos deficitet mutat, 

elsajátítása viszont létfontosságúnak tűnik a felépülés szempontjából. 

Gregory Bateson a kommunikatív tanulásról szóló elméletében az új személyes identitás 

elsajátításának folyamatát modellezte, és erről tett fontos megállapításokat. A 0. 

(problémamentes öntudatlanság) és az I. típusú (klasszikus kondicionálás, instrumentális 

jutalmazás) tanulási módokat követően a II. típusú tanulást a törődéssel teli kapcsolatok 

szakaszaként jellemzi. A felnőtt korra jellemző III. típust a tanulást egyfajta spirituális 

orientációval hozza összefüggésbe, ami gyakran a már említett, William James nevéhez 

köthető „másodszor megszületettség” élethelyzetében gyökerezik. Az „önkultúra” 

fogalmához köthető eljárásmódok nyomán a felépülőknél kialakulnak a batesoni tipológia II. 

és III. típusához köthető tanulási módok, ami gyakran a törődés képességének elsajátítását, és 
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az életesemények spirituális alapú átkeretezését jelenti. „Azt a képességet és hozzáállást, 

amikor valaki a kedvezőtlen előjelek ellenére sem tér ki a kihívások elől, hanem – a 

várakozásokat megcáfolva – szembenéz és megbirkózik a nehézségekkel, rezilienciának 

nevezi a szakirodalom” – írja Kelemen Gábor.
197

 (kiemelés az eredetiben) Két interjúrészlettel 

szeretném megvilágítani ezt a változást a függők életében: „Tíz hónapja nem ittam már 

akkor, fél éve dolgoztam újra életem addigi első és egyetlen munkahelyén mint laboratórium-

vezető fogtechnikus. A piás előéletem okozta szakmai bizalomvesztés lassan enyhült, de 

bizakodó voltam: ha megy a nem-ivás, újra meg fognak becsülni, lesz munkám maszek alapon 

is. Itt robbant a bomba: Minden előzetes jelzés nélkül kezembe nyomták a felmondó levelet, 

igaz korrekt végkielégítéssel, felmondási feltételekkel, de kirúgtak. A dolog nem személyre 

szólt, munkatársaim is „repültek”. Kiszervezték a fogtechnikai munkákat, megszüntették a 

laboratóriumot. Egy világ omlott össze bennem: szakmai presztízsem még romokban, anyagi 

tartalékom nincs, önértékelésem mélyen a kívánatos alatt. Hogyan tovább…? Három napig 

meg sem mertem mondani a családomnak a dolgot. Az A.A. szponzorommal töltöttem a 

napjaimat, naponta jártam meetingre, csak aludni jártam haza. Néhány nap után lazult a 

görcs, munkajogásszal konzultáltam, aki végleg megerősített: itt már nincs mit tennem. 

Kínomban – még agnosztikusként – Istentől kértem tanácsot. Végül apró jeleket észlelve 

eldöntöttem, önálló fogtechnikus leszek! Azelőtt sokkal jobb körülmények közt sem 

kockáztattam meg ezt a lépést, gyáva voltam. Ma tudom, ennek az eseménynek köszönhetem, 

hogy végképp elköteleződtem az A.A. mellett, a felnőtt lét mellett, és innen eredeteztetem 

Isten felé fordulásomat is. Ha ez nem jön létre én ma már nem írhatnám ezeket a sorokat, 

mert nem kérne rá senki, de nem is élnék már. Hiszem, vallom, hogy mindaz, amit elértem, 

megvalósítottam, fejlődtem, ennek a sorsfordító –akkor elátkozott- eseménynek köszönhető.” 

(2012. 3. interjú) 

„Az akkor 30 éves fiam tavaly hirtelen kórházba került, azonnal megoperálták, de a műtét 

után is teljes volt a tanácstalanság. Szövettani vizsgálatra kellett várnunk, minden nap vele 

töltöttem annyi időt, amennyit csak tudtam. Utóbb kiderült, hogy egyikünk sem tudta a 

másikról, hogy tudja-e, mi a tét. Bujkáltunk a szavakban, iszonyatosan belefáradtunk a 

várakozásba. Egy nap, amikor már mindketten el voltunk csigázódva, a fiam végre el tudott 

egy kicsit aludni. Kimentem az erkélyre, fel-alá sétáltam, és a magam módján Istenhez 

fohászkodtam, hogy adjon könnyű álmot a fiamnak, és – egy kis frivol fordulattal – ha lehet, 

álmodja azt, hogy motorozik, hiszen azt nagyon szereti. 
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Amikor felébredt, megkérdeztem, hogyan aludt, és mit álmodott. Igen, motorozott álmában, de 

nem az saját, nagy motorjával, hanem az én robogómmal… A következő napon reggel mentem 

be a kórház kapuján, és sok ‚rossz ima’ után magamban ki tudtam mondani, hogy ‚Istenem, 

dönts Te a fiam sorsáról!’ Még aznap megjött a kedvező laboreredmény… Ekkortájt a 

program 3. Lépésében jártam, és már-már azt gondoltam, hogy rendben van, rábíztam stb. De 

igazából ezek az élmények hitették el velem végleg, hogy van nálam hatalmasabb erő, és nem 

vagyok egyedül.” (2012. 5. interjú) Ez a két szövegrész arról tanúskodik, hogy a kutatása 

alanyok már szert tettek a reziliencia képességére, érzelmileg telített krízishelyzetekben  

újfajta, spirituális elemeket is tartalmazó coping-ot működtetnek, számukra korábban 

ismeretlen megküzdési technikát alkalmaznak, és ennek nyomán az önmagukkal – és ezáltal a 

másokkal való – törődés vonatkozásában is fontos felismerésekhez, tapasztalatokhoz jutnak. 

Michel Foucault életének utolsó időszakában kiemelt figyelemmel fordult azon eljárások 

felé, amelyeket egyik ekkortájt született tanulmányában „az önmagaság technikáinak” 

nevezett.
198

 A szexualitás történetéről írott könyvének III., „Törődés önmagunkkal” című 

kötetében egy teljes fejezetet szentel az antikvitásban igen elterjedt, ám az utóbbi 

évszázadokban a mindennapokból jórészt kiveszni látszó gyakorlatok és eljárások 

rendszerének, amit összefoglalóan „önkultúra” névvel illetett. Foucault az antik források 

vizsgálata alapján arra a felismerésre jutott, hogy a delphoi jósda egyik erkölcsi jelmondata, 

az „ismerd meg önmagadat” (gnóthi szeauton) mindig kiegészült az „önmagaddal törődés” 

(epimeleia heauton) követelményével.  „A delphoi tanítás nem az életre vonatkozó absztrakt 

maxima volt, hanem olyan technikai tanács, olyan szabály, melyet figyelembe kellett venni, 

ha a jósdához fordultak tanácsért. Az ismerd meg önmagad azt jelentette: ne gondold, hogy 

Isten vagy.”
199

 „A Felsőbb Erőről két dolgot érdemes tudni” – mondják gyakran a 12 lépéses 

programok gyűlésein. Az egyik, hogy létezik, a másik, hogy nem én vagyok az”. A 

programban használatos, a már többször említett paradox elemeket is tartalmazó kijelentés 

visszautal a dolgozatomban egy korábbi fejezetében már érintett hübrisz  (ύβρις) fogalmára, 

ami azt a bűnt is jelölte, amikor az ember elfeledkezik az istenek elsőségéről, és önmagát hiszi 

mindenhatónak. Az önkultúra eljárásai ezért abban is segítik a felépülőt, hogy segítségükkel 

megtapasztalhassa saját maga tényleges dimenzióit és megtanulja, hogy ő is – ahogy az  A.A. 

gyűlésein a józansági érmék átadásakor gyakran elhangzik: „apró, de fontos része a világnak” 

–, és abban megtalálja saját valódi helyét. Az első párhuzamot az antik életbölcselet és a 

felépülés mint életforma között Pierre Hadot kijelentése jelzi, mely szerint „az antik filozófia 
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valóban elsősorban életvitel. A bölcsesség nem a tudásban mutatkozik meg, hanem abban, 

hogy általa más módon létezünk.”
200

 

Foucault szerint az „önmagunkkal törődés” feladata a spiritualitás legáltalánosabb 

formája. A szexualitás történetéről szóló művének harmadik kötetében ezért alaposabban 

megvizsgálja „az egyén önmagához fűződő viszonyának intenzitását”, vagyis „mindazon 

módozatokat, amelyeken keresztül az egyén saját átalakulása, megjavulása, megtisztulása és 

megváltása érdekében önmaga megismerési tárgyként és cselekvési mezőként történő 

megjelenítésére törekszik.”
201

 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”.  

„A spirituális felépülési programok tagjai Szókratész örökösei, mivel szerintük a 

vizsgálódás nélküli életet nem érdemes élni”
202

 – írja Kelemen Gábor. A fenti kitételt 

Foucault-nál is megjelenik, aki Epiktétoszra utalva azt tartaná kívánatosnak, ha önmagunkkal 

szemben az „éjszakai őr” szerepét és pozícióját foglalnánk el.
203

 Önmagunkkal való törődés és 

önismeret kart karba öltve járnak, amiről Foucault egy másik helyen így: „Az önmagunkkal 

való törődés végső soron elvezet önmagunk megismeréséhez, az önismeret az önmagával való 

törődés gyakorlatának eredménye”.
204

 Az önismeretre vágyónak tehát mind Foucault, mind a 

12 lépéses programok ajánlásai szerint azt a döntését követően, hogy az önfejlesztés útjára 

lép, mindenekelőtt el kell sajátítani a techné-t, vagyis az önátalakító eljárások teljes 

rendszerét, illetve az egyén önmagán végrehajtandó műveleteinek a technikáját. „(…) az 

önmagunkra irányuló igyekezet nem pusztán általános beállítottságot, fókuszálatlan figyelmet 

igényel. Az epimeleia szó nem egyszerűen egy adott irányultságot, hanem foglalatosságok 

egész körét jelenti”
205

 – mondja Foucault, aki mindezeket az eljárásokat együttesen a „létezés 

esztétikájának” is nevezte. „A filozófiában nem pusztán egy mű megalkotásáról, hanem 

önmagunk átformálásáról van szó (…) A hellenisztikus és a római kori filozófia tehát 

életvitel, életművészet és létmód. (…) Szókratész rávette beszélgetőtársát arra, hogy 

kérdésessé tegye önmagát, hogy gondot viseljen magára, és hogy lelkét a lehető legszebbé és 
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legbölcsebbé alakítsa.”
206

 – teszi hozzá mindehhez Hadot. Foucault és Hadot mondatai itt is 

egybeesnek a 12 lépéses programok javaslataival, illetve Robert Lefever fentebb idézett 

gondolataival, amelyek a józanságot életformaként ajánlják a felépülni vágyók figyelmébe. A 

kezdő számára megfogalmazott egyik ajánlás nem kevesebbet javasol, mint „90 nap alatt 90 

gyűlés felkeresését”, és szponzor választását. A gyűléseken történő részvétel jelentette napi 

egy órás elfoglaltság önmagában is komoly életformabeli változtatást igényel a függőtől. A 

három hónapos – a beavatási rítusok terminológiáját követve saját környezetben eltöltött 

„szeparációs időszakként” is felfogható – „próbaidő” leteltét követően kerülhet sor az 

elköteleződésről szóló döntés meghozatalára a függő részéről.  „A nézők elmennek, a 

résztvevők maradnak” – szól a lényegre törő felirat a komlói terápiás intézet falán. 

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 – ahogy erről korábban részletesen szó esett – nem csupán a szer 

elhagyásáról, hanem egy gyökeresen új episztemológia és élettechnika működtetéséről 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, gyakorlatilag szinte lehetetlen elsajátítani. A felépülési folyamatban előbbre 

tartó függőktől viszont – ha nem is könnyedén, de lassan - megtanulható. Ilyen „techné” 

például a 12 lépéses programok már említett öt ajánlása is: „1. Ne igyál/használj!” 2. „Járj a 

gyűlésekre!”. 3. „Dolgozz a lépéseken!”, 4. „Legyen szponzorod!” 5. „Vállalj szolgálatot!”. 

„A sztoikus tradícióban az aszkézis nem az önmagunkról való lemondást, hanem 

pontosan az ellenkezőjét, önmagunk fokozatos megismerését, birtokbavételét és uralását 

jelenti.” 
207

 – írja Foucault. Ez a tömör mondat választ jelent a szárazság – józanság 

kettősségét gyakran félreértő, és ennek nyomán sokszor félrevezető felvetéseket és 

elvárásokat megfogalmazó közbeszéd képviselői számára. A 12 lépéses programokban 

józanodók 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. A felépülésük során bekövetkező 

episztemológiai váltás nem csupán a már említett komplementer viszonyok kialakítását 

jelenti, hanem egy olyan személyes paradigmaváltást is magába foglal, amelyben a kémiai 

szerekről történő lemondás mentén lehetővé válik önmaguk valódi birtokbavétele és uralása. 
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Korábban többször utaltam arra, hogy a felépülők nem helyreállítási, hanem önmeghaladási 

narratívát 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”, Hamvas Béla kifejezésével élve a „homo 

normalis” megalkotása. 

Ezek a jól kitapintható törekvések egybeesnek az elmúlt három évtizedben az 

egészségügyi rehabilitáció területén történt lassú szemléleti elmozdulással is. A folyamat az 

egész-ségnek a patológiás állapotoktól való mentességként koncipiáló felfogásától 

eltávolodva egy átfogóbb szemléletmód irányába mutat, amelyben az „egészség 

nyilvánvalóan nem visszatérés valamely korábbi állapotba, nem helyreállítást valamitől 

(betegség), hanem valami (életminőség) felé való mozgást jelent.”
208

 (kiemelések az 

eredetiben) Az egészség immár nem a betegségek ellentéteként jelenik meg, hanem az 

„egészségek univerzuma olyan dimenziót jelent, amely részben magába foglalja a betegségek 

világát.”
209

 Talán ennek a – kategoriális szemlélettel szemben álló dimenzionális 

betegségmodellnek – az ismeretében (is) írhatja azt Foucault, hogy „az orvostudomány és az 

erkölcstan (gyakorlati és elméleti) közelítése végső soron arra szólítja fel az embert, hogy 

betegnek, vagy betegségtől fenyegetett személynek tartsa magát”.
210

 Hamvas Béla szerint az 

ember normálállapota a betegség, a feladat nem meggyógyulni, hanem a betegséggel együtt 

élni. (…) A beteg ember, ha betegségét beismeri és azt magára veszi, erőt nyer ahhoz, hogy 

önmagán túl a valódi, az igazi, a normális, az egészséges embert megalkothassa.” 
211

(kiemelés 

az eredetiben) 

„Lemond minden más foglalatosságról, hogy üressé tehesse magát (sibi vacare) 

önmaga számára” – mondja Foucault Senecát idézve. „Józanságod álljon az első helyen!” – 

javasolják a 12 lépéses programok, „mert ha azt elveszted, előbb utóbb elvész a munkád, a 

családod, az egészséged”. Ez a tevékenység „Epiktétosz szemében kiváltságos feladat, 

adomány és kötelesség, mely azzal biztosítja szabadságunkat, hogy, rákényszerít bennünket, 

tegyük meg önmagunkat minden igyekezetünk tárgyául.”
212

 Természetesen a szóban forgó 

jelenség – mondja Foucault – „csak azokat a gyér számú társadalmi csoportokat érintette, 

melyek a kultúra hordozói voltak, s amelyek számára a tekhné tu bui jelenthetett valamit, 

illetve valamilyen realitással rendelkezett”. Ezen a ponton döntő különbséget fedezhetünk fel 
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az antikvitás önátalakító munkájába fogó szubjektumai, és a XXI. század felépülni vágyó 

függőinek élethelyzete között: míg az előbbiek számára az önkultúra a személyiség 

kiteljesítésének vágya és lehetősége egy autonóm, szabad ember önként választható 

lehetőségeként merült fel, addig a józanságot célzó erőfeszítések véghezvitele utóbbiak 

számára egyfajta kényszerválasztásként, élethosszig tartó permanens feladatként jelenik meg. 

A felépülők józanságuk megtartása érdekében mintegy folyamatos önismereti munkára és 

változásra „ítéltettek”. 

A felépülés folyamatában 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. „Most azt látom, hogy életem legnehezebb 

mélypontjai hozták meg a lehetőséget a javításra, a rendbehozatalra.” (2012. 1. interjú) A 

felépülő elkezdi saját életét problémákkal teli élet helyett lehetőségekkel teli életként látni és 

felfogni. „Ma már hálás vagyok azért, hogy alkoholista lettem” – hallottam sokszor a 

hétköznapi gondolkodás számára nehezen értelmezhető és elfogadható mondatot az A.A. 

gyűlésein. A függőség immár a személyiség átalakulását elindító „trigger” szerepében jelenik 

meg, és mint ilyen, alapvetően átértékelődik: személyes sorscsapásból szinte „áldássá” válik a 

felépülő számára. 

„Betegségeket nemcsak medicinális eszközökkel lehet orvosolni. Az orvostudomány 

nem öleli át az emberi betegségekről és szenvedésről szóló teljes tudást.”
213

 – írja Kelemen 

Gábor. Ha a szenvedő páciens a gyógykezelés jórészt passzív attitűdöt kívánó megközelítése 

helyett a személyes helyzetének és problémáinak orvoslását célzó átfogóbb, aktívitást igénylő 

habitusával közelít önmagához, lehet, hogy „régi állapota ugyan nem áll helyre, de sok 

tekintetben egészségesebb lehet, mint valaha volt.”
214

 Ezt a személyes episztemológiai 

fordulatot, az önmagunkkal való törődés igényének a felmerülését és gyakorlati kivitelezését 

tekinthetjük a józanodás személyes heterotópiájának, a felépülő „önkultúrájának”. ”Az 

önmagával való törődés a létezésnek olyan módja, amely mindenkire vonatkozik egész életén 

keresztül”
215

 – mondja Foucault. Megalapozott-e az állítás, hogy a felépülők – Szókratész 

örökösei – az „önmagukhoz való megtérésre” (conversio ad se), az önmegismerés, az 

önmeghaladás feladatára, a felépülés „józanságmunkájára ítéltettek”? Carl Gustav Jung 
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álláspontja az önátalakítás munkájáról egybeesik az iménti beszámoló szerzőjének 

meglátásával: „Senki sem fejleszti a személyiségét csak azért, mert valaki azt mondta neki, 

hogy hasznos lenne vagy jól tenné. (…) Csak kauzálisan ható kényszer bírja mozgásra a 

természetet, beleértve az emberi természetet is. Ha nem muszáj, semmi sem változik, 

legkevésbé az emberi személyiség. Az borzasztóan konzervatív, hogy ne mondjam renyhe 

(kiemelés az eredetiben). Csak a legélesebb szükség riasztja fel. A személyiség fejlődése 

ugyanígy nem engedelmeskedik semmilyen kívánságnak, semmilyen parancsnak és 

semmilyen belátásnak, csupán a szükségnek; (kiemelés az eredetiben) kell hozzá a belső vágy, 

és a külső motiváló kényszer.”
216

 Itt utalnék vissza arra, hogy a 12 lépéses csoportok 1. lépése 

beismerésről beszél, nem belátásról vagy vágyról. A beismerés igen erős kifejezés, és a 

magyar fordítás konnotációi között ott lehet a megadás, a feladás, a vereség, a fegyverletétel 

jelentésárnyalat is. Jung a Bibliát idézve utal arra is, hogy „sokan vannak az elhívottak, de 

kevesen a választottak. A személyiség kifejlődése (…) egyszerre karizma és átok: az első 

következmény, hogy az egyéni lény tudatosan és elkerülhetetlenül kiválik a csorda 

megkülönböztetés és tudatosság nélküli közegéből. Ez az elmagányosodás, s nincs rá 

vigasztaló szó. Nem szabadít meg tőle a mégoly sikeres alkalmazkodás vagy a környezetbe 

való súrlódásmentes beilleszkedés sem, sem a család, sem a társaság, sem a pozíció. A 

személyiség kifejlődése olyan szerencse, amiért drágán meg kell fizetni. (…) 

Személyiségfejlődésre vállalkozni valójában népszerűtlen merészség, ellenszenves letérés a 

széles útról, remeteélet – ahogyan a kívülállók láthatják.”
217

 (kiemelés az eredetiben). A már 

többször idézett felépülési napló szerzője erre a jelenségre már egészen korán, alig négyhavi 

józanodás után felfigyel: „Összességében: a józanodók mintha erkölcsi, gondolkodásbeli 

fölénybe kerülnének a környezetükkel, és ebből újfajta feszültség keletkezik. A házastárs, aki 

évekig segített a párjának, most, amikor az A.A.-val sikerült a dolog, már nem tud mit kezdeni 

a helyzettel. Nem értik, miért kell járni gyűlésre, meg vannak zavarodva, és viselkedésükkel 

inkább visszahúzzák a józanodót. Azt hiszem, hogy egy hosszabb ideje józanodó tényleg 

magas szintű erkölcsiséggel, önismerettel, toleranciával stb. rendelkezik.” (FN 130. 

bejegyzés) 

„A naplóm legelején kérdeztem, hogy mi a fenének jár valaki az A.A.-ba, ha már tizenkét 

éve nem iszik. A választ régóta sejtem: azért, mert ez tartja ébren a lelküket. Vagy legalábbis 

ez megbízhatóan és nagyon intenzíven. Honvágyuk van. Nem akarják, hogy elbitangoljon a 

lelkük. Én is egyre jobban szeretek járni, pedig a konkrét alkoholvágytól – ha lehet – még 
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távolabb vagyok. Az alkoholista olyan sokáig él a lelkétől távol, hogy új életében szerelmes 

lesz a lelkébe.” (FN 278. bejegyzés) 

„Az egyén saját lelkével szembeni kötelességeinek és szolgálatainak egész hálózatát 

hozza létre”
218

 – mondja Foucault, és ezek sorában megemlíti a jegyzetfüzetek készítését és 

megőrzését, a naplóírást, az aszkézist, az önmegfigyelés alkalmazását, a sétát, mint a 

gondolatok átszűrésének eszközét. Másik ide vonatkozó szövegében ezeket kiegészíti az esti 

és reggeli elmélyedés gyakorlatával, a napi teendők áttekintésére szánt idővel, a hasznos 

alapelvek emlékezetünkbe vésésének módszerével, és az elmúlt nap fölötti számvetés 

gyakorlatával, valamint a „próbatételi eljárásokkal”, és a képzelt szegénységi gyakorlatokkal” 

is.
219

 Az általa felsorolt technikák megfelelői kivétel nélkül megtalálhatók a 12 lépéses 

programok művelői körében használatos eljárások között.  (Napi leltár, lelki béke imája, 

reggeli meditáció, 12 lépéses irodalom olvasása, lépések írása, stb.) Az önkultúra 

gyakorlatában – csakúgy, mint a 12 lépéses programokban – a szellem és a lélek „széles körű, 

szóbeli és írásos tevékenységet feltételező művelése”
220

 mellett hangsúlyosan megjelenik a 

test ápolásának és karbantartásának, az önmagunkkal való újfajta, szeretetteljes törődésnek az 

igénye is. Mindezek az eljárások „egyik legfontosabb vonása: nem az egyedülléthez való 

hozzáedződést, hanem valóságos társadalmi gyakorlatot jelent”. 
221 Az 12 lépéses felépülési 

programok utolsó, 12. lépése – ugyanennek az igénynek a megfogalmazása mentén – a 

spirituális alapokon nyugvó életforma részének tekinti a reciprocitás aktusait, és az életelvek 

folyamatos, közösségi keretben történő alkalmazását és képviseletét. „E lépések 

eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet függőkhöz 

eljuttatni, és ezeket az elveket életünk minden dolgában érvényre juttatni.”
222

 A 12 lépéses 

programokban elvárásként jelenik meg az üzenet átadásának feladata a még szenvedő függők 

felé, ám ebben is érvényesnek tűnik Foucault-nak az antik szerzőknél kapcsán 

megfogalmazott figyelmeztetése, mely szerint „olyanokat kell kiválasztani, akik 

taníthatók.”
223

 A 12 lépéses programok „Válj taníthatóvá!” szlogenje világosan utal a 

megszólíthatóság, a nyitottság és a hajlandóság fontosságára felépülésben.  

Az időben bő két évezred által elválasztott eljárásmódok szembetűnő közös vonása a 

rendszeres önvizsgálat igénye és kötelezettsége: „Mindenkinek tudnia kell, ki is ő valójában, 

azaz napvilágra kell hoznia mindent, ami a lelkében történik, fel kell ismernie a hibáit, el kell 
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fogadnia a kísértéseit és világosan meg kell fogalmaznia a vágyait. Ezek után mindezt fel kell 

fedni Isten, vagy a közösség valamely tagja előtt (…)”
224

. A 12 lépéses programok 4. és 5. 

lépése így szól: „4. Félelem nélkül mélyreható erkölcsi leltárt készítettünk magunkról, 5. 

Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársuknak hibáink valódi természetét.”
225

 A két 

szöveg közötti egyezés mellbevágó, szinte szó szerinti, ami tovább árnyalhatja a 12 lépéses 

programok történeti és kulturális beágyazottságáról alkotott képünket. 

Az antikvitásban használt eljárások alapelvei a XXI. századi, így például a felépülésük 

során visszaesést átélő józanodók számára is tanulságosak lehetnek: „A hibát nem a bűnösség 

megállapítása vagy lelkiismeret-furdalás keltése érdekében ássa elő az önvizsgálat, hanem 

azért hogy a kudarc tényére való emlékeztetés tényének és okainak átgondolása révén 

megerősödjék a bölcs magatartás zálogául szolgáló érzelmi apparátus.”
226

 Foucault a 

püthagoreusok kapcsán kitér a hallgatás kultúrájának elsajátítására is. A 12 lépéses 

programokat használók felépülésében az egyik döntő változást az odafordulás, az odafigyelés, 

az ihletett hallgatás képességének az elsajátítása jelenti. Ennek érdekében az A.A.-ban 

használatos egyik szlogen elég drasztikus javaslattal él a kezdő felépülő számára: 

„Felépülésed elején a gyűléseken vedd ki a dugót a füledből, és tedd át a szádba!”. 

Végül a kínálkozó párhuzamok hosszú sorának végén Foucault-nak azzal a kitételével 

zárom a fejezetet, ami felidézi a diakriszisz-t „a sztoikusok híres-nevezetes szabályát, mely 

különválasztja a tőlünk nem függő és a tőlünk függő dolgokat.”
227

 A 12 lépéses programok 

gyűléseinek végén elhangzó „lelki béke fohásza” (Serenity Prayer) így hangzik: „Istenem, adj 

lelki békét, hogy elfogadjam, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak, amin 

tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget”. Az ima – és tágabb értelemben az 

„önkultúra” – eljárásainak a felépülési gyakorlatban való működ(tet)éséről a 2012-es kutatás 

egyik interjúalanya így beszélt: „Most egy kis kitérőt teszek a lelkiségtől, mert így talán 

érthetőbb lesz a felépülésem. Egy nagy tanító kétezer évvel ezelőtt azt mondta, hogy ő 

békességet hirdet, és ez a békesség az, ami egyedül a sajátja. Én egy nagyon békétlen, 

nyugtalan, kapkodó, szétszórt ember voltam, amíg ittam. Mindig kerestem a békét magamban, 

amit kevés embernél láttam. A felépülésem során megtalált a lelki béke. Kellett pár év, hogy a 

napjaim nagy részében ezt élvezhessem. Ehhez sok olyan élmény kellett, amiről nem 

gondoltam, hogy megtörténik majd velem. Én külső hatásra kezdtem el szentmisére járni. 

Kezdetben idegennek éreztem magam a templomban. Álságosnak és nevetségesnek tartottam, 
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ami ott történik, de volt valami, ami megfogott, és ez a hely. A helynek a fontossága. Ekkor 

már fontos volt számomra, hogy lehetőleg minden napomban legyen egy olyan pillanat, jó 

esetben akár egy teljes óra, amit egy olyan közegben töltök, ahol önmagammal és a Felsőbb 

Erővel folytathatok dialógust. A templom alkalmasnak tűnt erre. Ezt a templomi egy órát 

megpróbáltam arra használni, hogy közelebb kerüljek valamihez, amit a Felsőbb Erőnek – 

Istennek – nevezünk a közösségben. Egy idő után elkezdett visszahatni rám ez a dolog. Én nem 

lettem katolikus vagy református, jogilag nem tartozom egyik felekezethez sem, de szeretem a 

megszentelt helyeket. Például a román kori templomokat. Szeretem azokat a pillanatokat, 

amikor valami olyasmit kapok ajándékba, aminek jelentősége lehet az életemben.  Amikor egy 

pillanatra lelassulok, elcsendesedek, elmúlnak a félelmeim, és rá tudok hagyatkozni 

önmagamra és Istenre. Ahogy haladtam előre a felépülésemben megtapasztaltam, hogy egyre 

többet kapok ezektől a pillanatoktól. Utána megpróbáltam természetes körülmények között is 

megtenni az első lelki gyakorlatomat, ami nagyon jól sikerült. Elcsendesedtem, befelé tudtam 

fordulni egy olyan helyzetben, ahol sokat gondolkodhattam. Egy szerzetesrend 

vendégházában töltöttem egy kis időt. Ott megtanultam önmagamra figyelni, kicsit meditálni. 

Ez az élmény azóta is elkísér. Elmentem még egyszer, de akkor már nem sikerült 

kikapcsolnom a külvilágot. A mindennapok gondjaira figyeltem, és állandóan a telefonomat 

lestem. Lélekben nem voltam jelen a lelkigyakorlaton. Nagyon sikertelen lett ez a 

próbálkozásom. Hetek múltak el, mire rájöttem, hogy ebből a kudarcnak tűnő élményből is 

kovácsolható bizonyos siker. Isten ugyanis rámutatott arra, hogy mik a gyenge pontjaim, hogy 

mit nem tudok elengedni. Megfogalmazta számomra, hogy mi a dolgom, mi az éppen aktuális 

feladatom a felépülésemben. A lelki béke imája ott kapcsolódott be a történetbe két évvel 

ezelőtt, hogy rendszeresen el kezdtem imádkozni otthon két mécses és egy kép társaságában. 

Egy fatörzset ábrázoló fotót vásároltam egy templomban, de nehéz nem felismerni rajta a 

feszületet. Azóta én ezeket teszem magam elé imádkozás vagy meditáció céljából. Ettől persze 

még nem azonosulok a keresztény vallással teljes mértékben. Azt vettem észre, hogy az ima 

elkezdett működni, és alakítani engem. Eszembe jutott, hogy egy Epiktétosz nevű rabszolga 

pár ezer évvel ezelőtt azt mondta – szabadon idézem –, hogy ‚egyes dolgok felett van 

hatalmunk, más dolgok felett nem rendelkezünk. Aki az utóbbi típusú dolgok alakításába, 

formálásába fektet energiát, annak garantáltan boldogtalan lesz az élete.’ Ezeket a 

gondolatokat már régebben is olvastam, de részegen nem lehet felsőbb hatalmakkal 

kapcsolatot tartani.  Amikor újra elém került ez a pár sor, rájöttem, hogy a lelki béke imája a 

felépülés legalapvetőbb kérdését feszegeti. Azt a kérdést veti fel számomra, hogy valóban 

békében kell élnem önmagammal és a világgal. Azon kell munkálkodom, amin munkálkodni 
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tudok. Vagyis önmagamon. Hogy a saját életkörülményeimen és érzéseimen próbálok-e 

változtatni, vagy pedig olyan ügyekben mozgolódok, olyan feladatokat vállalok, amelyekhez 

semmi közöm, és teljesen reménytelen a megoldásuk. Az ima segítségével viszont gyakran el 

tudom dönteni, hogy nekem mire van szükségem. Az alkohol segítségével többnyire rossz 

döntéseket hoztam. Most úgy próbálok harmóniába kerülni a világgal, hogy valamiféle 

kapcsolatom van azokkal az erőkkel, amikről korábban nem akartam se beszélni, se tudni, de 

a végén mégis kivezettek a személyes válságból.” (2012. 8. interjú) 

A felépülő egyén a józanodás során mintegy „megtér önmagához”. „A conversio ad se 

egyben útvonal is, amelyet követve az egyén megszabadul minden függőségétől, és minden 

szolgaságtól, s amelynek végpontján találkozik önmagával (…)  az ember csak önmaga 

függőségében él, sui juris, semmi sem korlátozza, vagy fenyegeti a saját maga fölött 

gyakorlott hatalmat; a potestas suival rendelkezik (…) akinek sikerült végül eljutnia 

önmagához, az örömforrás önmaga számára. Nemcsak beéri azzal, ami, s elfogadja, hogy nem 

több, hanem még kedvét is leli önmagában. (…) Ebből a szempontból az öröm szóban forgó 

fajtáját (gaudium, laetitia) minden részletében szembeállíthatjuk a voluptas szóval jelölt 

érzéssel: ez utóbbi esetben olyan örömről van szó, melynek forrása rajtunk kívül 

keresendő.”
228

  

Foucault fenti összevetése újabb választ ad arra a kérdésre is, hogy miért nem a 

választott szerhez való kontrollált visszatérés fogalmazódik meg a felépülés céljaként a 

józanodás útját sikerrel járók körében. Úgy tűnik egyszerűen már nincs szükségük kémiai 

tudatmódosító szerekre ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Az Anonim Alkoholisták 

Nagykönyvének 78. oldalán szereplő, általában az „A.A. ígéretei” néven ismert 

szövegrészben
229

 jelzett változások kezdenek valósággá válni életükben. 

„Ha fejlődésünk e szakaszában elég kitartóak vagyunk, akkor rácsodálkozhatunk a már 

megtett útra.  

 Új szabadságot és boldogságot ismerünk meg.  

 Nem bánkódunk a múlton, de nem is kívánjuk rácsukni az ajtót.  

 Megértjük, mi a derű, és megismerjük a békét.  

 Akármilyen mélyre süllyedtünk, meglátjuk hogy tapasztalatunk mások javára 

szolgálhat.  

 A hasztalanság és önsajnálat érzése eltűnik.  
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 Nem érdekelnek többé az önző, csip-csup ügyek, egyre jobban érdekelnek viszont 

embertársaink.  

 Az önzés a múlté lesz.  

 Egész életszemléletünk és magatartásunk megváltozik.”  

 

A felépülni vágyó „egyénnek szakítani kell múltbeli identitásával. Az önfeltárulkozás 

egyben önmegsemmisítés”.
230

 A régi én halála egyben az új születése, ahogy arra Pál apostol 

is utal. A felépülés folyamatában az önkultúra gyakorlóinak életében a fedetlen létezés 

életmóddá válik, vagy ahogy Foucault fogalmaz,  „az aletheia éthosszá lesz.”
231
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A józanság mint értékrend 

 

„Az ostoba nem ugyanazt  

a fát látja, mint a bölcs.” 

 

Az értékek olyan eszmei objektivációk, amelyek az ember által a dolgokban felismert, 

valamint nekik tulajdonított minőséget fejezik ki. Az értékeknek közösségképző erejük van, 

és a közösségek egyik fontos jellemzője éppen a közös, vagy hasonló értékrend. – írja V. 

Szilágyi Ibolya.
232

 Az egyén személyes valóját, én-azonosságát, identitását csak néhány 

centrális értékkel való azonosulása fejezheti ki – állítja Milton Rokeach, az értékrendek egyik 

elismert kutatója. Megfigyelése szerint az értékek sohasem elszigetelt, egyedi jelenségek a 

személynél, hanem mindig rendszerszerűen szerveződnek. Az egyénnél megkülönböztetünk 

terminális, vagy célértékeket, és instrumentális, vagy eszközértékeket. Értékeink azonban 

csak korlátozott számban lehetnek, nem vallhatunk azonos időben egymásnak ellentmondó 

értékeket. Az értékek közül az „énközeli”, centrális értékek változnak a legnehezebben. 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? Dolgozatomnak ez a fejezete a fenti kérdésekre kíván válaszolni. 

A felépülő függők narratíváit vizsgálva a már többször idézett finn kutatópáros úgy 

látta, hogy mindegyik történettípus egy olyan központi értéket tételez, amelynek fényében a 

korábbi függő életforma problematikusnak, az új élet viszont értékesnek tűnik. A kutatás 

kvantitatív adatai
233

 szintén az értékpreferenciákban mutatkozó nagyfokú változásokra 

utalnak. Egy ilyen fáradságos életforma-váltás megvalósításához és fenntartásához úgy tűnik 

fontos egy új „irányító-érték” artikulációja. Tudjuk-e azonosítani az új irányító értéket a 

függőknél? 

Ahogy azt már említettem, a 2010-es, a függők értékrendjét is 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. 
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Az 50 fős minta alapmegoszlásai a következők voltak: 

 

o férfi: 36, nő: 14 fő 

o elsődleges, fő szerének az alkoholt tekinti: 28 fő, valamilyen illegális 

kábítószert tekinti: 22 fő  

o a mintában szereplők életkora 25 és 61 év közötti 

o az átlagéletkor 43 év, az alkoholbetegek átlagéletkora 49 év, a drogfüggők 

átlagéletkora 37 év 

o az alkoholbetegek szerhasználata átlagosan 18,5 évig, a kábítószerfüggőké 

12,7 évig tartott 

o a kutatásban részt vevő alkoholfüggők átlagosan 8,5 éve, a kábítószerfüggők 

átlagosan 5,5 éve voltak józanok a kutatás időpontjában 

 

A mintába került alkoholbetegek szignifikánsan hosszabb időn át használták választott 

szerüket, mint a mintában szereplő kábítószerfüggők. Ez egyértelműen utal arra a 

tapasztalatra, hogy az alkoholkarrier általában hosszabb ideig tart, mint a drogkarrier. Ennél 

valamivel szorosabb összefüggést mutat a józanság átlagos időtartalma a szerhasználattal: a 

mintába került kábítószerfüggők mintegy három évvel rövidebb ideje józanok, mint az 

alkoholbetegek. Ez – a fenti tapasztalattal összhangban – a drogos józan populáció fiatalabb 

átlagéletkorára, illetve arra a tényre utalhat, hogy a Névtelen Anyagosok közössége tíz évvel 

később alakult meg Magyarországon, mint az Anonim Alkoholisták. 

A kutatás értékekre vonatkozó részében az European Social Survey 

vizsgálatsorozatban is használatos Schwartz-féle értékosztályokat
234

 alkalmaztam a felépülők 

értékvilágának feltérképezéséhez.  

 

 

                                                      
234
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15. ábra 

 

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 Schwartz által kidolgozott értékmezők, és az őket alkotó értékdimenziók: 

  

1. Nyitottság  

Autonómia: kreatív, a dolgokat a saját egyéni módján intéző, az újdonságra nyitott, szabad 

ember, aki saját maga dönt arról, hogyan él  

Kockázatvállalás: szereti a meglepetéseket, az új dolgokat, a kalandokat, izgalmas életet 

akar élni, nyitottan az újdonságokra, kockázatokat is vállalva   

 

2. Idealizmus  

Altruizmus: fontosnak tekinti a becsületességet, törődik mások jólétével, az életét a hozzá 

közelálló embereknek akarja szentelni 

A A SchwartzSchwartz--fféélele éértrtéékosztkosztáályoklyok
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Univerzalizmus: úgy érzi, mindenkinek egyenlő lehetőségekkel kell rendelkeznie az 

életben, fontosnak tartja, hogy még akkor is megértse az embereket, ha nem ért egyet 

velük, törődik környezete megóvásával és védelmével  

 

3. Individualizmus  

Hedonizmus: fontosnak tartja, hogy jól érezze magát, szereti kényeztetni magát, olyan 

dolgokat tesz, amelyek örömet okoznak neki, nyitott a változásokra, de alapvetően 

materialista beállítottságú 

Teljesítmény: fontos, hogy megmutathassa a képességeit, hogy sikeres legyen, és 

elismerjék a teljesítményét 

Hatalom: fontosnak tartja, hogy gazdag legyen, és környezete azt tegye, amit ő mond vagy 

szeretne. 

 

4. Konzervativizmus  

Biztonság: elkerül mindent, ami veszélyezteti saját biztonságát, elvárja, hogy a hatalom 

megvédje a veszélyekkel szemben; az erős, polgárait megóvni képes állam híve 

Tradíció: fontosnak tartja, hogy szerény és visszafogott legyen, meghatározóak számára a 

hagyományok, a családi és vallási szokások  

Konformitás: fontos, hogy mindig megfelelően viselkedjen, az állam polgárai tegyék azt, 

amit mondanak nekik 

 

A 17. ábrán a fenti 10 érték előfordulását láthatjuk az általam 2010-ben vizsgált függők, 

illetve az European Social Survey 2008-as felvételében a magyar társadalmat reprezentáló 

minta körében:  
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16. ábra 

 

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, 

A A SchwartzSchwartz--fféélele éértrtéékosztkosztáályok a lyok a 
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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 felépülők éppen ezeken a törekvéseiken lépnek túl annak 

beismerésével, hogy „tehetetlen vagyok szerhasználatommal szemben, és életem 

irányíthatatlanná vált”. 

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 

(ön)gondoskodás, az önmagukkal és a másikkal való törődés új viselkedésformáinak 

jelenlétére utalhat körükben A függők erős altruisztikusságát magyarázhatják továbbá a 12 

lépéses felépülés programnak a józanság üzenetével, illetve az üzenet átadásával kapcsolatos 

ajánlásai és elvárásai, a csoportok körében működő magas fokú szolidaritás, és a másokkal 

való törődés etikájának gyakorlati működtetése saját életükben. 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 
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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 2014-es kérdőívben ötfokú skálán kérdeztem rá a felépülők saját életével való 

elégedettségére. A felépülő függők a vizsgálat szerint igen elégedettek saját életükkel és 

boldognak érzik magukat. Egy ötfokú skálán a pillanatnyi „elégedettségre” és a 

„boldogságra” utaló kérdés esetében az 50 fő átlaga 3.84 volt, szemben a magyar társadalom 

3.37-es átlagával. Majdnem 10% „teljesen elégedettnek és boldognak” mondta magát.  

A „létezés”, a jelenlét: az ember semmivel nem bír, és nem is kíván semmit birtokolni, 

hanem örömteljesen, képességeit alkotóan használva egy a világgal
235

 – írja Erich Fromm. A 

felépülők függők értékrendjének változása felépülésük kései szakaszában – életrendjük 

átformálódásával együtt – első közelítésben egy a Fromm által jellemzett léthelyzet felé 

történő elmozdulásról tanúskodik. 

 

Milyen további kérdéseket vet fel a fenti adatsor?   

 

 Mennyiben nehezítheti meg a felépülés folyamatát egy biztonságorientált, a 

konformitás és a tradíció által jellemezhető társadalomban a fokozottabb 

kockázatvállalási hajlam, a hedonisztikus mentalitás és magas autonómiaigény? 

 Hogyan érvényesíthető egy hatalom- és teljesítményvezérelt társadalomban a 

hatalmi igények és kontrollálási vágyak feladásának programja?  

 Mire teszi alkalmassá és miből zárja ki a józanodókat egy viszonylag jól 

körvonalazható idealisztikus értékrend?  

 Mennyiben következik ez az új értékrend a régiből, miben mond ellent annak, és 

milyen elemek változtak meg benne leginkább?  

 

                                                      
235

 Fromm, E. (1994) Birtokolni vagy létezni. Budapest : Akadémiai. 
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Alátámasztják-e a kérdőíves adatokat a 2012-es életút interjúk vallásra és politikai 

nézetekre, vagyis közvetetten az értékrendre vonatkozó kérdéseire kapott válaszok? Íme, 

néhány interjúrészlet (kiemelések tőlem):  

„Kora kamaszkorom óta idegenkedek a rend, fegyelem, keveseknek sokakra erőltetett, 

mindent átszövő szigorú szabályainak rendszerétől. Tisztában vagyok vele, hogy ezekre 

mindenképp szükség van bizonyos mértékig, de mikor úgy érzem, ezek túlzott hangsúlyt 

kapnak, ellenérzéseim vannak. Ez annak ellenére így van, hogy sokszor magam is hajlamos 

vagyok a merev, szabályok mentén történő gondolkodásra. Hasonlóképpen a gyűlölködés és 

kirekesztés (ide kívánkozik a populizmus is, ami néha komoly indulatokat képes gerjeszteni 

bennem) is taszít, miközben látom, hogy erős előítéleteket hozok magammal. Számomra a 

nyitottság, az emberek szeretete és elfogadása vonzó, amit saját magam számára 

követendőnek találok. A politikai meggyőződésem nagyon látványosan nem változott. Azért 

ide sorolom, hogy a tolerancia új értelmet nyert számomra az elmúlt években: egyrészt a 

gondolkodásom a mindennapokban igazodott ahhoz a nyilvánvaló igazsághoz, hogy az 

előítéletektől való mentesség nem jelenti, hogy automatikusan a keblemre ölelem egy 

társadalmi csoport tagjait, hanem egyéni kvalitásaik függvényében viszonyulok hozzájuk, 

nem pedig aszerint, hogy milyen társadalmi csoport tagjai. Ez az elv persze egy ideál, amit 

nem tudok tökéletesen követni, de azért működik a gondolkodásomban. Az előítéleteim nem 

tűntek el, de tudatosan ellenük dolgozom. De a teljes képhez hozzátartozik, hogy anyám 

harcos, érzelmektől fűtött szélsőséges konzervativizmusa szöges ellentétben áll az én 

baloldalhoz húzó liberalizmusommal.(2012. 2 interjú) 

Saját tapasztalatok alapján elvetem a nagy büdös Liberalizmust, inkább vagyok 

konzervatív felfogású, Minden ember egyenértékű. Sokáig hitetlen voltam, talán nihilista, egy 

időben utáltam minden nem hozzám hasonlót, zsidót, sárgát, barnát, feketét. Miután 

bekerültem a programba, elfogott egy nagymértékű anti-katolicizmus. Ma tiszteletben 

tartom mindenki vallását, hitét. Feleségem gyökereit, a judaizmust részesítem előnyben.(2012. 

4. interjú) 

 Alapvetően liberális nézeteket vallok, de néhány kérdésben (pl. a családi értékek) 

egyre szívesebben tájékozódom konzervatív irányban. Nem vagyok erősen elköteleződve 

semmilyen ügy mellett. Gyerekkoromban ki kellett és ki is röhögtem a papokat és a vallásos 

embereket. Ma nagyon tisztelem őket, és tisztán látni, s szükség esetén felülvizsgálni azt az 

önmeghatározásomat, hogy hívő vagyok de nem vallásos. Előítéletes, hőzöngő liberális 

voltam. (Ó, minő önellentmondás, de erről nem tudtam.) Mára nagyságrendekkel csökkent az 

érdeklődésem a napi politika iránt, bár az ismereteim naprakészek. (2012. 5. interjú) 
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Minden és mindenki mellett érzem magam aki a diszkriminációt nem tűri, aki hirdeti, 

hogy az emberek egyenlők, aki nem hagyja hogy hajléktalanokat, cigányokat, zsidókat vagy 

pirézeket azért megkülönböztessenek mert azok amik. (Gyűlölöm azt a gondolatot, hogy a 

lányom ilyen környezetben növekedjen, hogy naponta lássa a barna fekete ingeket az utcán, a 

kordonokat az aluljárókban, a szegregációt az iskolában.) Támogatom az egyneműek 

házasságát és együttélését, sőt azt hogy gyereket fogadhassanak örökben. Hiszek a 

szolidaritásban, hogy a gyengéket fel kell emelni, és emiatt hiszek a tanulásban és a 

tanításban és a munkában. Hiszek az információ szabadságában, a szabad sajtóban. Hogy az 

emberek tudnak dönteni, az információk birtokában. (2012. 6. interjú) 

Nem szívesen politizálok. El tudom hinni, amiket mondanak politikusaink – bármelyik 

oldalról – olyan meggyőzően csinálják… Ami tetszik, az az ökológiai szemlélet, természetünk 

óvása, környezetbarát energiák felhasználása. (2012. 7. interjú) 

Liberálisnak gondolom magam. Így a rendszerváltás után a szemléletemhez közel 

álló pártra szavaztam rendre. Furcsa módon bizonyos konzervatív értékrendem is van. 

(2012. 10. interjú) 

Kamasz koromban skinhead társaságba jártam, így jellemzett a cigány és 

idegengyűlölet. Később ezen az eltévelyedésemen csak mosolyogtam. Határozott nézetem 

nincs, de valamennyire liberális vagyok és mikor nagyon szar a helyzet Magyarországon, 

vagy valami durva dolog történik az országban akkor azt szoktam mondani, hogy európai 

vagyok, nem pedig azt, hogy magyar. (2012. 11. interjú) 

Bár ez a mai világban nem mindig jellemző, politikai meggyőződésem szerintem 

szilárd alapokon nyugszik. Tudok azonosulni meghatározott elvekkel. Családi gyökerekből 

fakadóan – még ha ez az egy párt rendszerben ez nem volt ildomos – nem titkoltam, hogy nem 

rokonszenvezek a fennálló hatalommal. Baloldali azóta sem lettem. Ez ugyan nem jelenti azt, 

hogy mindent kritika nélkül fogadnék el ettől az oldaltól sem. (2012. 12. interjú) 

Saját életemben a hagyománynélküliséget, illetve a különféle hagyományok sajátos 

keveredését, a diffúz identitást a mai napig komoly bizonytalanságok és problémák forrásának 

érzem.  (2012. 8 interjú). 

A fenti interjúrészletek igen eklektikus képet mutatnak az értékrend vonatkozásában. 

Egyaránt tanúskodnak állandóságról, a szülői minták továbbviteléről, illetve azok 

megtagadásáról, súlyponteltolódásokról, vagy éppen gyökeres változásokról. Ezen a területen 

a tisztánlátáshoz további, nagyobb mintán elvégzett vizsgálatok látszanak szükségesnek.  
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A józanság mint diskurzus 
 

„Igazságot nem lehet úgy mondani,  

hogy aki megértette, el ne higgye”. 

 

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? 

 Ebben a fejezetben Michel Foucault életművének egyik kulcsfogalmát, a diskurzust 

alkalmazom annak 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. Az általa bevezetett fogalmak pontos definiálásától 

többnyire következetesen tartózkodó Foucault a diskurzus rendjéről írott szövegében a 

következőképpen fogalmaz. „A diskurzus nemcsak egyszerűen tolmácsolja a küzdelmeket és 

az uralmi rendszereket, hanem érte folyik a harc, általa dúl a küzdelem, tehát a diskurzus az a 

hatalom, amelyet az emberek igyekeznek megkaparintani.”
236

 A diskurzust Foucault nyomán 

olyan rejtett hatalmi gyakorlatnak tekinthetjük, ami megszabja, ki, hol, miről és hogyan 

beszélhet, szabályozza a tárgyára vonatkozó nyelvet, és hatalmi pozíciót biztosít működtetői 

számára. A diskurzust azért érdemes tanulmányozni, mert megmutatja a tudás – ezen 

keresztül pedig a hatalmi viszonyok – elosztási módjait, „mikrofizikáját”. A diskurzus alkotja 

a domináns és az alávetett tudásformák küzdelmeinek terepét, megmondja, hogy egy adott 

értelmezői mezőben ki beszélhet, és kiről fognak csak beszélni, kijelöli, hogy kik azok, 

akikkel nem lehet és/vagy nem kell dialógust folytatni, ki(k)ről elegendő monologizálni.  

A posztindusztriális társadalmakban a XX. század utolsó harmadában fellépő önsegítő 

csoportok új megközelítést hoztak, és ezzel új fejezetet nyitottak a függőségekkel kapcsolatos 

diskurzusban. A domináns orvosi gyakorlatot eddig jellemző szemléletmód analitikus (tudjuk 

                                                      
236

 Foucault, M. (1998) A diskurzus rendje. In: A fantasztikus könyvtár. Budapest : Pallas Stúdió – Attraktor. 
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meg a patológia okát, mert ez a gyógyulás kulcsa), szomatikus (a test javítható mechanizmus, 

a tünetmentes beteg egészségesnek tekintendő) és hierarchikus (a betegnek be kell tartani az 

orvos – elsősorban a gyógyszeres kezelésre vonatkozó – utasításait) gondolkodásmódon 

alapul. „Az orvost a betegségem érdekli, engem az egészségem” – mondta anno Karinthy. A 

betegség nyelvén nem lehet a felépülésről beszélni – tehetnénk ehhez hozzá ma Foucault 

munkásságának nyomán. 

A huszadik század utolsó harmadában a pszichiátriai hatalom páratlan megnövekedésével 

párhuzamosan felerősödtek azok a hangok is, amelyek a pszichiátria hiteldeficitjéről, a 

gyógyítás „dehumanizált” formáinak lejáratódásáról kezdtek beszélni, és humanisztikus, 

pszicho-szociális és közösségi alapú szemléleti fordulatot követeltek a lelki betegségek, és az 

ezekben szenvedő emberek kezelésében.  A biológiai szemléletű orvoslás helyett egyre 

markánsabb igény fogalmazódott meg az embert egységben szemlélő, holisztikus alapokon 

álló gyógyítás iránt. Ezzel nagyjából párhuzamosan az egészségügyben sokáig domináns 

szerepet játszó „normalizációs” szemléletet egyre több támadás érte, és egyre határozottabban 

körvonalazódtak a betegséggettóba zártak néma tömegeinek, az ex-pácienseknek a betegjogi 

mozgalmak által képviselt, a beteg perspektívájának a kezelés folyamatába történő 

beemelésével kapcsolatos igényei. 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. E folyamatok 

együttes hatása nyomán látszik 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 

térnyerése, ami – kedvező esetben – a korábbi rivális paradigmák meghaladását, illetve 

szintézisét vetítheti előre. 

Ivan Illich a múlt század hatvanas éveiben medikalizációnak nevezte el azt a 

folyamatot, amelyben korábban az élet természetes részének tekintett folyamatok, 

tevékenységek és állapotok fokozatosan elkezdenek orvosi problémaként megjelenni, és 

medikális fennhatóság alá kerülni. Illich iatrogenezisnek nevezte el azt a jelenséget, amit a 

problémát fenntartó, sőt, helyenként súlyosbító orvosi beavatkozások okoznak a 

társadalomban. Ennek egyik típusa, az Illich által strukturális iatrogenezisnek nevezett 

jelenség alatt azt érti, hogy a medikalizáció expanziója fokozatosan gyengíti az egyének 

megküzdési képességeit saját életük problémáival és kríziseivel szemben, megfosztja őket 

attól a lehetőségtől, hogy megbirkózzanak olyan természetes folyamatokkal, mint a betegség, 
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a fájdalom, a veszteség, az elmúlás. A medikális intervenció nyomán a fenti jelenségeket a 

társadalom egyre inkább abnormálisnak, elkerülendőnek és elkerülhetőnek kezdi látni. 

Mindennek az eredménye Illich szerint egy (meg)fegyelmezett, passzív, engedelmes, 

önmagáért felelősséget nem vállaló individuumokból álló társadalom lehet. 

A felmérések és vizsgálatok tanulsága szerint a magyar lakosságnak mindössze egy 

szűk szelete ismeri és alkalmazza az alternatív (ön)gyógyítási lehetőségeket, az életmód- és 

táplálkozásváltás, a rendszeres testmozgás, a természetes gyógyhatású anyagok, a relaxáció 

stb. vagyis a medikális rendszeren kívüli módszerek és eljárások széles körét, az 

öngondoskodás technikáit. A „fehér köpeny” tekintélyére szocializálódott társadalom 

alapvetően bizalmatlan a civil, nem hivatásos személyekkel és intézményekkel szemben, és ez 

jól érzékelhető a közösségi önsegítéssel kapcsolatos attitűdökben is. Emellett „a magyar 

lakosság egészségtudatossága alacsony, az egyéni felelősség érzete minimális, és csak 

kevesen tesznek tudatosan egészségük megóvásáért.
”.237

 Ugyanakkor az is köztudomású, hogy 

egy adott populáció egészségi állapotáért az egészségügy nagyjából 10%-ban felelős, a 

fennmaradó rész az egészségtudatosság fokán, és az ennek nyomán kialakított életformán 

múlik. 

Amennyiben helytállónak tekintjük Illich hipotézisét, akkor az eddigiek fényében talán 

nem igényel különösebb magyarázatot, hogy a függőségből történő felépülés szereplői ezen 

az úton pontosan a „forgalommal szemben” közlekednek, és az imént vázolt habitustól 

gyökeresen eltérő magatartás- és viselkedésmintákat igyekeznek elsajátítani. Aligha véletlen 

tehát, hogy folyamatos nehézségekbe ütközik, amikor szeretnének „világra jönni, szót kapni”, 

saját történetüket elbeszélni egy nem jóváhagyott, alávetett és kirekesztett, jelen idő szerint 

nem paradigmatikus, tudásforma képviselőiként. A 12 lépéses programokban felépülők a 

függőségek társadalmi megítélését egyedül tematizálni hivatott medikális hatalommal 

szemben alternatívát kínáló értelmező- és beszédközösség szereplőiként lépnek fel, így – 

szándékuktól függetlenül – óhatatlanul egy diszkurzív, és lényegét tekintve szubverzív 

ellenszemlélet szabadságharcosainak szerepében találhatják magukat.  

„Az önsegítő csoportok hatása az önértékelésre, a megküzdési képességre, a hangulati 

állapotra és az aktivitásra meglepően jelentős, felülmúlja az eddig ismert szervezeti segítés 

hatásfokát. Éppen ezért széles körben vizsgálták ezeket, és számos országban az ilyen fajta 
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csoportok támogatása, fejlesztése a társadalom- és egészségpolitika része” – írja Buda Béla.
238

 

A tapasztalatok alapján Magyarországon egyelőre kevéssé része, mivel a 

szenvedélybetegségek kezelésével kapcsolatos uralkodó megközelítésmódra is jórészt igaz, 

amit egy, a pszichiátria medikalizációjáról szóló tanulmány ír: „A pszichiatrizálás egyik oka a 

pszichiáterek ebben való anyagi érdekeltsége lehet; egy nemkívánatos állapot betegséggé 

minősítésével csak orvos lesz jogosult annak kezelésére, így kiszoríthatók az ugyanezen 

páciensekért versengő nem orvos versenytársak. (…) A patologizálásban a gyógyszergyárak 

is érdekeltek. Ma elfogadott etikai elv ugyanis, hogy gyógyszert csak betegség kezelésére 

lehet rendelni, egészséges, de kedvezőtlennek, előnytelennek tartott állapot megváltoztatására 

nem. Így a gyógyszergyárak, általánosabban fogalmazva az orvosi-gyógyszeripari 

komplexum abban érdekelt, hogy minél több gyógyszerrel befolyásolhatónak tűnő állapot 

betegségnek minősüljön (…) Mindez azt eredményezi, hogy elterelődik a figyelem a kérdéses 

probléma társadalmi, politikai okairól és arról, hogy hogyan lehet azokat gyógyszerek nélkül 

is megoldani. Túlhangsúlyozódik viszont a kérdés orvosi, gyógyszerekkel megoldhatónak vélt 

oldala.”
239

 

Mivel a 12 lépéses programoknak 10. hagyományuk szerint „nincs véleménye külső 

ügyekről, és nevük nem bonható be nyilvános vitába”, a függőségekből való felépülés 

nyelvéért és gyakorlatáért folytatott diszkurzív küzdelem eltérő lehetőségekkel és 

erőforrásokkal rendelkező, egymás szándékait és törekvéseit talán nem mindig (fel)ismerő, 

egymás mellett gyakran elbeszélő szereplők virtuális párbeszédének benyomását keltheti. 

Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy – amint arról az alábbi interjúrészletek is árulkodnak – 

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 is figyelmeztet: 

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

professzionális megközelítésekhez történő viszonyulás”.
240

 

Hogyan beszélik el a felépülők beszámolóikban a domináns és az alávetett 

megközelítések erőterében lezajló segítségkérési epizódjaikat? (kiemelések tőlem) „2000-ben 
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kerültem először pszichiáterhez, később még három pszichiáterrel volt dolgom. A közös 

bennük az volt, hogy csak a gyógyszerek nyelvén beszéltek, az alkoholizmus, a hozzá vezető 

út pláne nem került szóba. Nagyon sok antidepresszánst kipróbáltam, csak mellékhatásukat 

éreztem (hízás, Viagra-hatás stb.) Mindegyikük előszeretettel írta fel a Rivotrilt. Ennek a 

„jótékony” hatására hamar rákaptam, és kiügyeskedtem, hogy egyre nagyobb adagot és 

folyamatosan kapjak. R. nélkül nem voltam képes kimozdulni, elutazni stb. A végén alkohollal 

kombináltam, másnaposság, kézremegés ellen használtam. A józanodásom 30. napjától 

kezdtem el a leszokást, és iszonyatosan megszenvedtem a megvonási tünetektől. Ma már 

legszívesebben betiltanám ezt a gyógyszert. Az az érzésem, hogy a pszichiáterek mindent 

ezzel oldanak meg. Ezt tapasztalom a kórházi üzenetátadásokkor is. Elképesztőnek tartom, 

hogy a háziorvosok, de legfőképpen a pszichiáterek gyakorlatilag semmit sem tudnak az 

A.A.-ról.” (2012, 5. interjú) „22 évesen, egy drogos ámokfutás után kórházba kerültem, a T-i 

pszichiátriai osztályra. Tudtam, hogy baj van és azt gondoltam, ha valaki, akkor egy 

szakképzett orvos (akinek a hasonló problémák a szakterülete) talán segíthet. Nem töltöttem 

bent sok időt, de ahhoz bőven elég volt, hogy a napnál világosabb legyen, az orvosoknak és 

az egészségügynek semmiféle hatékony eszköze sincsen, ami rajtam segíthetne. A 

semmitmondó beszélgetések mintha meg sem történtek volna, a gyógyszerek meg arra voltak 

jók, hogy a bent töltött időt vidámabbá tegyék. Ez az epizód meggyőzött arról, hogy csak és 

kizárólag magamra számíthatok. A saját kezembe vettem a dolgot és éveken keresztül terveket 

kovácsoltam, hogyan hozom rendbe az életem. Magamtól nem is próbálkoztam többé 

segítségkéréssel (ezután is kezeltek többször pszichiátrián, de az nem a leállásról szólt), amíg 

úgy nem éreztem, hogy eljött a vég.” (2012. 2. interjú) 1983 és 2001 között mintegy fél tucat 

pszichiáter és addiktológus kezelte az alkoholproblémámat, nyolc alkalommal feküdtem 

különböző kórházakban. Már a megfogalmazás is sokatmondó, mert általában az volt a 

felállás, hogy ők kezeltek, miközben én tovább ittam, mondván ’dolgoznak a problémámon’. 

Én egyébként makacsul hittem abban, hogy egy megfelelő tudással rendelkező „jó” orvos 

megtalálása a megoldás kulcsa, s szinte végig vakon ráhagyatkoztam az orvosi utasításokra. 

A beszélgetések során az alkoholizmusommal kapcsolatos személyes felelősségemre 

vonatkozó utalásokat nem tudtam, vagy nem akartam meghallani. Ma már úgy látom, hogy 

noha ők minden rendelkezésükre álló eszközt bevetettek a ‚gyógyításom’ érdekében, de végső 

soron eszköztelenek voltak az alkoholizmussal szemben. A legtöbbjüknél megrekedtünk a 

‚miért iszik, hiszen olyan értelmes ember?’ kérdés – ma már tudom, hogy teljesen felesleges 

és értelmetlen – boncolgatásánál. Emellett az idők során komoly gyógyszerfüggőség is 

kialakult nálam a felírt nyugtatók és altatók következtében. Nem emlékszem olyan esetre, 
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hogy bármelyikük utalt volna alternatív kezelési lehetőségekre, például önsegítő 

csoportokra”. (2012, 8. interjú) 

Az Egyesült Államokban a kémiai függőségekkel foglalkozó kezelőhelyek mintegy 

négyötöde a terápiás programjában ma már a 12 lépéses elveket és módszereket szervesen 

integráló Minnesota Modell alapján működik. Egy már idézett, az Egyesült Államokban 

végzett kutatás
241

 arról számol be, hogy a kezelőintézmények dolgozóinak körében erős 

pozitív attitűd mérhető a 12 lépéses programokkal kapcsolatban, ám jelentős százalékuknál 

tapasztalható húzódozás – különösen a „tehetetlenség” és a „spiritualitás” hangsúlyos szerepe 

miatt  e programok klienseiknek és betegeiknek történő ajánlásával kapcsolatban.  

A diskurzus birtoklásáért folytatott küzdelmet Foucault minden hatalmi harc 

legfontosabbikának nevezi. Tanulmányában sorra veszi azokat a kizáró eljárásokat és 

tilalmakat, amelyek szerint „nincs jogunk mindent kimondani, nem lehet bárhol bármiről 

beszélni, végül pedig nem mindenki beszélhet bármiről”.
242

 Továbbá – folytatja Foucault – 

„valamely kijelentésnek (…) bizonyos értelemben szigorúbb és bonyolultabb, de 

mindenesetre másféle feltételeknek kell megfelelnie, mint az egyszerű és tiszta igazság.”
243

  

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.”
244

 A diskurzus őrei nem engedik 

meg mindenkinek a diskurzus használatát. A 12 lépéses programok tagjai – Foucault 

szóhasználatával élve – „egy és ugyanazon diskurzus együttes közös vállalása alapján 

határozzák meg együvé tartozásukat.”
245

 E programok marginálisnak mondható helyzete a 

magyar addiktológiai közbeszédben arra utal, hogy velük kapcsolatban a diskurzusok – 

Foucault megfogalmazásával élve – „egymást keresztező, néha egymást erősítő” jellege talán 

kevésbé, „egymásról nem tudó és kölcsönösen kizáró gyakorlata”
246

 mintha inkább 

érvényesülne, ahogy ezt az alábbi, számos lényeges megállapítást tartalmazó, korábban már 

idézett tanulmány néhány részlete is példázza: 

 „A (…) a Névtelen Alkoholisták (vagy Névtelen Narkósok, A.A., NA) sajátos betegség- és 

felépülés koncepciójának fő jellegzetessége a kontrollvesztés és a függőség, mint betegség, 
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lineáris, progresszív, krónikus modellje, amely „spontán” kezelés nélkül végül halálhoz vezet. 

Az A.A.-val találkozásnak, az A.A. 12 lépéses programjának (benne a spirituális 

gyógyulásnak és a közösség erejének) döntő szerepe van a felépülésben. A modell nem is 

beszél gyógyulásról, hanem csak «felépülésről»: az előbbi az uralkodó A.A. közbeszéd szerint 

nem lehetséges, csak tünetmentes, «száraz», nem-szerhasználó alkoholista vagy drogfüggő 

lehet, aki akar több évtizede tünetmentes, de ha szert használna, függő karrierje azon 

nyomban elindulna.”
247

 (kiemelések tőlem) A domináns biomedikális paradigma 

szempontjából a „gyógyulás” a kívánatos cél, a 12 lépéses programokban józanodók ehhez 

képest valóban „csak” felépülnek, bár ez – és dolgozatom részben ennek bemutatását és 

célozta – nem kis teljesítmény. A fenti szövegben a „száraz” illetve a „józan” alkoholista 

között az A.A.-ban alapvetőnek számító különbség némileg elmosódni látszik. Ugyanakkor az 

imént idézett sorok szerzője, Dr Rácz József egy közelmúltban – többek között – már az 

alábbiakat mondta a Kék Pont Drogkonzultációs Központ szemléleti megújulásának kapcsán 

adott interjúban: „A «betegeknek», a használóknak más igénye volt az elégedetlenségük és a 

szükségleteik megfogalmazására. Ennek a sokszor konfrontációs megközelítésnek volt 

folytatása a felépülési mozgalom, ami már partnerségre törekedett az időközben megreformált 

pszichiátriai ellátással. Az USA népegészségügyi főorvosa – az ún. Surgeon General – először 

1999-es jelentésében tűzte ki a mentális egészséggel foglalkozó szervezetek számára a 

felépülést mint megközelítést és mint célt is. Ez a jelentés érthetővé tette már, hogy a 

felépülés nem egyenlő a szermentességgel, vagy a sokak által áhított „gyógyulással”, az új 

igény túlmutatott az egészség témakörén. Egyfajta életminőséget jelentett, azt, hogy a 

felépülő állampolgár aktív tagjává válhat a társadalomnak. (…) a 2010-ben megszületett 

angol drogstratégia adott ennek nagy lökést. A stratégiát megelőzte egy kutatás, ami az előző 

stratégia hatásait vizsgálta. És a közvélemény valósággal sokkolódott, amikor szembesült 

azzal, hogy a bevont kliensek egészen kis hányada éri el a vágyott szermentességet, az 

absztinenciát. A legnagyobb visszhangot talán a metadon-programok (helyettesítő 

gyógyszeres kezelés heroinistáknak – a szerk.) eredményei váltották ki, mert nem értették az 

emberek, hogy miért kell valakiket akár évtizedekig is metadonon tartani, miért nem az a cél, 

hogy elengedjék azt a szert is és végre józanul éljenek? Felerősödött az a kommunikáció, 

hogy az nem gyógyulás, ha például valaki a terápia után is az utcán él. Azt már nem 

tekintették felépülésnek. (…) Amíg ebben a bio-medikális rendszerben gondolkozunk és 

erkölcsi vétségként kezeljük a szenvedélybetegséget, addig nagyon nehéz lesz. (…) A 
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Szigetvári Kórházban már 25 éve dolgoznak ezzel a módszerrel, a Minnesota modellben, de 

Debrecenben, vagy a fővárosi Nyírőben is e szerint működnek, hogy csak pár példát említsek! 

De nem sorolom a többieket, nem akarok senkit sem megbántani azzal, hogy kihagyom. A 

tapasztalati szakértők közül is egyre többen kapcsolódnak be a terápiás munkába. Mi most 

nem találtunk ki semmi újat, csak hozzá szeretnénk ahhoz járulni, hogy a meglévő erők egy 

ernyő alatt végre összeérjenek, és ehhez mi módszertani eszközöket, láthatóbb felépülési 

útvonalakat kívánunk adni! Egy kis lendület kell a hazai felépülési mozgalomnak is.” 
248

 

Egy 2012-es írásában Kelemen Gábor így ír: „Ahhoz, hogy a 12 lépéses spirituális 

programok és az ártalomcsökkentő megközelítés értékeit megtartva, mégis ezekkel vitázva és 

ezeket meghaladva eredményt érhessünk el, szükségünk van a két irányzat beható ismeretére, 

nyelvezetének és gondolatkörének elsajátítására. A felépülés új modelljének nem véletlenül az 

aktív utazás az egyik kedvenc metaforája. Az aktív utazás nem elvágyódásból eredő turizmus, 

kóborlás és sodródó szemlélődés, hanem a mélyreható megismerés, az intenzív 

tapasztalatszerzés és a tanulás szellemi, illetve önismereti kalandja. Az új irányzat egyik 

gyakran használt fogalma, a felépülési tőke a felépüléshez és felépülésben maradáshoz 

szükséges erőforrások összessége. A felépülés során nem az egyén áll talpra, hanem a 

kapcsolatrendszere újul meg. A felépülés új modellje szerint a cselekvő olyan proaktív 

személy, aki rangsorolja a feladatait (melyek sorában maga a felépülés az első), az életet 

feladatnak tekinti, előbb mások megértésére, mintsem önmaga megérttetésére törekszik, kész 

a győztes-győztes típusú kompromisszum keresésre, és a felépülést folyamatos, mindennapi 

tevékenységként éli. (…) Az egészséges ‚önfigyelmet’ önfegyelemmel ötvöző új felépülési 

modell, melynek gyakorlati terjedését világválság nyilvánvalóan felgyorsítja, sokat merít a 

foucault-i filozófia öngondoskodás és szubjektiváció koncepciójából. A sortársak irányító 

közreműködése nélkül elképzelhetetlen új felépülési irányzat az addikciót a szabadságot és az 

életet érintő, önálló, nem mással magyarázandó problémának tekinti, melynek kezelését a 

lehető legnagyobb mértékben függetleníteni akarja a politikusok kegyétől. A világválság az 

idő egyfajta kizökkenése, ami a monologizálók számára kárhozat. Az új felépülési modell 

dialogikus terei, otthonai az életmódból, az önazonosságból és a történetiségből kizökkent idő 

helyretolásához szükséges találékonysággal és bátorsággal vértezik fel”.
249

  

A magyar addiktológiai szakmában és közgondolkodásban meghatározó szerepet játszó 

két szerző megítélésem szerint azonos irányba mutató gondolatai a felépülés központú és az 

                                                      
248

 Rácz J. (2015) A felépülési mozgalomban van az esély. http://kekpont.hu/a-felepules-kozpontu-modellrol-

kekpontban/ (utolsó letöltés 2015.3.13.). 
249

 Kelemen G. (2012) Az addikciók kezelésének változása a gazdasági válság idején. Szociális Szemle 1(6). 

 

http://kekpont.hu/a-felepules-kozpontu-modellrol-kekpontban/
http://kekpont.hu/a-felepules-kozpontu-modellrol-kekpontban/


149 

 

ártalomcsökkentő szemléletmódok szintéziséről reménykeltőek a jelenlegi paradigma 

meghaladásának esélyeit illetően. A fenti megnyilatkozások, illetve a közelmúlt néhány 

átalakulása az addiktológiai ellátás területén (új szemléletű vezető kinevezése  a súlyponti 

kórház addiktológiai osztályának élére, a felépülés- és józanságközpontú megközelítés mint 

prioritás megfogalmazása az új nemzeti drogstratégiában) e tekintetben további óvatos 

derűlátásra adnak okot a jövőre nézve… 
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Összegzés  

 

 
Dolgozatomban a társadalomkutató, illetve a személyében is érintett résztvevő megfigyelő 

helyzetét egyaránt kiaknázó pozícióból annak a folyamatnak az elemzésére tettem kísérletet, 

ami az aktív szerhasználat időszakát követi a felépülés útjára lépő függők esetében. Először 

áttekintettem a felépüléssel kapcsolatos narratív és paradigmatikus tudáskészlet viszonyának 

alakulását. Megkíséreltem kultúrtörténeti összefüggésbe helyezni a felépülő függők személyes 

életút narratíváit, majd ezeket felhasználva igyekeztem bemutatni, milyen tudatos vagy 

kevésbé tudatos megfontolások mentén választották a józanodás útját.  Kémia tudatmódosító 

szerek rendszeres használata nyomán függővé vált kutatási alanyaim beszámoltak arról a 

permanenssé váló léthazugságról és fokozatos realitásvesztésről, ami személyes 

mélypontjukra, a liminalitás élethelyzetébe, majd a felépülésbe juttatta őket. Igyekeztem 

egyértelműen jelezni, mit tekint a felépülés központú szemlélet és a 12 lépéses program 

józanságnak, és milyen eszközöket rendel hozzá ennek a kívánatos állapotnak az eléréséhez és 

fenntartásához. Bemutattam az így felfogott józanságmunka eszköztárát, ismertettem az 

önsegítés elvi alapjait és működésmódját, mivel ez alkotja a józanodás szemléleti keretét 12 

lépéses programokban. Kitekintettem a legrégebbi 12 lépéses közösség, az A.A. 

magyarországi működésének sajátosságaira. Megkíséreltem igazolni, hogy a 12 lépéses 

programok olyan heterotópiák, ahol lehetőség nyílik a parrézia gyakorlására, majd amellett 

érveltem, hogy a felépülés önálló életrend, és mint ilyen, számos hasonlóságot mutat az 

antikvitásból ismert „önkultúra” eljárásaival. Megvizsgáltam a felépülő függők 

értékrendjének viszonyát a domináns kultúra értékrendjéhez, és összefoglaltam a józanság 

kultúrájának helyzetét és esélyeit a magyarországi szenvedélypolitikai diskurzusban.  

A felépülő életrendjének bővebb, a dolgozatban felmerült új kérdésekre is kiterjedő 

leírását további vizsgálatok nyomán tervezem folytatni.  
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Summary 

 

 

In this paper my aim was to explore some major features of the process of recovery from 

substance abuse. First, I compared the two basic forms of human knowledge: narrative and 

paradigmatical reasoning. Secondly, I put into hisotorical context the converison type 

narratives, in order to reveal the common elements of ancient mythical and biblical, and 

modern recovery narratives of ex-addicts. Then I examined the starting point of all recoveries: 

the experience of „hitting bottom”. Following the achivemenets of cultural anthropolgy in 

describing „liminality”, I utilized the concept of separation – liminality – reincorporation to 

reveal the key determinants of the decisive moment of change in the life of addicts. Then I 

addressed the current theoretical concept of sobriety and recovery, and discussed in details the 

recovery oriented concept of sobering up, with special regard to the techniques and 

suggestions of 12 step programmes. The description of the philosophy and the practice of self-

help movements has followed this part of the paper, with a special section about my personal 

observations on the meetings of Alcoholics Anonymous in Hungary. Following this, three 

subsequents chapters covered the concepts of Michael Foucault ( heterotopy, pharresia, and 

self-care) as utilized in the recovery process of 12 step programmes. The changing personal 

values of recovering addicts was compared to the dominant values of the Hungarian society, 

and finally I have presented a brief overview of the current state and chances of the discourse 

of recovery movement in Hungary. The final section of the paper summed up my conclusions, 

and some directions of further research in the field.  
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További kutatási irányok 

 
 

 Az „elmesélt”, a „belső”, és a „megélt” narratíva különbségei a felépülőknél (V. 

Hanninen nyomán). 

 

 Leendő egészségügyi és szociális szakemberek résztvevő megfigyeléseken alapul 

észlelései a 12 lépéses programokról, és ezek hatása a kliensmunkájukra. 

 

 12 lépéses és nem 12 lépéses programokban felépülők józansági mutatóinak és 

életminőségének összehasonlítása. 

 

 A dolgozatban felhasznált felépülési napló longitudinális vizsgálata, a kutatási 

személy józanodásának későbbi szakaszában keletkező bejegyzések tükrében. 

 

 A magyar A.A. uralkodó beszédmódjának összefüggései a tagok szocializációs 

mintázataival, illetve a domináns magyarországi közbeszéddel. 

 

 Miként változnak, „épülnek fel” maguk a 12 lépéses közösségek társadalmilag kódolt 

„gyermekbetegségeikből”? 

 

 Személyi átfedések a 12 lépéses programok között. Életproblémáik, szerváltásuk 

megoldására egynél több közösséget használó felépülők csoportjának vizsgálata. 

 

 A 2010-es 50 fős értékkutatás azonos mintán történő megismétlése 5 évvel később, a 

változások feltárása céljából. A felépülők értékrendjének változása a józanodás kései 

szakaszában. 

 

 A felépülő függők értéktudatossága. Mennyiben jellemzi őket a tudatos értékválasztás, 

és ezen értékek tudatos képviselete. 

 

 A 12 lépéses programok közösségi, önismeretei, személyiségfejlesztő programjának 

alkalmazhatósága a társadalom „egészséges” tagjai számára. 
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Mélypont 2010 

 
„Szerhasználatod idején a részt vettél-e az alábbi kezelések valamelyikén? Ha igen, akkor 

melyiken, hány alkalommal?” (Elvonókúra, ambulancia, addiktológiai vagy pszichiátriai 

kórházi osztály, bentlakásos rehabilitációs intézmény).  

„Melyek voltak azok a meghatározó, döntő élmények, események, érzések, amelyek miatt 

végül le tudtál állni?”  

 

5. kérdőív 

Párkapcsolat vége (hasonló módon kétszer is megismétlődött életemben, hogy a partnerem 

nem tudta tovább nézni, ahogy pusztítom magam, válaszút elé állítottak, és én a szert 

választottam, majd megbántam, de akkor már késő volt..)  

Belefáradtam a drogozásba… Teljes reménytelenség… Nem akartam méltatlan helyzetbe 

kerülni, és tudtam, hogy az következik.. . 

 

6. kérdőív 

Elvesztettem a hitem, hogy megoldhatom a problémámat, egyenesbe jöhetek. Éreztem, hogy 

némi nyomorult szenvedés után el fogok pusztulni. 

Ezen kívül meglepve tapasztaltam, hogy az emberi érzéseim (szeretet, együttérzés, szánalom) 

gyakorlatilag megszűntek, keserűség maradt. 

 

7. kérdőív 

A család, a kicsi gyermekemet, szerettem volna, szeretném felnevelni! 

 

8. kérdőív 

Nem akartam tovább inni, teljesen tönkre ment az életem. A szerelmem elhagyott, nem volt 

munkám, tönkre ment a szépen induló karrierem. Nem voltam többé önmagam, más ember 

lettem. Vissza akartam térni az életbe, az emberek közé. Vakon kezdtem hinni, hogy van 

visszaút, hogy lehet még szép az életem. Nem hittem el, hogy én lettem az, akit tönkre tett az 

alkohol. Semmi sem volt drága, bármit megpróbáltam volna a józanságért. 

 

9. kérdőív 

Már nem tudtam berúgni. Félelem, szorongás, halálvágy, elmagányosodás. 

Teljes fizikai és mentális kimerülés. Egyidejűleg megismertem boldog józan piásokat. 

 

10. kérdőív  

Újra és újra szégyenteljes helyzetekbe keveredtem. Össze-vissza kapcsolatokban éltem. Az 

öngyilkosság gondolata foglalkoztatott. Aztán megismerkedtem egy nővel, akit nem akartam 

már elveszteni (azt hiszem ez volt a legfontosabb) és ő bízott bennem. Ezért mentem el az 

A.A.-ba. 

 

11. kérdőív   

Az életet és a használatot egyszerre nem lehetett csinálni: építek, használok, megsemisítek. És 

megint és megint és megint…… 

 

12. kérőív  

Halál közeli állapotok, túladagolások, elmagányosodás, elbutulás , beszűkülés, egészségi 

állapot megromlása, rendőrségi ügyek 

 

13. kérdőív  
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Egyik alkalommal amikor rosszul számítottam ki az elégséges mennyiséget és beszerző útra 

indultam, olyan részeg voltam, hogy elfelejtettem, hogy hol hagytam az autóm, amikor meglett 

anyukámnak kellett haza vinnie a parkolóból, és ez a viselkedés teljesen kétségbe ejtett. A 

bűntudat és a kilátástalanság vitt rá, hogy segítséget kérjek, és a személyes beszélgetés és az 

A.A. döbenntett rá, hogy van kiút, lehet szabadulás. 

 

14. kérdőív  

Nem volt erőm a mindennapi harchoz, nem vitte el a gondolataimat, bármennyit is nyomtam, 

nem volt már nyugalom,csak nagyon rövid időkre. 

 

15. kérdőív 

Úgy éreztem mindent elvesztettem. Családot, feleséget, munkahelyet, barátokat. És úgy 

éreztem nem bírom tovább, hogy vége de gyáva voltam megölni magam.  Azt éreztem, hogy ez 

nem én vagyok, akinek az életét élem. Mintha kívülről láttam volna magam tönkremenni. 

 

16. kérdőív  

A józanság iránti megújuló vágy, hozzátartozóm súlyos betegsége, majd az Anonim 

Alkoholisták. 

 

17. kérdőív 

Az utolsó ivásom. És az azt megelőző 2-300 ivásom. És hogy az A.A.-ban megtanultam 

józannak lenni, mert korábban nem voltam birtokában ennek a készségnek. 

 

18. kérdőív 

Reménytelen volt az életem. Igazából már lelkileg halott voltam. Vártam már, hogy bármi más 

legyen, mint ami van – volt. Nem tartom félelmetesnek a változást, szerintem félelmetesebb a 

gondolat, hogy nem változok. Senkim se volt, aki volt, az meg érdek kapcsolat volt. Minden 

tekintetben mélyre jutottam, lett volna talán lejjebb. 

 

19. kérdőív 

Tönkre ment, az életem, minden területe.  Folyamatos paranoiás félelem, hallucináció. 

Öngyilkosság komoly gondolata.  Éreztem, hogy egyedül nem megy így tovább. Menekülni 

akartam a helyzetemből. 

 

20. kérdőív 

Elmeszociális otthonban akartak elhelyezni, végül is ez volt ami mattot adott. Közömbössé 

váltam minden, és mindenki iránt. 

 

21. kérdőív 

Munkanélküliség, egészségi állapot romlása, magány 

 

22. kérdőív 

Mélypont. Feladtam a kísérletezést és küzdelmet. Alkoholistáktól kaptam segítséget, 

A.A..csoportba mentem. 

 

 

23. kérdőív 

Egyedül maradtam. Kívülállóság, magány, utcára kerülés. 

 

24. kérdőív 
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Elmegy mellettem az élet, beleszerettem olyanba, aki józan volt, aggódtam a gyermekem 

miatt. 

 

25. kérdőív 

Gyerek elvesztése, elmagányosodás, undor magamtól, félelem. 

 

26. kérdőív 

A lányom születése, majdnem megöltük egymást a párommal, teljes lelki kiégés, 

elkeseredettség, kilátástalanság, reménytelenség, tehetetlenség. 

 

28. kérdőív 

Azt hiszem sok olyan esemény, élmény volt az életemben, ami indokolta volna a leállást, de 

ezek összessége juttatott el abba az állapotba, ami végül változtatást eredményezett. Egy 

érzéketlen, elmagányosodott állapot volt ez.   

 

29. kérdőív 

Bizalom, család, barátok, és a munkahely ill. iskola elvesztése. A hajléktalanság határa. A 

pénztelenség. Reménytelenség, halál utáni vágy, teljes elkeseredés, kilátástalanság. 

 

30. kérdőív 

Házastársam „kidobott” a házból és házasságból. Nem engedhettem meg, hogy a gyerekem is 

elvegye, kerestem a kiutat, és akkor elfogadtam az A.A.segítségét, ezelőtt már 5 éve tudtam a 

csoportról, de nem kerestem meg őket. 

 

31. kérdőív 

Szerethető vagyok, s képes vagyok a szeretetre. Ezt az "élményt" közösségben tudom adni és 

kapni, tehát élni jó. Az anyag megszerzésén kívül is képes vagyok -általam értelmesnek vélt- 

napi célokat kitűzni, ami a napjaimat strukturálja.  

Elfogadható tűréshatáron belül  képes vagyok megbírkózni az érzéseimmel.  

Annak felismerése, hogy bármikor újrakezdhetem az anyagozást. (Azóta nem félek a 

józanságtól)  

 

32. kérdőív 

Magány, elszigeteltség, reménytelenség. Meghalni szerettem volna csak nem tudtam. 

Végtelenül fáradt voltam, nem volt erőm tovább csinálni. 

 

33. kérdőív 

Terápiás közösségbe való kerülés, terápia alatti visszaesésem. 

 

35. kérdőív 

Önpusztító gondolatok, amelyeket gyávaság miatt nem tettem meg. 

Hasztalanság, szégyenérzet. Attól féltem, hogy úgy fogok elpusztulni, hogy már nem tudom a 

piát beszerezni… A kiszolgáltatottságtól való félelem. Bizalom az addiktólógusban, akihez 

fordultam, + bizalom az A.A.-ba. 

 

36. kérdőív 

Magányosság, bűntudat, szégyen, kiszolgáltatottság, lelki halál. 

 

37. kérdőív 
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Teljes összeomlás, a szervezetem feladta a küzdelmet. Kórház, „maga meg fog halni”, 

„szervátültetésre lesz szüksége”. 

 

39. kérdőív 

Fáradt voltam és beteg, reménytelen, kilátástalan, teli félelmekkel-halálvággyal, 

6 hónap tulajdonképpeni hajléktalan lét. 

 

42. kérdőív 

ABSZOLÚT LELKI MÉLYPONT, A TOTÁLIS ELSZIGETELTSÉG ÉRZÉSE (családon belül 

is) “Nem bírom így tovább” ÉRZÉSE. (esetleg szerepet játszhatott még – bár nem döntő 

szempontból: a MUNKAHELYI (MÁSODIK) FEGYELMI). 

 

41. kérdőív 

A lányomat már nem érdekelte, hogy iszom vagy sem. A fiam teljesen bezárkózott előttem. A 

férjem sem akart már megmenteni,azt mondta azt csinálok amit akarok. Egyedül maradtam. 

 

42. kérdőív 

A fokozódó reménytelenség, hogy így kell leélnem az életem, a tarthatatlan erkölcsi és minden 

más értelemben vett lepusztulás rémképe és utolsó ivásom utáni őszinte Istenhez fordulás – 

leegyszerűsítve. 

 

43. kérdőív 

Teljesen egyedül maradtam, leépültem fizikailag, érzelmileg kiüresedtem. 

A magány volt a legerősebb érzés és az állandó félelem. Utolsó emlékem, hogy kórházban 

újra kellett éleszteni és reggel mikor felébredtem, az akkori dealerem vitt ki tolókocsin cigizni, 

mert mozogni sem bírtam, utána pedig jött értem a családom, hogy átvigyenek az 

ambulanciára a Metadonomért, ahonnan aztán kirúgtak az állandó túladagolások miatt. 

Szóval egy élőhalott lettem a végére... 

 

45. kérdőív 

Konkrétan nem volt leállási szándékom csak körülöttem összedőlt minden nem maradt senkim 

és semmim, teljes leépülés, menekülés ezek az okok vezettek el a kezelésbe.  

 

46. kérdőív 

Reménytelenség, magány, tehetetlenség, kiszolgáltatottság és magány. És hogy olyan helyre 

kerültem, ahol megismertem a 12 lépéses programot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 
Mélypont 2014 

 
„Van-e az életedben olyan esemény, történés, epizód, amit a függőségeddel kapcsolatos 

mélypontodnak tartasz?  Ha igen, mi volt ez, és mikor, hogyan történt?”   

 

1.kérdőív 

„2007-2008 tele, szenteste délutánján – egy újabb, hosszú pszichiátria kezelést követően – 

újra ittam, a családom elutazott, egyedül hagytak egy nagy veszekedést követően. A szeretet 

ünnepén, a borosüveggel egyedül töltve az estét rádöbbentem, hogy az alkohol végérvényesen 

legyőzött, elvette tőlem a számomra legfontosabbakat is: feleségemet, gyermekeimet. Akkor 

este imádkoztam először  őszintén, megadva magam segítségért.” 

 

2. kérdőív 

„Pontosan megismétlődött másodszor is ugyanaz a mentális, erkölcsi, anyagi csőd, aminek a  

végén az idegrendszerem teljesen felmondta a szolgálatot. Öngyilkosságot láttam egyedüli 

kiútnak – vagy a rehabot…” 

 

3. kérdőív 

„2009 tavaszán, az alkoholban és szex-szerelemfüggésben mélypontomra kerültem. A két 

függésem egymást erősítették és munkámat, életemet már nem tudtam igazán vezetni ill. 

depresszió környékezett, reményvesztettség. 

Ekkor kértem segítséget.” 

 

5. kérdőív 

„A MÁJÁTÜLTETÉS RÉME”. 

 

A 2014-ben felvett 4. számú kérdőív kitöltője nem tudott ilyen élményről beszámolni. 
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Szerváltás 2010 

 
2. kérdőív 

Étel, szex, kapcsolat, futás, sport, internet, koffein  

dohányzást leraktam 1 éves józanon, de addig az is volt nagyon erősen(2doboz) 

 

8. kérdőív  

Elkezdtem ruhákat vásárolni, majd bűntudatom lett. Aztán, ha ideges, feszült vagyok, eszem, 

rohamszerűen. Néha rohamszerűen eszem édességet. Rohadt sokat dolgozom. 

 

9. kérőív  

Kémiai szert nem használtam, de felismerem magamon a párkapcsolatból és munkahelyi 

elismerésből felém áradó szeretet szerként megélt hatását. 

 

10. kérdőív  

Nem. (ha nem tekintjük „szer”-nek a fagylaltot, a rántott húst és társait.) A kávé és általában 

a torkosság időről időre megkörnyékez. 

11. kérdőív  

Igen: kaja,szex,szerelem 

 

13. kérdőív  

Egyelőre amióta nem fogyasztok alkoholt, kb 2lter  light Cola-t iszom naponta. 

És folyamatosan figyelek, hogy ne próbáljam meg túlzásba vinni a „tevékenységeket”.  Ez a 

munkámmal, vagy a háztartásszervezéssel kapcsolatos dolgokra vonatkozik. 

 

14. kérdőív  

Folyamatosan, ha jól értem ezt a kérdést, nő-sport ezek a legerősebbek 

 

15. kérdőív 

Szex, kaja, édesség, nők, munka, kávé, energiaital, sport, szauna, számítógépes játék. A.A., 

NA, felépülési kényszer. 

 

17. kérdőív 

A fő váltások: Alkohol-lovekoholic, Cigi, futás. 

 

18. kérdőív 

Számítógép, kávé,szex 

 

20. kérdőív 

Az internettel voltak harcaim, ma már tudom kezelni többé-kevésbé normális módón. 

 

21. kérdőív 

Étkezés, majd munka.  Kényszeres segítés. Mobil telefon és internet… 

 

23. kérdőív 

Igen. Kapcsolati függőség,  a cigarettáról a tubákra szoktam át. 

26. kérdőív 

Szex, Zene, Internet 
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29. kérdőív 

Édesség, Szex megerősödött, mostanság kezd helyre állni. Kóla 1-2-ig (előtte, és mostanság 

sem jellemző, hogy fogyasztanám), energia italok (kb. 1-2 hónapig), némelykor – 

munkamánia. 

 

30. kérdőív 

Még több dohányzás és kávé az első években. Jelenleg 5 éve már „csak” a kávé, napi 2x. 

 

32. kérdőív 

Társfüggőség, vásárlás. 

 

33. kérdőív 

Munka, Túlzott vásárlás. 

 

35. kérdőív 

Kávé, cigi megsokszorozódott !! Cigi letétele után után -> Kávé,  szerelem ( romatika) egy 

darabig. KÁVÉ !!!  Néha kaja. A játéktól, szerhasználattól, workalholic...-tól (sic!) tudatosan 

tartózkodom.  Most nem tudom mi jön---- valszeg a sex.  Ja ! és valszeg zenefüggő is 

vagyok.   ez folyamatos.  

 

37. kérdőív 

Eleinte a koffein és a megnövekedett mennyiségű nikotin. Mára a nikotin maradt 

meghatározó. 

 

39. kérdőív 

Vásárlás, internet, olykor evés, mostanában sport 

 

41. kérdőív 

Cigi és kávé több lett,majd mikor ezt csökkentettem,jött a csokoládé és a kaja. Jelenleg 

időnként csokis rohamok jönnek rám már csak. 

 

42. kérdőív 

Igen (amennyiben ezek annak számítanak): mobiltelefon mánia (gyakori készülékcsere); 

turkáló mánia, parfüm mánia. 

Klasszikus értelemben talán nem: nem eszem túl, nem iszom több kávét, nem lettem édesség-, 

gyógyszer vagy ilyesmi függő, ellenben le tudtam tenni a cigarettát. 

 

43. kérdőív 

Kaja, sport, kapcsolat & szex és internet. 

 

44. kérdőív 

Szex függőség, Számítógép, Dohányzás, Energia italok, Vitaminok…..STB 

 

45. kérdőív 

Igen: internet, kényszeres vásárlás, kényszeres evés. 

 

47. kérdőív 

Koplalás, túlevés, bulímia, munka, érzelmek. 
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Spiritualitás 2010 
 

 

9. kérdőív 

Abszolút része. Elsődleges értékeim a Jó, a Szép és főleg az Igaz! 

Agnosztikusként tettem le a poharat. Kezdetben az A.A.-t tekintettem a FE-nek, kb 3 év alatt 

jutottam el Istenhez. E kettő egymást fedő és feltételező egység a felépülésemben. 

 

10. kérdőív  

A spiritualitás józanodásom  kezdeti szakaszához viszonyítva háttérbe szorult. Az nem kérdés 

számomra, hogy nálam nagyobb erők mozgatják a kozmoszt, így engem is. Mivel (majdnem) 

ugyanazokból az atomokból épülök fel, mint a legtávolabbi csillagok az igazi kérdés, hogyan 

tudom lelki békével, józanul viselni a kiszolgáltatotságom. Nem keresek már istent, ha a 

kérdés erre vonatkozott. 

 

12. kérdőív  

Igen , viszont már a használatom alatt is voltak spirituális élményeim de elényésző számban. 

Hiszek a felsőbb erőben , hiszen amit én tudtam több mint 16 évig az a lopás és a drogozás, 

én segítség nélkül soha nem voltam képes még napokig sem tisztán élni, lenni. 

 

13. kérdőív 

Része, de még adós vagyok a teljes ráhagyatkozással.  

 

15. kérdőív 

Erősen része, és teljesen új eleme az életemnek. Előtte sosem hittem semmiben. Most erősen 

hiszek egy saját felfogású Istenben. 

 

16. kérdőív  

Felépülésem, életem része a spiritualitás. Hiszek egy nálam nagyobb Felsőbb Erő 

létezésében, aki számomra a szerető és gondviselő Isten. 

 

17. kérdőív 

Igen. Már amikor nem felejtem el. Aztán beverem az orrom és eszembe jut. 

 

18. kérdőív 

Úgy érzem, hogy igen. Követem a spirituális elveket, imádkozok, hiszek valamiben, ami nálam 

több és erősebb. 

 

19. kérdőív 

A cipőm az ajtóban van, „praktikus spiritualitás”. Hiszek a lelki dolgokban, mert úgy 

találtam, hogy az egyetlen dolog amikor nincs hiányérzetem az, ha elviszek egy szenvedőt egy 

meetingre. Minden más – pénz, siker, munka, szex, satöbbi – esetében nálam biztos, hogy 

bármilyen jó lehet, mégsem leszek maradéktalanul elégedett. Van felépülés spiritualitás 

nélkül?Az elmúlt egy évben nyilvánvaló és nagyon konkrét jeleit tapasztaltam az istenem 

jelenlétének. 

 

20. kérdőív 

Igen. A józanságom alapja a spirituális értékrend, életmód. 
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23. kérdőív 

E nélkül nekem nem menne. 

 

30. kérdőív 

Egyedül nem sikerült, a családtagok „ne igyál” segítsége csak olaj volt a tűzre. 

Most a csoporton kívül ki segít még? Biztosan van vmi/vki. Igen, hiszek. 

 

32. kérdőív 

Igen hiszek, másképp már feladtam volna. 

 

35. kérdőív 

Most már igen. 

 

37. kérdőív 

Része. Hiszem, hogy nem minden az én ténykedésem műve. Azt nem boncolgatom, hogy ha 

nem én, akkor ki? 

 

39. kérdőív 

Ez az egyik alapja a felépülésemnek, és hiszek FE-ben. 

 

43. kérdőív 

Azt gondolom, hogy a része, és igen, hiszem, hogy van egy gondoskodás az életemben! 

 

45. kérdőív 

Még nem tartok ott remélem egyszer eljön majd ez is. 

 

 47. kérdőív 

Ő hisz bennem :-) 
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Melléklet 
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”Nevezetes névtelenek”  

 

Kérdőív 2010 

 
 

(A válaszadás önkéntes, anonim, és kizárólag tudományos kutatás céljából készül. A kérdőív 

gondos kitöltése kb. 25-30 percedet veheti igénybe. Adataidat csak a kutató használja fel. 

Köszönöm a munkámhoz nyújtott segítségedet!) 

 

 

1. Keresztneved, beceneved, piás vagy drogos „művészneved”? 

 

………………………………………………………………………….   

 

2. Születési éved?  19…….. 

 

3. Nemed? 1. férfi  2. nő 

 

4. Mi volt a választott (legkedveltebb) szered? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

5.  Milyen más szereket használtál? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

6. Összesen hány hónapig használtál szereket? 

 

…….….. 

 

7. Most hány hónapja vagy józan? 

 

…………….. 

 

8. Jellemzően/főleg milyen településen laktál életed következő szakaszaiban? (kérlek 

tegyél X jelet a táblázat megfelelői celláiba!) 

 

 Szerhasználatod előtt Szerhasználatod alatt Szerhasználatodat  

követően 

Budapest    

Megyeszékhely    

Egyéb város    

Falu/község    

Tanya    

 

9. Családi állapotod? 
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 Szerhasználatod 

előtt 

Szerhasználatod 

alatt 

Szerhasználatodat  

követően 

nőtlen, hajadon 

egyedülálló 

 

   

házas 

 

   

elvált 

 

 

   

élettársi viszonyban 

 

   

özvegy, egyedül él 

 

   

 

 

10. Szerhasználatod idején a részt vettél-e az alábbi kezelések valamelyikén? Ha igen, 

akkor melyiken, hány alkalommal? 

 

 Hol? (intézmény(ek) Hány alkalommal? 

Elvonókúra, 

drogambulancia 

 

 

 

 

Kórházi osztály, 

addiktológia, pszichiátria 

 

 

 

 

Bentlakásos terápia, 

hosszabb rehabilitáció 

 

 

 

 

Egyéb helyen, éspedig:  

 

 

 

11. Melyek voltak azok a meghatározó, döntő élmények, események, érzések, amelyek 

miatt végül le tudtál állni? 
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12. Jártál, jársz-e önsegítő közösségbe, csoportba? Ha igen, melyekbe, és milyen 

gyakorisággal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Volt-e megcsúszásod, visszaesésed mostani józanodásod alatt? Ha igen, hányszor, és 

meddig tartott? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Tapasztaltál-e szerváltást magadon a józanodásod ideje alatt? Ha igen, mire váltottál 

át?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

15. Része-e a felépülésednek a spiritualitás? Hiszel-e nálad nagyobb Felsőbb Erőben? 
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16. Mindent összevetve mennyire vagy elégedett mostani életeddel? (Kérlek, a következő 

skála segítségével aláhúzással válaszolj!) 

 

1-teljesen elégedetlen vagyok 

2-inkább elégedetlen vagyok 

3-olykor elégedett vagyok, olykor nem 

4- inkább elégedett vagyok 

5- teljesen elégedett vagyok 

 

 

17. Mindent egybevetve, manapság mennyire érzed magad boldognak? (Kérlek, a 

következő skála segítségével aláhúzással válaszolj!) 

 

1-teljesen boldogtalan vagyok 

2-inkább boldogtalan vagyok 

3-boldog is vagyok meg nem is 

4- inkább boldog vagyok 

5- teljesen boldog vagyok 

 

18. Az alábbiakban különböző személyiségtípusokat sorolunk fel. Kérlek jelöld be, hogy 

a józanodásod idején milyen mértékben váltál hasonlóvá, vagy kevésbé hasonlóvá 

hozzájuk, és ennek megfelelően tegyél „X” jelet a hat oszlop valamelyikébe. 

  

 

A. Fontos 

számára, hogy új 

dolgokat találjon 

ki, hogy kreatív 

legyen. Szereti a 

dolgokat a saját 

egyéni módján 

intézni.  

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

B. Fontos számára, 

hogy gazdag 

legyen. Azt akarja, 

hogy sok 

pénze és drága 

dolgai legyenek. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

C. Fontosnak 

tartja, hogy 

minden ember 

egyforma 

bánásmódban 

részesüljön. Azt 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 
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gondolja, hogy 

mindenkinek 

egyenlő 

lehetőséggel 

kellene 

rendelkeznie az 

életben. 

D. Fontos 

számára, hogy 

megmutassa 

képességeit. Azt 

akarja, hogy az 

emberek nagyra 

becsüljék azért, 

amit tesz. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

E. Fontos számára, 

hogy biztonságos 

körülmények 

között éljen. 

Elkerül mindent, 

ami veszélyezteti 

biztonságát. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

F. Szereti a  

meglepetéseket, és 

szeret mindig új 

dolgokat csinálni. 

Fontosnak tartja, 

hogy az ember 

különféle dolgokat 

csináljon 

életében. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

G. Azt gondolja, 

hogy az 

embereknek azt 

kell csinálniuk, 

amit 

mások mondanak 

nekik. Azt 

gondolja, hogy az 

embereknek 

mindig be kell 

tartaniuk a 

szabályokat, akkor 

is, amikor senki 

sem figyeli őket. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

H. Fontos 

számára, hogy 

meghallgassa 

Már 

egyáltalán 

nem 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

Inkább 

hasonlít 

rám 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

Egészen 

hasonlít 

rám 
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azokat, akik 

másmilyenek, 

mint ő. Még akkor 

is, ha nem ért 

egyet velük, meg 

akarja 

érteni őket. 

hasonlít 

rám 

rám rám 

 

 rám 

      

I. Fontos számára, 

hogy szerény és 

visszafogott 

legyen. 

Megpróbál úgy 

élni, hogy ne vonja 

magára mások 

figyelmét. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

J. Fontos számára, 

hogy jól érezze 

magát. Szereti 

kényeztetni magát. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

K. Fontos 

számára, hogy 

saját maga 

döntsön arról, 

hogy mit csinál. 

Szeret szabad 

lenni és nem 

függeni másoktól. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

L. Nagyon fontos 

számára, hogy 

segítsen a 

körülötte élő 

embereknek. 

Törődik mások 

jólétével. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

M. Fontos 

számára, hogy 

nagyon sikeres 

legyen. Reméli, 

hogy az emberek 

elismerik 

teljesítményeit. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

N. Fontos 

számára, hogy az 

állam biztosítsa 

biztonságát 

mindenfajta 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 
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fenyegetéssel 

szemben. Azt 

akarja, hogy az 

állam erős legyen, 

hogy meg tudja 

védeni polgárait. 

      

O. Keresi a 

kalandokat és 

szeret kockázatot 

vállalni. Izgalmas 

Életet akar élni. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

P. Fontos számára, 

hogy mindig 

megfelelően 

viselkedjen. 

Elkerüli, hogy 

olyat tegyen, ami 

mások szerint 

helytelen. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

Q. Fontos 

számára, hogy 

mások tiszteljék. 

Azt akarja, hogy 

az emberek azt 

csinálják, amit 

mond. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

R. Fontos 

számára, hogy 

becsületes legyen 

barátaihoz. A 

hozzá 

közel álló 

embereknek 

akarja szentelni 

életét. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

S. Meggyőződése, 

hogy az 

embereknek 

óvniuk kell 

környezetüket. 

Fontos számára, 

hogy vigyázzon a 

környezetére. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

T. A hagyományok 

fontosak számára. 

Megpróbálja 

követni 

azokat a 

szokásokat, 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 
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amelyeket a vallási 

vagy családi 

hagyományok 

hagytak rá. 

U. Minden 

lehetőséget 

megragad, hogy 

jól érezze magát. 

Fontos neki, 

hogy olyan 

dolgokat csináljon, 

amelyek örömet 

okoznak neki. 

Már 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

rám 

Egyre 

kevésbé 

hasonlít 

rám 

Még egy 

kicsit 

hasonlít  

rám 

 

Inkább 

hasonlít 

rám 

 

Egyre 

jobban 

hasonlít 

rám 

Egészen 

hasonlít 

rám 

      

  
 

 

Nagyon köszönöm, hogy időt szakítottál a kérdőív kitöltésére! 
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„Élettörténet”  

 

Kérdőív 2012 
 
 

Tisztelt válaszadó, 

ez egy élettörténet kérdőív. Köszönöm, hogy időt szakítasz rá, ezzel sokat segítesz nekem a 

doktori értekezésemmel kapcsolatos munkámban. 

A kérdések múltadra és jövődre egyaránt vonatkoznak. Válaszaid értelemszerűen nem 

tartalmaznak majd minden egyes, számodra fontos élettörténeti tényt. Kérlek, hogy próbálj 

a kulcsfontosságú eseményekre, szereplőkre, gondolatokra fókuszálni. 

Ebben a műfajban nincsenek „jó” és „rossz” válaszok, engem az érdekel, hogy Te most 

milyennek látod saját életed történetét. A kérdőív nem terápiás vagy diagnosztikus eszköz, 

hanem kutatási célokat szolgál, felépülő függők változási folyamatát szeretném vizsgálni a 

segítségével.  

A válaszok beírásakor nyugodtan használhatsz a megadottnál több helyet, sort! Kérlek, 

hogy a szövegszerkesztőd adta lehetőségek segítségével különítsd el válaszaidat a 

kérdésektől (eltérő méret vagy betűtípus, színes betű, kiemelés, stb.) 

A válaszadás önkéntes és névtelen, adataidat bizalmasan kezelem. 

 

 

Keresztnév vagy jelige:  

Nemed?  

Életkorod?  

Mi(k) volt(ak) a választott fő szere(i)d?  

Hány napja, hónapja vagy felépülésben?  

Melyik önsegítő közösség gyűléseit látogatod rendszeresen?. 

 

 

1. Életed könyve 

 

Kérlek próbáld meg úgy elképzelni az életed, mintha egy könyv, egy regény lenne. Mi lenne a 

címe ennek a könyvnek, és hogy nézne ki a tartalomjegyzéke? Milyen fejezetekből állna?  

(Javaslom, hogy a fejezetek száma 2 és 7 között legyen). Kérlek, írj pár ismertető sort minden 

egyes fejezetről, Miképpen következnek egymás után az egyes fejezetek, mi köti össze őket?  

 

Cím:   

Fejezetek:   

 

 

 

 

 

 

2. Élettörténeted kulcsjelenetei 

 

Most, hogy a cselekmény váza összeállt, érdemes szemügyre venni életed történetének 

kulcsjeleneteit. Olyan valós időben és helyszíneken, valós szereplőkkel történt fontos 

életeseményekre vagyok kíváncsi, amelyek jók, rosszak, örömtelik, fájdalmasak, különösen 
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emlékezetesek vagy fontosak voltak életed alakulása szempontjából. Kérlek mindegyiknél 

röviden írd le, hogy mi is történt pontosan, hol, mikor, kik voltak a szereplői, és mit érzel vagy 

gondolsz az adott eseménnyel kapcsolatban. Kérlek azt is írd le, hogy miért tartod ezt az 

eseményt fontosnak az életedben, és mit tudtál meg belőle önmagadról?  

 

1. Csúcspont 

Kérlek írd le azt az életeseményt, jelenetet, helyzetet, pillanatot, amit kiemelkedő pozitív 

élménynek látsz az életedben. Egy olyan pillanatra, helyzetre, érzésre „csúcsélményre” 

vagyok kíváncsi, ami boldog, örömteli, izgalmas, és mint ilyen, kiemelkedően emlékezetes a 

számodra. Kérlek írd le részletesebben az idejét, a helyét, a szereplőit, az eseménnyel 

kapcsolatos gondolataidat, és azt is, hogy miért tartod ezt az eseményt fontosnak az életedben, 

és mit tudtál meg belőle önmagadról? 

 

2. Mélypont 

Itt arra az életeseményre, jelenetre, helyzetre, pillanatra vagyok kíváncsi, ami pontosan az 

ellentéte az előbbinek: amit súlyosan negatív élménynek látsz az életedben. Egy olyan 

pillanatra, helyzetre, érzésre gondolok, ami fájdalmas, kínos, megalázó, és mint ilyen, 

kiemelkedően emlékezetes a számodra. Bármilyen feszélyező, kérlek, hogy írd le 

részletesebben az idejét, a helyét, a szereplőit, az eseménnyel kapcsolatos gondolataidat, és 

azt is, hogy miért tartod ezt az eseményt fontosnak az életedben, és mit tudtál meg belőle 

önmagadról? 

 

3. Fordulópont/ok, amelyek fontos változást hoztak az életbe 

Visszatekintve eddigi életedre, bizonyára találsz olyan emlékezetes fordulópontokat, amelyek 

lényeges változásokat hoztak az életedbe. Kérlek írd le azt az esemény(eke)t, ami(ke)t 

fordulópont(ok)nak tartasz az életedben. Kérlek írd le részletesebben az idejét, a helyét, a 

szereplőit, az eseménnyel kapcsolatos gondolataidat, és azt is, hogy miért tartod ezt az 

eseményt fontosnak az életedben, és hogy mit tudtál meg belőle önmagadról. 

 

4. Pozitív gyerekkori/kamaszkori emlék 

A következőkben egy gyermekkori vagy kamaszkori, kiemelkedően pozitív, fontos 

eseményre, emlékre kérdezek rá. Kérlek írd le részletesebben az idejét, a helyét, a szereplőit, 

az eseménnyel kapcsolatos gondolataidat, és azt is, hogy miért tartod ezt az eseményt 

fontosnak az életedben, és mit tudtál meg belőle önmagadról. 

 

5. Negatív gyerekkori/kamaszkori élmény 

Ezt követően egy gyermekkori vagy kamaszkori, kiemelkedően negativitása miatt fontos 

eseményre, emlékre kérdezek rá. Ez lehet egy fájdalmas, nyomasztó, kiábrándító, rossz 

érzéseket keltő esemény, emlék. Kérlek írd le részletesebben az idejét, a helyét, a szereplőit, 

az eseménnyel kapcsolatos gondolataidat, és azt is, hogy miért tartod ezt az eseményt 

fontosnak az életedben, és mit tudtál meg belőle önmagadról. 

 

6. Élénken benned élő felnőttkori emlék 

Kérlek itt egy olyan, (az eddigiek során még nem említett!) felnőttkori eseményt ossz meg 

velem, ami kivételesen élénken él az emlékezetedben. Ez a felnőttkori emlék egyaránt lehet 

pozitív vagy negatív előjelű. Kérlek írd le részletesebben az idejét, a helyét, a szereplőit, az 

eseménnyel kapcsolatos gondolataidat, és azt is, hogy miért tartod ezt az eseményt fontosnak 

az életedben, és mit tudtál meg belőle önmagadról. 

 

7. Olyan életesemény, amelynek során bölcsen viselkedtél   
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Kérlek írj le egy olyan életeseményt, amelynek során megítélésed szerint bölcsességet 

tanúsítottál. Olyan eseményre gondolok, amelynek során pl. jó döntést hoztál, másokat jó 

tanáccsal segítettél, vagy valamilyen egyéb módon viselkedtél okosan. Kérlek írd le 

részletesebben az idejét, a helyét, a szereplőit, az eseménnyel kapcsolatos gondolataidat, és 

azt is, hogy miért tartod ezt az eseményt fontosnak az életedben, és mit tudtál meg belőle 

önmagadról. 

 

8. Vallásos, spirituális, vagy misztikus élmény/tapasztalat 

Vallásos és nem vallásos, hívő és nem hívő emberek sokasága számol be olyan 

életeseményekről, amelyek során megérezte/ a nem evilági, a transzcendens, és/vagy a 

szakrális, egy mindenható Isten vagy Erő lézetését/működését, esetleg megtapasztalta 

egységérzetét a természettel, a világegyetemmel. Visszatekintve egész életedre, kérlek oszd 

meg velem, volt-e részed ilyen jellegű eseményben, történésben, volt-e részed vallásos, 

spirituális, vagy misztikus tapasztalatban. Kérlek írd le részletesebben az idejét, a helyét, a 

szereplőit, az eseménnyel kapcsolatos gondolataidat, és azt is, hogy miért tartod ezt az 

eseményt fontosnak az életedben, és mit tudtál meg belőle önmagadról. 

 

 

3. A jövő forgatókönyvei 

 

1. Mi lesz életed következő fejezete? 

Ezzel a kérdéssel áttérünk a jövődre. Megítélésed szerint miről szól majd, mi lesz, mi lehet 

életed könyvének következő fejezete? 

 

 

2. Álmok, remények, és tervek a jövőre. 

Kérlek írd le röviden, hogy milyen álmaid, vágyaid, terveid, reményeid vannak saját jövőddel 

kapcsolatban. Mit szeretnél még elérni, megvalósítani saját életedben? 

 

3. Életterv.  

Rendelkezel-e személyes élettervvel? Olyan tervre gondolok, amelynek mentén tudatosan 

szeretnél haladni a jövőben, életed könyvének következő fejezeteinek megírásakor. A terv 

egyaránt vonatkozhat a családi életedre, a munkádra, hivatásodra, szabadidős 

tevékenységeidre. 

Kérlek írd le mit tartalmaz, mit teszel megvalósítása érdekében, és miért fontos ez a 

számodra, és a környezeted számára. 

 

 

4. Kihívások 

 

A következő rész azokkal a kihívásokkal, nehézségekkel, küzdelmekkel és problémákkal 

foglalkozik, amelyekkel életed során szembesültél. Az általánostól haladunk majd az egyes 

felé azokon a területeken, ahol a legtöbb ember ilyesmikkel találkozik. 

 

 

1. Életed kihívása 

Visszatekintve eddigi életedre, mit látsz a legnagyobb kihívásnak, egyfajta „életfeladatnak”? 

Szerinted mi volt, vagy mi lesz az az egyetlen probléma, ami az életedet meghatározza? 

Hogyan változott ez a feladat életed során, és miként próbáltad kezelni, megoldani? Mi a 

jelentősége ennek a kihívásnak élettörténetedben?  
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2. Egészséged 

Visszatekintve eddigi életedre, - beleértve a jelent is – volt-e olyan esemény vagy időszak, 

amikor te, vagy közeli hozzátartozóid súlyos egészségügyi problémával küzdöttek? Kérlek írd 

le részletesebben az idejét, a helyét, a probléma jellegét, és azt, hogy milyen tapasztalatokat 

szereztél ezzel kapcsolatban az egészségügyről. Írd le a szereplőit, az eseménnyel kapcsolatos 

gondolataidat, és azt is, hogy miként próbáltál megküzdeni vele, és milyen hatással volt 

mindez rád, és az élettörténetedre nézve.  

 

3. Veszteségeid 

Életének előre haladtával mindenki elszenved veszteségeket. Veszteség alatt most elhalálozás 

vagy eltávolodás miatt elvesztett, az életedben fontos szerepet játszó személyeket értek. 

Kérlek írd le életed legfontosabb, legnagyobb ilyen jellegű veszteségét, a gyermekkortól 

napjainkig terjedő időszakban. Kérlek írd le, hogy ki volt ez, és hogyan veszítetted el őt. 

Hogyan küzdöttél meg ezzel a veszteséggel? Milyen hatása volt rád, és az élettörténetedre? 

 

 

4. Bukásaid, és olyan történések, amiket megbántál, sajnálsz 

Mindenkit érhetnek kudarcok, még a legboldogabb, legszerencsésebb embereket is. 

Visszatekintve egész életedre, neked mi volt a legnagyobb kudarcod, bukásod? Történhetett 

ez bármilyen területen, családban, munkahelyen, barátokkal, stb.  Kérlek írd le, mi történt, 

hogyan küzdöttél meg vele, és milyen hatása volt rád, és az élettörténetedre? 

 

5. Személyes világkép/ideológia 

 

Végül néhány, az általad vallott meggyőződésekre, értékekre vonatkozó kérdés következik.  

 

.1. Vallásos/erkölcsi értékek (spiritualitás) 

Vallási/erkölcsi értékek. Kérlek vedd szemügyre életed vallásos/spirituális részét. 

Ha ez jelen van az életedben, és fontossággal bír, akkor kérlek jellemezd dióhéjban saját 

hitedet. Hiszel-e, és ha igen, kiben, miben hiszel? Ha nem vagy hívő, akkor kérlek azt írd le, 

milyen általános erkölcsi és morális alapokon áll az életed. 

 

2. Poilitikai/társadalmi értékek 

Milyen a viszonyod a politikiai/társadalmi kérdésekhez? Rendelkezel-e kiérlelt és vállalt 

politikai meggyőződéssel? Van-e olyan társadalmi kérdés, ügy, mozgalom, ami mellett erős 

elköteleződést érzel? 

 

3. Változás/fejlődés vallási, erkölcsi politikai és társadalmi nézeteidben  

Kérlek írd le röviden, hogyan változtak, alakultak, fejlődtek vallási, politikai és erkölcsi 

nézeteid, értékeid az idők során. Változtak-e, s ha igen milyen irányba? 

  

4. Az egyetlen érték.  

Mi az emberi élet legfontosabb értéke szerinted? Kérlek fejtsd ki röviden, miért gondolod így. 

 

5. Egyebek 

Van-e még olyan információ, ami segíthet megérteni meggyőződéseidet, értékrendedet, 

politikai nézeteidet, személyes életfilozófiádat? Kérlek írd le röviden. 
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6. Életed központi témája/”vezérmotívuma”. 

 

Végigtekintve életed könyvén és annak fejezetein, elkalandozva múltba és jelenbe, felsejlik-e 

számodra élettörténetedben valamilyen jól azonosítható motívum, üzenet, gondolat, eszme?  

Egyes zeneművekhez hasonlóan, van-e a te életednek is „vezérmotívuma”, fő témája? Ha 

igen, mi ez, hogy neveznéd meg? 

 

 

7. Végül… 

 

Utolsó utáni kérdésem: az emberek többsége soha nem gondolja/nézi végig saját élet olyan 

részletesen, ahogy azt te az imént megtetted. Milyen érzéseid, gondolataid voltak közben? 

Hogyan hatott rád ez a számvetés? Kérlek tisztelj meg ezek leírásával. Köszönöm. 

 

Természetesen szívesen veszem, ha van valamilyen megjegyzésed, észrevételed, kritikád, 

visszajelzésed a fentiekkel kapcsolatban. 

 

 

Köszönöm a segítségedet! 
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„Felépülésben”  

 

Kérdőív 2014 

 
(Ha a válaszokhoz nem elegendő a hely, nyugodtan illesz be újabb sorokat.) 

 

Jeligéd…………… 

 

Nemed……………. 

 

Életkorod…………. 

 

Hány hónapja vagy józan?  

 

Melyik 12 lépéses program gyűléseit látogatod?  

 

Hogyan és mikor találkoztál először a tizenkét lépéses programmal? 

 

A 12 lépéses programba történő belépést követően volt-e megcsúszásod, visszaesésed? Ha 

igen, mennyi józanság után, és meddig tartott? 

 

Kérlek, becsüld meg, hány 12 lépéses gyűlésen vettél részt az elmúlt évben! 

 

Kérlek, becsüld meg, hány 12 lépéses gyűlésen vettél részt életedben! 

 

Van-e jelenleg honi csoportod? 

 

Van-e jelenleg ott vagy más 12 lépéses közösségben szolgálatod? 

 

Ünnepeltél-e valaha józan születésnapot 12 lépéses közösségben? 

 

Van-e jelenleg szponzorod?                                                     

 

Van-e jelenleg szponzoráltad?                                                      

 

Mely lépéseket tetted meg a felépülésed során? Kérlek jelöld! 

 

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 

 

Van-e az életedben olyan esemény, történés, epizód, amit a függőségeddel kapcsolatos 

mélypontodnak tartasz?  Ha igen, mi volt ez, és mikor, hogyan történt? 

 

Volt-e olyan élményed a felépülésed során, amit spirituális ébredésnek, megtérés-élménynek 

tekintesz? Ha igen, mi volt ez, és mikor, hogyan történt? 

 

Tapasztaltál-e a felépülésed során szerváltás, keresztfüggést magadon? (gyógyszerhasználat, 

szerencsejáték, társfüggés, Internet, mobiltelefon, televízió, szexualitás, romantikus 
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kapcsolatok, munkamánia, kényszeres vásárlás, túlevés, alulevés, testedzés, gyűjtögetés, pénz, 

hatalom, stb? Ha igen, kérlek húzd alá, melyiket. Ha nem szerepel a listában, kérlek írd le mit. 

 

Vannak-e józanodó életviteledben (a gyűlések látogatásán kívül) olyan új szokások, rítusok, 

cselekvések, amelyeket kimondottan a felépülésed érdekében vezettél be és végzel 

rendszeresen? 

 

Tapasztaltál-e a felépülésed során olyan egészségügyi tünetet, ami egyértelműen az aktív 

alkoholizmusod idejéhez köthető, annak következménye, (Pl. krónikus betegség, maradandó 

egészségkárosodás, rokkantság, súlyos képességromlás, stb.)? 

 

Voltak-e felépülésed alatt komolyabb vitáid, veszekedéseid, fizikai  konfliktusaid a 

környezetedben élőkkel (lakóhely, közlekedés, hivatal, stb.)? 

 

Voltak-e felépülésed során komolyabb kapcsolati konfliktusaid, válságaid leszármazási 

családodban (szülők, nagyszülők, gyermekek)? 

 

Voltak-e felépülésed során komolyabb párkapcsolati konfliktusaid, válságaid (válás, szakítás, 

megcsalás)? 

 

Voltak-e felépülésedben komolyabb munkával, munkahellyel kapcsolatos konfliktusaid, 

válságaid (visszaminősítés, fegyelmi, elbocsátás, stb.)? 

 

Kérlek, értékeld egy tízes skálán, hogyan a szerhasználatod időszakához képest milyennek 

látod most a helyzetedet életed négy fontos területén. 

 

Anyagi helyzeted  a szerhasználatod idején   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Anyagi helyzeted most     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Egészségi állapotod szerhasználatod idején   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Egészségi állapotod most     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Munkaerőpiaci helyzeted a szerhasználatod idején    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Munkaerőpiaci helyzeted most       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Kapcsolataid minősége  a szerhasználatod idején     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kapcsolataid minősége  most        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tagja vagy-e valamilyen szakmai szervezetnek, egyesületnek, állampolgári csoportnak, helyi 

kezdeményezésnek? 

 

Szavaztál-e a legutóbbi országgyűlési választásokon? 

 

Nyújtottál-e be adóbevallást a legutóbbi esedékes alkalomkor? 

 

Köszönöm a segítségedet!  


