
Az élet ígérete: 
génektől a jelentésig 
A gének ígérete 

Naiv szemlélőként abban a hitben ringathatjuk magunkat, hogy az 
élet csak serdülőkorunkban vagy fiatal felnőttkorunkban — az ön-
reflektáltság megfelelő fokán — kezdi beváltani ígéretét. Bármennyire 
drámai is a tény, az élet már a fogantatás pillanatában benyújtja a 
számlát. A génekbe kódolt, belénk íródott múlt könyörtelenül színre 
lép. Egyes genetikai rendellenességek — a Down-szindróma, a cisz-
tás fibrózis, a Patau-szindróma vagy a Huntington-kór — öröklékeny -
sége 100 százalékos, így a gének teljes mértékben meghatározzák ezen 
betegségeket. Bármilyen életet élünk, bárminemű környezetet vá-
lasztunk, nincs szabad mozgásterünk, a betegség determinált, előbb-
utóbb kialakul. Az idődimenziót figyelembe véve például a Patau-
szindrómában szenvedő magzatnál számos rendellenesség lép fel, 
ezáltal az újszülöttek életben maradási esélye minimális. Ezzel szem-
ben a Huntington-kór örökletes genetikai betegsége inkább negyven -
éves kor körül kerül diagnosztizálásra, hiszen a központi idegrend-
szer sejtjeinek elhalásából származó tünetek csak ekkor jelentkeznek, 
viszont egyre súlyosabb formában, egészen a halálig jelen vannak. 
A gének, noha kevésbé végzetes módon, determinálják szemszínün-
ket, természetes hajszínűnket is, vagy vércsoportunkat. A legújabb 
kutatási eredmények szerint az erős biológiai meghatározottság szá-
mos további területen érezteti hatását: a testmagasság örökletessége 
86 százalék, az általános intelligenciáé és a testtömeg indexé 70 szá-
zalék, míg személyiségvonásaink (például az extraverzió, a szoron-
gás, a nyitottság) családfakutatásokon alapuló öröklékenység-vizs-
gálata is 50 százalékos determináltságot jelez.1 Érdekes tény, hogy egy 
igencsak kulturális jellemző, a vallásosság esetén is fontos a biológiai 
alap, körülbelül 40 százalékos ezen jellemző örökölhetősége. Felve-
tődik a kérdés, hogy a biológiai meghatározottság a betegségeket, a 
szomatikus jellemzőinket és az alapvető személyiségjellemzőinket 
érinti-e csupán, vagy a gének ígérete kiterjedtebben és komplexeb-
ben, akár teljes életpályánk vonatkozásában jelentkezik. 

Az egyik lehetséges választ a magyar orvos-biológus, Szondi Lipót 
adhatja meg, aki az 1930-as évek végén kidolgozott elméletében 
amellett érvel, hogy egész életutunk, így sorsunk genetikailag meg-
határozott. Schicksalsanalyse (Sorsanalízis) című kötete 1944-ben a Ge-
netik des Schicksals (A sors genetikája) alcímmel jelent meg. Szondi a 
sors törvényszerűségeit és szabályait természettudományos mód-

 
 
 
 
 

HARGITAI RITA 
 
 
A szerző pszichológus, a 
PPKE BTK Személyiség- és 
Klinikai Pszichológia Tan-
 székének egyetemi docense. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Tena Vukasovic – 
Denis Bratko: 

Heritability of personality: 
A meta-analysis of 

behavior genetic 
studies. Psychology 

Bulletin, 2015, 
141(4), 769–785. 

264



szerekkel, egzakt módon kutatta. A budapesti Gyógypedagógiai Ta-
nárképző Főiskolán a Magyar Királyi Állami Kórtani és Gyógytani 
laboratórium főorvosaként tevékenykedett, s biológusokból, orvo-
sokból, pszichológusokból és pedagógusokból álló munkacsoport-
jával végzett genetikai kutatásokat. A munkacsoport a biológiai és 
környezeti tényezők szerepét vizsgálta az értelmi fogyatékosság, a 
fiatalkori bűnözés és a pszichopatológiai rendellenességek hátteré-
ben, endokrinológiai, alkattani és öröklésbiológiai megfigyeléseket 
végezve. Több száz család több ezer tagját vizsgálták, és lázasan 
kutatták, hogy látszólag életerős, egészséges fiatalok miért esnek 
szerelembe, házasodnak össze és adnak életet fogyatékkal élő vagy 
beteg — például epilepsziás, szkizofrén — utódoknak. Arra a külön-
leges megállapításra jutottak, hogy a házaspárok a legtöbb esetben 
génrokonai egymásnak, azaz családfáik hasonló jellegzetességeket 
mutatnak például a betegségeket vagy a foglalkozásokat illetően.2 

Az alábbi, különös eset álljon itt illusztrációként: Egy pszichésen 
problémamentes szociális gondozó családfájában az anya szkizof-
rén. A szociális gondozó kétszer járt jegyben, azonban mindkét je-
gyességet felbontotta, mivel mindkét szerelmi partner családjában 
közeli szkizofrén betegek voltak. Egyik férfi családjában a nagybácsi, 
másikuknál a nagynéni szenvedett szkizofréniában. Fontos azonban 
hangsúlyozni, hogy a fiatal pár tagjai úgy szerettek egymás ba, hogy 
egyik esetben sem tudtak a beteg rokonokról, nem ismerték őket.3 
Más szavakkal, a látszólag fitt, élettel teli fiatalok, noha a megfi-
gyelhető és észrevehető viselkedés szintjén nem mutatták a betegség 
jeleit, rejtve, lappangó formában hordozták annak genetikai bázisát. 
Szondi szerint e jelenségért a genotropizmus mechanizmusa a felelős, 
amely a növények külső ingerforrás (például fény, víz) irányába való 
fordulásának (például heliotropizmus) analógiájára a látens, re cesszív 
gének közötti kölcsönös vonzalmat jelenti. A közeli vagy a távo-
labbi ősöktől örökölt és látenciában lévő gének dinamikusan ható 
ősi elemek, amelyek az utódokban törnek elő: ezek az „ősi ösztön -
erők válasz tanak tehát bennünket és általunk”.4 

A genetikai meghatározottság így nemcsak vertikálisan, a családfa 
mentén generációról generációra fejti ki hatását, hanem horizontáli-
san, a választásaink útján is érvényesül. Egyrészt tehát az ősök élet-
mintái, törekvései kényszerítő erejüknél fogva, az ősök által nyújtott 
életlehetőségként mint „minták és figurák” visszatérnek az utó-
dokban. Létrejön egy generációkon átívelő kötelék, amely az egyes 
családtagokat függőlegesen, a generációk sorrendjében őseihez 
kapcsolja, az egyes individuumot az „ősök áramkörébe” integrálja.5 
Másrészt elődeink terve genetikai kényszerpályákon keresztül, az 
élet szinte valamennyi területén megjelenő, sorsdöntő választásaink 
útján, horizontálisan is kifejti hatását. 

Őseinknek a genotropizmus formájában megjelenő ígérete teljes 
életutunkat áthatja, ereje érvényesül a bölcsőtől a koporsóig. Sors-
döntő hatást gyakorol az élet szinte valamennyi területére, hiszen 
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nemcsak szerelmi párválasztásunkat determinálja, hanem barát-, fog-
lalkozás-, betegség- és halálnem-választásainkat egyaránt befolyá-
solja Szondi szerint. A laboratóriumi családfakutatások nyomán 25 
egyházi személy 707 vérrokonának és 712 génrokonának örökléssta-
tisztikai vizsgálata során fény derült arra, hogy a homo sacer szemé-
lyek (papok, szerzetesek, apácák) génrokonai körében a morbus sacer, 
azaz epilepsziás vérrokonok gyakorisága mintegy tízszerese a la-
kossági átlagnak, mi több, a beházasodottak között is négyszeres volt 
ez az érték. A foglalkozásválasztás további klasszikus példáját adják 
azok a pszichiáterek és pszichológusok is, akiknek családfája hason-
lóságot mutat pácienseikéivel. A betegségválasztás érdekes esetét 
mutatja az a család, ahol öt családtag is nagyot hall. A nagyot hallás 
egyiküknél tífusz, másikuknál fejsérülés, a harmadiknál agyvelő-
gyulladás, az utolsó kettő esetben malária következtében lépett fel.6 

A laboratóriumi öröklésbiológiai kutatások mellett az irodalom is 
nagyszerű példáját nyújtja a sors genetikájának. Szondiban az érett-
ségi után, 1911-ben merült fel a gondolat, mely szerint Dosztojevsz-
kij azért tudta a gyilkosok és a szentek lelkivilágát oly érzékletesen 
ábrázolni, mert rejtett családi örökségében hordozta ennek biológiai 
hátterét. Henry Troyat, Dosztojevszkij életrajzírója7 később genealó-
giai adatokkal igazolta a szenteket (papok, bírók, kapitányok, látno-
kok) és gyilkosokat (emberölők, rablók, csalók, sikkasztók) felvo-
nultató családi hátteret.8 Hasonló Honoré de Balzac esete, akinél 
gyakran színre lép Vautrin, a gyilkos alakja. Mintha egy gyilkos ős kí-
sértené folyamatosan Balzacot. Biográfiája szerint 1819-ben letartóz-
tatták Balzac apjának ötvennégy éves bátyját egy falusi terhes lány 
megölésének gyanújával, és a rákövetkező évben le is fejezték.9 

Valóban ennyi lenne a teljes életutunk? Őseink genetikai állo-
mányából font zsinóron keresztül mozgatott marionettbábok len-
nénk csupán? Vajon mikor és miként kezdődhet a gének által ígért és 
ezáltal determinált életpályánk eltérítése? Szondiban az egziszten-
cialista filozófia hatására,10 illetve pszichés megbetegedésben szen-
vedő pácienseivel folytatott terápia eredményeit megtapasztalva 
körvonalazódott a szabad választás gondolata. Az 1943-ban, még 
magyarul megjelenő Az Én kísérleti elemzése című írásában fekteti le 
Szondi a szabad sors létezésének alapjait, amelyben a sors kény-
szerének genotropizmusa helyett az én által irányított — egotróp — 
választás fogalma a hangsúlyos. Az egotróp választás oly módon 
valósulhat meg, hogy a választó ismeri öröklött természetét, az 
ősök által kínált sorslehetőségek tudatosulnak benne, és énje képes 
uralni, mederben tartani a biológiai hozadékot, vagy felül tud azon 
kerekedni, és ezáltal szabadon választ. 

Az egotróp választás lehetősége hozza létre a sors szabadon vá-
lasz tott darabját, amely „az elmúlt ősök életének azon darabja, me-
lyet az egyes ember énje által választott, s mellyel az egyén szemé-
lyesen azonosult”.11 Őseink családi fotóalbumában lapozgató kézként 
mi határozzuk meg, hogy elődeink galériájából mely életutakat kö-
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vetünk, melyeket utasítjuk el, s mindennek eredményeképp milyen 
új, egyéni sorsot hozunk létre. A sors így a létezés két külön szeg-
menséből tevődik össze, az ősök öröklött kényszeréből és az egyén 
személyes szabadságából. A filozófus Ancsel Éva találó megfogal-
mazásában ez úgy hangzik, hogy „sorssá tehát csak az a történés lé-
nyegül, amely szabadságunk által megérintetik, s mintegy kémiai 
átalakuláson megy át”.12 

Ezáltal válik a sorsanalízis determinista tana irányítható fataliz-
mussá, ahol a sors nem veszíti el kényszer jellegét, a gének ígérete 
a háttérben munkálkodik, ugyanakkor életutunk kiegészül a vá-
lasztás lehetőségével: „az emberi sors előre behatárolt, mégis bizo-
nyos mértékig előre látható és irányítható”.13 Személyiségünk ál-
lásfoglaló Énje képes a biológiai meghatározottsággal szemben 
határozni, s dönteni annak elutasításáról vagy elfogadásáról. Ez 
utóbbi esetben állást foglal a tekintetben, hogy eredeti formában, a 
beteg ősök életpályájának megfelelően (például hasonló betegség-
választás útján) juttassa érvényre a gének ígéretét, vagy szabadon 
választ, genetikai alapú életutunkat — szocializálás, szublimálás 
vagy humanizálás által — eltéríti. Például a szocializáció eredmé-
nyeként a látens pirománia szociálnegatív formája tűzoltóként szo-
ciálpozitív sorsformává alakítható. Szublimációs variációként va-
lamilyen magasabb, eszmei cél szolgálatába állítása jelenhet meg: 
erdőtüzek ellen harcoló klímavédelmi aktivista szerepében. A hu-
manizáció a legmagasabb szintű transzformációs forma, amely a 
kollektív emberszeretetre, igazságosságra, lovagiasságra és önfel-
áldozásra épül. Ily módon juthatunk el Szondi emberképéhez, a 
homo humanus eszméjéhez, aki biológiai hagyatékát hátrahagyva 
képessé válik a felebaráti szeretetre, hogy azt kiterjessze „saját én-
jéről a családra, a saját családról más családokra, a saját vallás kö-
vetőiről más vallás követőire, a saját szociális osztályról más szoci-
ális osztályokra, a saját rasszról a világ más rasszaira”.14 

Az egotróp választás lehetőségéről maga Szondi is tanúbizony-
ságot tett a bergen-belseni koncentrációs táborban eltöltött időszak 
alatt. Tanítványai visszaemlékezései szerint a korlátozott körülmé-
nyek ellenére is képes volt alkotni és tanítani, s „személyiségének 
autonómiáját, a körülményektől függetlenedni tudás imponáló 
készségét”15 mindvégig megőrizte. 

Az élet értelmessége és koherenciája mint pozitív ígéret 

Szondi Lipót sorsanalízisének genotropizmusa nem állta ki a 21. szá-
zadi kvalitatív- és a molekuláris genetika próbáját, azonban a szabad 
választás gondolatán alapuló nézetek hangsúlyossá váltak a modern 
személyiséglélektanban. A bécsi pszichiáter, Viktor Frankl — Szondi 
Lipóthoz hasonlóan — kritikusan nehéz körülmények közt kereste a 
szabad választás, a környezethez való adaptív alkalmazkodás s a jól 
funkcionálás lehetőségét. Frankl koncentrációs táborokban szerzett 
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tapasztalatai16 által megerősödve állítja, a legnagyobb szabadság 
abban rejlik, hogy szélsőségesen rossz körülmények között is meg-
találjuk az életünk értelmességébe vetett hitet. Bármit is rejt a gének 
ígérete, bárhova is születtünk, bármilyen negatív hatások érjenek 
bennünket, bárkit sodor az élet utunkba, a kulcs a történések, az él-
mények és a tapasztalatok értelmesként való megélésén múlik. Az 
élet mindenki számára beválthatja pozitív ígéretét: sem a belénk író-
dott múlt, semmilyen felsőbb erő, hatalom, sors vagy végzet nem ve-
heti el a teljes élet lehetőségét. Sorsunk saját kezünkben van, a vá-
lasztás szabadsága és a döntéseink felelőssége által életünk értelmessé 
és megélésre érdemessé tehető. Frankl szerint17 az élet értelmét három 
különböző úton fedezhetjük fel: a) megtalálhatjuk a munkában az al-
kotói érték által, amely a tevékenység és a produktum révén jön létre; 
b) felfedezhetjük a szeretetben, a másik ember egyediségének, egy-
szeriségének élményértékében; c) rálelhetünk a szenvedés elviselésé-
ben, az élet korlátozásaival szembeni beállítódás folytán, azaz miként 
viseljük sorsunkat, hogyan cipeljük keresztünket. 

A szabad választás és az élet értelmességének szálát továbbszőve 
eljuthatunk a modern személyiség- és egészségpszichológia egyik 
népszerű fogalmához, a koherenciaérzéshez. Az orvosi szociológiá-
val foglalkozó Aaron Antonovsky holokauszt-túlélőkkel készített in-
terjúk során18 arra lett figyelmes, hogy sokan az extrém fizikai és 
mentális traumák átélése ellenére is egészségesek maradtak szoma-
tikusan és pszichésen egyaránt. A koherenciaérzés egy sajátos, vi-
lághoz való viszonyulási mód, egyfajta bizonyosságérzés a világ ér-
telmességével, kezelhetőségével és jelentésteliségével kapcsolatban. 
A koherenciaérzés kognitív aspektusát az értelmesség dimenziója al-
kotja, amely a külső és a belső világból érkező, kihívást jelentő inge-
rek előre jelezhetőségét, jósolhatóságát és megmagyarázható voltát 
jelenti. Más szavakkal, a világ érthető számunkra: a dolgok rende-
zet tek, strukturáltak, a szituációk világosak. A koherenciaérzés vi-
selkedéses aspektusát a kezelhetőség alkotja, vagyis a személy meg-
felelő erőforrásokkal rendelkezik, vagy képes ezeket mozgósítani a 
sikeres megküzdés érdekében. Végül, a jelentésteliség dimenziója 
megmutatja, hogy az életnek van értelme, a felmerülő szituációkba 
érdemes aktív ágensként bevonódni és azokba energiát belefektetni. 
Nemcsak Antonovsky tartja e harmadik összetevőt a legfontosabbnak, 
hanem témánk szempontjából is ez a legmeghatározóbb. Érzékenyen 
jelzi, hogy képesek vagyunk-e a sors kényszerét, életünket megnehe -
zítő akadályait a világhoz való viszonyulási mód által szabad válasz -
tássá alakítani, s a fejlődést segítő kihívásként értelmezni. 

A magas koherenciaérzéssel jellemezhető személyek a gének által 
belénk íródott múlt és az életút során elszenvedett negatív esemé-
nyek ellenére is képesek adaptív válaszokat adni, a felmerült élet-
helyzeteket rugalmasan kezelni. Még ezen viszontagságos körülmé-
nyek között is megélik a választás szabadságát, az ágenciát, az aktív, 
kontrolláló attitűdöt. Ezzel szemben az alacsony koherenciaérzésű 

16Viktor E. Frankl: 
…trotzdem Ja zum Leben 

sagen. Ein Psychologe 
erlebt das Konzentrati-

onslager. Deuticke, Wien, 
1947. Magyarul: …mégis 
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(Ford. Bruck Vera, Gorzó 

Andrea.) Pszichoteam, 
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17Viktor E. Frankl: 
Az ember az értelemre 

irányuló kérdéssel szem-
ben. (Ford. Molnár Mária, 

Schaffhauser Ferenc.) 
Kötet, Nyíregyháza, 1996. 

 

 

18Aaron Antonovsky: 
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of Health. How people 

manage stress and stay 
well. Jossey-Bass, 

London, 1987. 
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személyek az őket ért eseményeket érthetetlennek és kezelhetetlen-
nek tartják, érzelmeik elárasztják őket, nem tudják azokat szabá-
lyozni, így nagyobb valószínűséggel adnak maladaptív, esetleg pa-
tológiás válaszokat az életben. Hozzáállásuk nem aktív, hanem úgy 
érzékelik, hogy az eseményeknek puszta elszenvedői, s csakis áldo-
zatai a belénk íródott múlt és a sors kényszerének — az élet ígérete 
negatív számukra. A koherenciaérzék alacsony vagy magas volta 
külső szemlélő számára nehezen detektálható, hiszen kevésbé a lát-
ható viselkedésen alapul, sokkal inkább a bennünket ért események 
szubjektív megéléséhez köthető, a személyes élményvilág lakmusz-
papírja. Az önbeszámolón alapuló 29 tételes Sense of Coherence 
Scale19 azonban alkalmas eszköz a koherenciaérzés objektív, szigorú 
természettudományos módszertanra épülő mérésére. Az elmúlt 
közel 35 év kutatási eredményei — nemcsak fizikailag egészséges, 
hanem súlyos krónikus betegségben szenvedő vizsgálati személyek -
nél is — egyértelműen igazolták a magas koherenciaérzés remény-
telenséggel, csalódással, kiábrándultsággal, szorongással szembeni 
védelmező erejét. Mindemellett a magas koherenciaérzés nemcsak a 
személyek fizikai jóllétét biztosította, hanem érzelmi- és szociális 
életük magasabb minőségéhez is hozzájárul. Az ősök súlyos geneti-
kai terhét vagy a korábbi egészségkárosító élet következményeit ci-
pelő, magas koherenciaérzékkel rendelkező személyek képesek arra, 
hogy átlássák a kezelési lehetőségeket, hatékonyabban menedzsel-
jék a betegség gyakorlati vonatkozásait, és mélyebb jelentést találja-
nak a betegségük hátterében. 

Az élet ígérete az élettörténeti elbeszélésben 

A történeteket a fókuszba állító narratív megközelítés képviselői 
amellett foglalnak állást, hogy önbeszámolón alapuló kérdőívek 
mellett a személyek által elmesélt — sorsfordító eseményekről, 
csúcspontokról, betegségekről, vagy akár életünkről szóló — törté-
netek is alkalmasak az élet pozitív ígéretének, annak értelmességé-
nek, kezelhetőségének és jelentésteliségének megragadására. A nar-
ratív identitásmodellek a személyiséglélektan fókuszában álló, 
személyiségjellemzőkkel, szükségletekkel és vágyakkal rendelkező 
én fogalmát lecserélik, és helyette az ént elbeszélőként azonosítják,20 
illetve „Narratív Gravitációs Központ”-ként21 kezelik. A narratív 
identitáselméletek22 szerint az identitás lényegében reflektált élet-
történet. Az élettörténet és az identitás azonosságára vonatkozó ha-
tározott elképzelés azt implikálja, hogy az identitás megértésében 
ugyanazok a terminusok lehetnek segítségünkre, amelyeket a tör-
ténet jellemzőiként kezelünk. Például az Antonovsky-féle koheren -
ciaérzés azonosítható a történetszerkesztés narratív koherenciája 
kapcsán. Ahogy azonban a koherenciaérzés többdimenziós konst-
ruktum, úgy a történetek narratív koherenciája is többféle módon 
szerveződik:23 fontos szerepe van benne a kronológiai rendnek (ese-
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mények időbeli szerveződése), a kontextus pontos kibontásának (az 
események konkrét ideje, helyszíne, szereplői) és a tematikus ko-
herenciának (a kibontakozó témák szervezettsége). Noha a narratív 
koherencia fogalma elméletileg jól kidolgozott és megalapozott, 
megbízható és érvényes módon — például automatikus tartalome-
lemző számítógépes programokkal — történő empirikus vizsgálata 
magyar nyelvű szövegkörnyezetben még várat magára. Ugyanak-
kor a koherenciaérzéssel vagy éppen annak hiányával összefüg-
gésbe hozható és könnyebben detektálható nyelvi markerek ma-
gyar nyelvű szövegekben is azonosíthatók.24 

Egy közelmúltban végzett empirikus vizsgálatban25 65–90 év kö-
zötti személyeket kérdeztünk életükről. Emlékekkel és érzelmek-
kel gazdagon átszőtt interjúkérdéseink számvetésre késztették idős 
vizsgálati személyeinket (például: Milyen eseményeket tekint élete 
fordulópontjának? Mennyire érzi magát magányosnak? Hogyan 
vélekedik az elmúlásról?). A strukturált kérdések segítségével vol-
taképpen azt tártuk fel, hogy életük ígéretét pozitívnak vagy inkább 
negatívnak ítélték a vizsgálati személyek. A szövegek lejegyzete-
lése és számítógépes tartalomelemzése mellett önbeszámolón ala-
puló kérdőívek segítségével feltártuk a személyek aktuális fizikai, 
pszichés, szociális életminőségét és azt, hogy életüket integráltnak 
tekintik-e vagy inkább az élet végessége miatti kétségbeesés jellem -
zi őket. Eredményeink szerint az életünk koherenciája, annak in-
tegráltsága az életminőség valamennyi aspektusával pozitívan függ 
össze, legerősebb a pszichológiai és a fizikai jólléttel való kapcsola -
ta. Továbbá megállapítottuk, hogy életünk integráltsága, annak ko-
herenciája független az életkortól, az iskolai végzettségtől, a családi 
állapottól, tehát demográfiai jellemzők nem befolyásolják. A narra-
tív elemzés megmutatta, hogy a koherencia hiányával jellemezhető 
élettörténeteket a negatív érzelmek dominanciája és az aktivitás hi-
ánya hatja át. Másként fogalmazva, a jelentésteliség alacsony mér-
téke a szubjektív élményvilág szintjén negatív affektusokban — 
többnyire félelemként, fájdalomként, csalódottságként — mani-
fesztálódik, míg viselkedéses formában az aktivitás és a kontroll hiá-
 nyában érhető tetten. Aki nem azt kapta az élettől, amit várt, az nem 
képes kihúzni a közelgő halál méregfogát, a lét végessége miatti fé-
lelem élménye uralkodik el rajta. Mindemellett a fájdalom gyakori 
említése szorosan összekapcsolódik az életminőség fizikai aspektu-
sával: a beteljesületlen élet rosszabb egészségmutatókkal jár együtt, 
magasabb fájdalommal, alacsonyabb aktivitással, alacsonyabb 
munkaképességgel társul. A csalódottságot az új élet kezdetéhez 
szükséges idő rövidsége táplálja, mivel az élet végérvényesen be-
vál totta már negatív ígéretét.
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