
Kárpáti Tamás

A távoli bolygó

A függőség betegség, amiből 
meggyógyulni nem, csak felépülni lehet  A felépülés, változás és 
reflektivitás nem ér véget azzal, hogy valaki befejez egy reha-
bilitációs programot vagy ambuláns terápiát, hanem napi mun-
kát igényel, és egész életen át tart  Szakemberként is folyama-
tosan változnunk kell, alkalmazkodni a kihívásokhoz, mivel az 
addiktológiai munka is megújulásra ösztönöz  Időről időre átala-
kulnak a szerhasználati trendek, a problémák összetettebbekké 
válnak  Segítőként komplex módon, rendszerben, együttműkö-
désben kell gondolkodni, ugyanis az addiktológiai problémák is 
összetettek, egyszemélyben nem megoldhatók 

A távoli égitest

2008-ban végeztem pszichológusként Pécsett, és bár sok min-
den megfordult a fejemben egyetemi éveim alatt azzal kapcso-
latban, milyen terület is érdekel leginkább a pszichológián be-
lül – a gyermekpszichológiától a politikai pszichológiáig –, az 
addiktológia egyszer sem merült fel bennem  Valahogy nagyon 
másnak, bonyolultnak éreztem azt a világot, ahogyan elképzel-
tem  Nem értettem, mi miatt használnak szereket az emberek ön-
pusztító módon, és nem is nagyon akartam megfejteni  A távol-
ból nézve idegen bolygónak tűnt a számomra  

Felszállás

Serdülőkkel kapcsolatban is hasonlóan éreztem  Valahogyan nem 
nagyon értettem őket, és így dolgozni sem szerettem volna velük  
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Aztán a lehetőségek, a sors, a Felsőbb Erő, vagy a véletlen úgy 
hozta, hogy mégiscsak ez irányban nyílt lehetőségem munkát vál-
lalni  A gyermekvédelemben töltött két év pszichológusi munka 
a maga nyers valóságával szembesített az emberi szenvedés és 
küzdelem minden létező szintjével  Így a szerhasználattal, a mö-
götte rejlő kétségbeesett menekülési vággyal együtt  Ugyanakkor, 
hiába értettem már jobban például a 14 éves Laci rendszeres szer-
használata mögött meghúzódó szívszorító történetet, akiről szülei 
teljesen lemondtak, és a legkülönbözőbb pszichés nehézségekkel 
küzdött kisgyerekkora óta, miközben egy 80 éves ember érzé-
kenységével és bölcsességével tudott néha önmagára vagy mások-
ra tekinteni, teljesen eszköztelennek éreztem magamat segítőként  
Sokszor esélytelennek láttam, hogy segíteni tudok nekik, és ez a 
kilátástalanság egy idő után már elviselhetetlenül nyomasztott  
Egy idő után nem láttam más lehetőséget, mint a váltást  Annak 
ellenére, hogy érzelmileg megérintett azoknak a fiataloknak a sor-
sa, akikkel dolgoztam, s megszerettem őket  Közelebb kerültem 
saját ellenállásom megértéséhez is a serdülőkkel kapcsolatban, sa-
ját kamaszkorom történéseinek a feldolgozásával  Pszichológus-
ként pedig megértettem, hogy Freud valószínűleg nehezen bol-
dogult volna egy gyermekotthonban a klasszikus módszereivel, 
és hiába volt nagyon izgalmas a freudi pszichoanalízis elmélete és 
gyakorlata az egyetemi évek alatt, egészen másmilyen segítői hoz-
záállást igényel egy ilyen rendszer a benne élőkkel együtt  

Az addiktológia továbbra sem vonzott különösebben, ugyan-
akkor a közösségi terápia, csoportozás nagyon érdekelt  Ko-
rábbi, első saját élményű terápiám is egy csoportfolyamat volt 
– pszichodráma –, ami nagyon meghatározó, pozitív élménnyé 
vált a számomra  

Landolás

Egy drogrehabilitációs intézmény szakmai teamje új segítőt, 
pszichológust keresett, amire végül jelentkeztem  Elsősorban 
azonban a közösségi terápia szólított meg benne  A megbeszél-
tek alapján néhány alkalommal huszonnégy órás műszakba le 
kellett járnom a rehabra, hogy megnézhessem, mit is vállalnék, 
illetve a stáb és közösség is megismerjen, hogy majd a szakmai 
vezető dönteni tudjon, az ő véleményüket is figyelembe véve  
Az épület egy kis baranyai falu egyik zsákutcájának utolsó háza, 
óriási telekkel  A területen két nagyobb épülettel, rengeteg fával, 
gyümölcsössel, foci- és röplabdapályával  

Szorongva, tele kérdéssel érkeztem az első műszakom reg-
gelére az egyik segítővel  Aztán másnap reggelre meghatározó 
élményekkel lettem gazdagabb, amik egyértelművé tették, hogy 
szívesen vállalnám ezt a munkát  Egymást nem túl régóta ismerő 
emberek olyan őszinteséggel beszéltek önmagukról a közösség-
ben, amit soha nem tapasztaltam korábban  



48 kárpáti tamás 

Érzelmileg és fizikálisan is nagyon megterhelő volt huszon-
négy órában dolgozni, ugyanakkor ennyi idő alatt ténylegesen 
fel lehetett venni a fonalat a közösségben történő folyamatokat 
illetően  Pár alkalom után végül a stáb is úgy döntött, hogy szíve-
sen dolgozna velem, így hivatalosan is segítővé váltam  

A bolygón kívüli pszichológus

A rehabilitációs intézet programja a Minnesota-modell szemléle-
tére épült  Ebből adódott például a multiprofesszionális team, 
a függőség mint betegségkoncepció, a pszichoedukáció fontos-
sága, az önsegítés vagy a teljes absztinencia elve  De a kezde-
tek óta számos egyéb terápiás elemmel egészült ki, így például a 
pszichodrámával, a színházterápiával  A függőség egy komplex, 
bio-pszicho-szociális-spirituális betegség, így mind a négy terü-
leten változásra van szükség a felépüléshez  Alapvetése, hogy 
amennyiben a terápiás szer nélkül megtanul jól lenni a közösség 
hétköznapjaiban, nagyobb eséllyel tud hosszú távon tiszta ma-
radni a kinti világban  Természetesen fontos része a programnak 
az elő- és utógondozás, illetve az önsegítő közösségekbe való 
integrálódás elősegítése, mely hosszú távon jelenthet támogató 
közeget 

Körülbelül két hónapig mindig valamelyik stábtaggal együtt 
voltam 24-órás műszakban, hogy megismerjem a rendszer ösz-
szetettségét, és magabiztosabban tudjak eligazodni benne  Segí-
tőként ugyanis a lélektani munka mellett a kazánra, a konyhára, 
a kertre is figyelemmel kellett lenni  Átvenni a postát, felvenni 
a telefont, követni a szigorú napirendet, facilitálni a közösségi 
folyamatokat, a krízisben lévőkkel beszélgetni, a favágást koor-
dinálni, stb  Nagyon komplex feladat volt, ami egyszerre tette 
izgalmassá és szorongatóvá ezt a szerepet  

Pszichológusként nem volt egyszerű dolgom a közösségben  
Ráadásul „normi” pszichológusként, azaz olyan emberként, aki 
nem függő  Szakember voltam a szemükben, és idő kellett ah-
hoz, hogy segítővé, emberré váljak a számukra  A stábban voltak 
mások is „normik”, így ezügyben tőlük és felépülésben lévő kol-
légáimtól is sok segítséget kaptam  Mégis úgy éreztem magam, 
mintha egy másik bolygóról érkezőnek látnának  Sok szempont-
ból így is volt  Meg kellett látnunk egymásban a közöset, az em-
berit  Ez a folyamat valahogyan egymást erősítve zajlott bennem 
és a közösség tagjaiban is  Jó ideig nézegettük egymást, míg-
nem ez megváltozott  Beláttam, hogy a szerhasználók, a függők 
ugyanolyan emberek, mint bármelyikünk, és az addikció, vala-
mint az aktív szerhasználó működés elfedi a legtöbb esetben az 
embert, az emberi szenvedést  

Eleinte nehezen találtam a helyemet, hiszen pszichológusként 
a tanult professzionális távolságtartást nem lehet fenntartani  A 
12 lépéses programokban, a Minnesota-modell szemléletében vi-
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szont alapvető fontosságú ez az attitűd  Segíti a bizalom kialakí-
tását, a kapcsolat erősítését, elősegíti a „nem vagyok egyedül a 
problémáimmal” élményét, illetve akár megoldási lehetőségeket 
is felkínál a másik ember számára  Például amikor én hasonló 
helyzetben voltam, nekem ez és ez segített, ha gondolod, pró-
báld ki te is, hogy működik-e neked is  Azt a fontos szabályt vi-
szont megtanultam, hogy csak olyan dolgot osszak meg magam-
ból, ami már a „helyén van”, „megdolgozott”, és ez mindig azzal 
a szándékkal történjen, hogy a terápiában lévőnek segítsek vele 

Eleinte szinte kényszeresen kerestem magamban az azonosu-
lási pontokat, már-már függőnek éreztem magamat, hiszen any-
nyi mindenben önmagamra ismertem  Azt reméltem, így talán 
oldódik a távolság köztem és a közösség között, és jobban elfo-
gadnak  Ugyanakkor ezeken a felismeréseken keresztül magta-
láltam magamban korábbi ellenállásom okait az addiktológiával 
kapcsolatban, amelyek így feloldásra kerültek 

Egy idő után úgy gondoltam, ahhoz, hogy még jobban értsem 
a rehabos terápia rendszerét, és hitelesebb legyek segítőként, ér-
demes volna saját élményt szereznem a 12 lépéses önsegítő cso-
portok programjában is  Közel egy évig jártam rendszeresen 
gyűlésekre, egy nem szerhasználóknak szóló önsegítő csoport-
ba  Sok szempontból hasznos tapasztalat, jó és új élmény volt, 
mindennapi életem részévé vált 

Sokat alakultam, változtam ez idő tájt  A saját életemre alkal-
mazva azokat a terápiás elemeket, amiket tanítottunk, amiket 
igyekeztünk átadni a klienseknek a rehabon, sikerült letennem a 
cigarettát, noha ez a családomban keveseknek sikerült  Azóta is 
tiszta vagyok, de továbbra is nikotinfüggőként tekintek magam-
ra, csak ma nem dohányzom 

A segítő

Vittem a huszonnégyes műszakokat, beszélgettem a terápiások-
kal a programok közti szünetekben vagy gazolás közben, kíván-
csi voltam rájuk, szerettem volna megérteni őket, és a közösségi 
működésükben észrevehető nehézségeikben segíteni őket, cso-
portokat vezettem, fociztam velük, kapáltam a kertben, elindítot-
tam a mosógépet stb  Elfogadott a közösség és a stáb is  Az intéz-
mény szakmai vezetője azonban úgy érezte, mindez szép és jó, 
ő viszont nem segítőt, hanem mégiscsak pszichológust vett fel, 
és bár nem tudta, mik pontosan egy pszichológus kompetenciái, 
tudása, gyakorlati munkája, valami mást várt tőlem  Megpróbál-
tam a különböző hozzám közelebb álló pszichológiai elmélete-
ket és pszichoterápiás gyakorlatot összekapcsolni a fejemben a 
rehab programjával  Végül megszületett bennem a hozzátartozói 
csoport gondolata  Nem volt ez egy világraszóló vadonatúj terá-
piás elem, hiszen számos rehabon alkalmazták már, ugyanakkor 
itt mégsem volt a terápiás rendszer része  



A segítő pszichológus

A hozzátartozói csoport gondolata, majd gyakorlatba való átül-
tetése izgalmas szakmai kihívás volt  Ekkor már egy cseppet sem 
bántam a főnöki nyomást, mert rátaláltam egy olyan, a rendsze-
rünk számára új területre, melyben otthon éreztem magam  Vé-
gül olyan csoport alakult, melyben a terápiában lévőkkel és csa-
ládjaikkal dolgoztunk havi egy alkalommal közel három órában  
A szakmai programját két kollégámmal közösen dolgoztuk ki, 
és népszerű lett a terápiásaink és hozzátartozóik körében is, sőt a 
szakmai stáb számára is  

A függőség családi betegség, a családtagok szenvednek a kialakult 
diszfunkcionális helyzetben, ugyanakkor tudattalanul a kialakulásában 
és fenntartásában is szerepet játszanak. Így a felépülés szempontjából 
az egész családi rendszernek kell változnia. 

A húszas évei elején járó Dzsennifer édesapját elvesztette gyerek-
ként, testvére nem volt, így a csoportra édesanyja, Ildikó utazott messzi-
ről, havi rendszerességgel. Kapcsolatuk szimbiotikusnak tűnt, kommu-
nikációjuk szélsőséges, a köztük zajló tudattalan függő játszmák pedig 
nyilvánvalók voltak. Addikt családok működésére nagyon jellemző az a 
fajta tudattalan kapcsolati dinamika, ahol az „áldozat”, az „üldöző” és 
a „megmentő” szerepe váltakozik a családtagok között, ami fenntartja 
a szerhasználatot is. Az ő esetükben legtöbbször az anya volt inkább az 
„áldozat” és Dzsennifer az „üldöző”. A differenciálódás lehetőségéhez 
pedig mindketten nagyon sokféle nehéz érzéssel viszonyultak a bűn-
tudattól a félelmen át a haragig és vágyakozásig. Közel húsz éve éltek 
kettesben. Sok munkája volt a csoportnak, hogy ezeket a működéseket 
visszatükrözze, segítsen a felismerésükben és a változtatásban. Hosz-
szú és hullámzó folyamat volt. Megrázó élmény számukra a „játszma 
háromszög” felismerése a kapcsolatukban, vagy az a gyakorlat, amikor 
arra kértük a csoporttagokat, hogy az egyik családtag feküdjön le a föld-
re, a másik pedig próbálja felemelni őt. Ezzel a határok fontosságára, 
azok tiszteletben tartására és a túlzott segítés lehetetlenségére, negatív 
következményeire szerettünk volna rámutatni. A csoportfolyamat egyik 
alkalmára úgy érkezett Ildikó, hogy elment pszichológushoz és önsegítő 
csoportba is, mert rájött, hogy neki elsősorban saját magán, a saját éle-
tén kell dolgoznia. Bámulatos erőt és bátorságot mutatott ezzel minden-
ki számára a csoportban. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Dzsennifer 
be tudta fejezni a terápiás programot, és végül Pécsett maradt, eltérően 
az eredeti tervéhez képest, hogy hazaköltözzön.

A játszma háromszög nem csupán a családi rendszert érinthe-
ti, hanem segítőként is fontos észrevenni, ha kezdünk bevonódni 
valamelyik szerepbe  Felismerni, beismerni és változtatni, aho-
gyan a rehab terápiás programjában szerepel  Ez igen gyakori 
nehézség az addikt betegekkel kapcsolatos munkában  A túlse-
gítés vagy épp az üldözés, számonkérés, illetve áldozat szerepe 
miatt  Különösen fontos az ezekre a szerepekre való reflektálás: 
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hogy elég jól tudjunk segíteni, hiszen különben önmagunknak és 
a kliensnek is inkább csak ártunk 

A rendszerszemlélet elméleti és gyakorlati beemelése mel-
lett fontos volt számomra annak a megértése is, hogy a függőség 
hátterében mennyire nagy jelentősége van a kötődésnek, a korai 
kapcsolati tapasztalatoknak, traumáknak  

Ez a megközelítés ágyazott meg a későbbiekben annak is, 
hogy újfajta terápiás eszközökhöz nyúljunk, amelyekkel jobban 
hozzáférhetők lennének azok a klienseink is, akik nem tudtak 
a közösségbe beilleszkedni súlyos kötődési nehézségeik miatt  
Az ő számuk az évek alatt érzékelhetően megnőtt  Így indultunk 
el munkatársammal a séma-, majd a mentalizáció alapú terápia 
irányába  

Terápiás sikerek és kudarcok

A számok alapján, ha kicsit leegyszerűsítve is, de rendszeresen 
azt mondtuk, hogy tíz terápiás közül három fejezi be a prog-
ramot, akik közül egy visszaesik, egy száraz marad, egy pedig 
kijózanodik  A „visszaesés” a mi terminológiánk szerint azt je-
lentette, hogy újból rendszeres használóvá válik  Ehhez képest 
megkülönböztettük a „megcsúszást”, ami néhány újbóli szer-
használó alkalmat jelentett  A „szárazság” és „józanság” köz-
ti jelentős különbség pedig az, hogy a „száraz” függő, erőből, 
izomból marad tiszta, míg a „józan” szer nélkül is megtanulta 
jól érezni magát az életében  Tehát a sikeresen befejezett terápia 
aránya igen csekély, bár az egyéb terápiás módszerekhez képest 
a drogrehab még így is nagyon hatékonynak mondható  Persze, 
az sem mindegy, mit tekintünk sikernek  Azon rehabok többsé-
génél, amiket megismertem, a siker egyértelműen a befejezett 
terápiás programot jelentette, amit hosszú távú józanság köve-
tett  Magasan volt a léc  Ugyanakkor segítőként sokat tanultam 
és elfogadóbb lettem azoknak a klienseknek a történetét látva, 
akik több próbálkozás után álltak le végül, tanulva korábbi visz-
szaeséseikből 

Bendegúz egy 50 év körüli ózdi származású, igazi „rehabjáró”, 
„minden hájjal megkent junkie” volt. Azaz már fiatal korában szerhasz-
náló és bűnöző lett, majd egyre inkább haladt lefelé a függőség lejtőjén. 
Keveset ült börtönben, mert valahogyan kiügyeskedte magát mindig a 
zűrös helyzetekből. A mi rehabunkra talán először jelentkezett akkor, de 
amúgy már végigjárta az ország szinte összes intézményét az évtizedek 
alatt. Alacsony, köpcös, megtört férfi volt, hiányzó fogakkal, koszosan és 
büdösen érkezve a hajléktalanszállóról. A híre jócskán megelőzte. Nem 
sok jót reméltünk, és féltettük a közösséget is. Valahogy azonban amint 
teltek a hetek, a közösség egyre jobban elfogadta és befogadta. Érzel-
mi szélsőségeit tolerálták, és segítették, hogy a programban tudjon ma-
radni. Átfordították, mikor nekiindult volna a világnak, hogy inkább 
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hasznossá tegye magát, mert a konyhai tevekénységeken kívül kevés fel-
adatban lelte örömét, munkát vállalni pedig elképzelhetetlennek tűnt a 
számára, és így a józanság sem hangzott számára túl csábítóan. Hosszú 
órákat beszélgetett vele ilyenkor a többi terápiás. Sok energiát vitt el, 
de a közösség bírta. Egy idő után pedig már ő is képes volt önmagáért 
tenni, majd idős terápiásként a fiatalabb csoporttagokért is. Csodaszám-
ba ment a változása. A programot befejezve a Félutas házból azonban 
már gyorsan lelépett, majd pár hónap múlva visszaesett. Fél év múl-
va, még rosszabb állapotban jelentkezett ismét, mint ahogyan korábban 
megjelent. Az ajánlatunk azoknak, akik egyszer már végigcsinálták a 
rehabot, egy rövidített terápia volt. Azaz három hónap arra, hogy közö-
sen megvizsgáljuk és korrigáljuk azokat a működéseket, amelyek, úgy 
tűnik, leginkább hozzájárultak a visszaeséshez. A három hónap után 
félutas rendszerbe került, és évekig tiszta volt, sokkal minőségibb élet-
tel, mint korábban. Pár hónapja jött a hír, hogy visszaesett, de kért újból 
segítséget, így ismét van rá remény, hogy ne haljon bele a használatba. 
A függőségnek ugyanis három kimenetele lehet: börtön, terápiás intézet 
és felépülés – vagy halál. 

Így tehát, segítőként a terápiás kudarcok eleve el vannak ren-
delve? Nagyjából, bár sok mindentől függ, hogy a számok ho-
gyan is jönnek ki hosszmetszetileg  Az évek során a klasszikus 
szerhasználók száma egyre inkább lecsökkent, és először a fia-
tal dizájner használók jelentek meg a rehabon, majd pedig egy-
re több kettős diagnózisú páciens jelentkezett  Mindkét csoport 
igen nagy kihívás elé állította a stábot és a közösséget  A terápi-
ás siker aránya pedig érezhetően lecsökkent  A fiatal korosztály 
megjelenése miatt vagy épp a pszichiátriai betegségekből adó-
dóan szükség volt arra, hogy változtassunk a terápiás progra-
mon  Több közösségi és sportprogramot iktattunk be a napokba, 
leegyszerűsítettünk és felgyorsítottunk néhány terápiás folya-
matot  Nagyobb hangsúlyt fektettünk a motiválásra, illetve el-
kezdtük magunkat továbbképezni, tapasztalatokat gyűjteni más 
intézményektől stb  Próbáltunk új terápiás elemeket beemelni a 
programunkba, például a sématerápiából is 

Ugyanakkor, nem mindenki volt olyan szerencsés, mint Bendegúz. 
Attila húszas évei elején járó soproni dizájner használó fiatal volt. Egy 
nagyon szerethető srác, tele energiával, aki ugyanakkor nagyon hirte-
len is tudott lenni. Érzelmi állapotai hipergyorsan váltakoztak, nagyon 
tudta gyűlölni saját magát egyik pillanatról a másikra. Ezekben az őrlő-
déseiben pedig nem tudtunk neki segíteni, és végül elhagyta a rehabot. 
Reménykedtünk, hogy majd a következő „körben” sikerülni fog neki. 
Azonban nem sokára érkezett a tragikus hír, hogy meghalt. Hogy ön-
gyilkos lett-e, nem lehetett már utólag megmondani. Megrázta az egész 
közösséget és a stábot is végleges elvesztése. Fájó önvizsgálat és szem-
benézés következett annak érdekében, hogy fel tudjuk dolgozni a történ-
teket. Ennek során pedig kiderült, hogy a közösség olyan titkokat hor-
dozott az idő tájt, amelyek szinte ki is zárták annak a lehetőségét, hogy 
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nemcsak Attila, de egyáltalán bárki fel tudjon épülni abban a körben. És 
mi ezeket a diszfunkcionális folyamatokat nem vettük időben észre. Ez 
változtatásra sarkallt bennünket. 

Eltávolodás

Saját magánéleti krízisem, egy norvég ösztöndíj és az ott töltött 
három hónap új lehetőségeket nyitott meg a számomra  Eldön-
töttem, hogy egyelőre nem szeretnék külföldre költözni, ugyan-
akkor lenne kedvem egy Magyarországon még kevésbé alkalma-
zott terápiás módszer kipróbálására a hazai addiktológiai ellátás 
területén, méghozzá kettős diagnózisú páciensekkel, akik már a 
rehabon is egyre nagyobb számban jelentek meg  Ezzel párhuza-
mosan felajánlották a rehab szakmai vezetői szerepét is, amit el-
vállaltam  Míg az előbbi folyamat – a mentalizáció alapú terápia 
(mentalization based treatment, MBT) meghonosítása egy pilot 
projekt keretében a pécsi Drogambulancia keretein belül – jól ha-
ladt, a rehabon kevésbé találtam a helyemet az új szerepkörben, 
és egy idő után úgy döntöttem, ez a feladat ebben a formában 
nem nekem való, így váltásra szántam el magamat  Ekkor már a 
kiégés határán voltam  Vezetőként megváltozott a kapcsolatom 
a stábbal és vezetéssel is, nem tudtam úgy feléjük fordulni ne-
hézségeimmel, mint korábban  Új megoldást pedig nem találtam 
ahhoz, hogy maradni tudjak  

Újraközeledés

A pszichológus segítő

A Drogambulancián kezdetben pszichológusként, majd szakmai 
vezetőként dolgoztam, s dolgozom jelenleg is  

A rehabon hosszú időbe telt el, míg a segítői és pszichológusi 
szerepet integrálni tudtam, majd abba megpróbáltam a vezetői 
szerepet beépíteni  Az Ambulancián viszont ismét azt éreztem, 
hogy az elvárás az egészségügyi rendszertől és a szakmai stáb-
tól inkább a pszichológusi szerepem előtérbe helyezését várná  
Azaz ismét a hangsúlyon kellett állítanom, hiszen több klasz-
szikus pszichológusi feladatom is lett, így a diagnosztika  Új 
szempontokat tanultam a prevencióról, a korai intervencióról, 
a motivációs interjúról  Azaz a szerhasználók különböző fázi-
sokban vannak motiváció, súlyosság, leépülés tekintetében, és 
ehhez kell igazítani a segítői intervenciókat  A rehabhoz képest 
alacsonyabb küszöbű ugyanis az ellátás  Ugyanakkor a terápi-
ás közösségben szerzett segítői tapasztalataimat tudtam, tudom 
azóta is hasznosítani  Azt gondolom, ezek az élmények minden-
képpen meghatározzák azt, ahogyan szerhasználóknak, függők-
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nek próbálok segíteni  Ott tanultam meg az addiktológia és az 
addiktológiai segítői munka alapjait  

A mentalista (azaz, persze nem…, hanem  
a mentalizáció alapú terápiával dolgozó segítő)

A mentalizáció alapú terápia (MBT) volt az az új módszer, ami-
ben dolgozni kezdtünk kollégáimmal  Ez az ún  mentalizációs 
készség fejlesztésére helyezi a hangsúlyt  A mentalizáció nem 
más, mint hogy képesek vagyunk önmagunk és mások visel-
kedését mentális állapotok mentén értelmezni  Például érzel-
meket, vágyakat, szükségleteket tulajdonítunk a viselkedések 
motiválóerőinek  A kutatási eredmények azt mutatják, hogy ez 
a képesség számos pszichiátriai betegség esetében nem műkö-
dik elég jól, s a fennálló tünetek nagy része ezzel magyarázha-
tó  Különösen erős bizonyítékok támasztják alá ezt a borderline 
személyiségzavar esetében  Így, terápiás programunk – a norvég 
partnerintézményünk tapasztalataira alapozva – kifejezetten 
borderline személyiségzavarral és szerhasználattal élő, ún  ket-
tős diagnózisú klienseknek próbál segíteni  

Az MBT a kezdetektől nagy szerelem volt mindannyiunk 
számára  Innovatív, kutatásokra és tudományos eredményekre 
épülő terápiás módszer, pezsgő nemzetközi közösséggel, mely 
nyitott mindenfajta szakmai együttműködésre  Közel négy éve 
tanuljuk és alkalmazzuk a módszert a pécsi INDIT Közalapít-
vány MBT Ambulanciáján  Nagy kihívás ezzel a terápiás szem-
lélettel és módszerrel bővíteni a meglévő addiktológiai segítői 
tudásunkat, mivel több ponton mutat jelentős eltérést az addig 
megszokott gyakorlattól  Legalábbis első ránézésre  Ugyanakkor, 
közelebbről megvizsgálva sok szempontból hatékonyan egészíti 
ki egymást a kettő  Fontos, hogy ez az egyéni és rendszerszintű 
integrálási folyamat sem tud másként zajlani, mint csapatban, fo-
lyamatos reflektálással 

Anna huszonöt éves. A mentalizáció alapú terápiába korábbi pszi-
chológusa irányította rendszeres alkoholhasználata és személyiségzava-
ra miatt. Egyik terápiás célként tűztük ki, hogy saját belső állapotait, 
különösen érzéseit jobban fel tudja ismerni és kifejezésre juttatni. Az 
alapoktól kellett indulni, a testi szintű változások felismerésétől, ame-
lyek támpontot adhatnak az érzelmekhez. Sokat küszködött ezzel az 
egyéni és csoportterápiában is. Családjában megszokott volt, hogy érzel-
meit elbagatellizálták vagy teljesen figyelmen kívül hagyták. Érzésekről 
pedig amúgy sem nagyon illett beszélni otthon. Így érthető volt, hogy 
ez a világ szinte teljesen ismeretlen volt a számára. Ugyanakkor értette, 
hogy ezek a hiányok hova vezetnek az életében, és változtatni szeretett 
volna rajta. A terápián kívül önsegítő könyveket olvasott, rendszeresen 
gyakorolt különböző önmegnyugtató, meditációs technikákat, és próbál-
ta felismerni belső érzelmi folyamatait. Sokat fejődött, ami igazán az 
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egyik csoportülésen vált feltűnővé a számomra, ahol remegő hangon 
meg tudta fogalmazni, hogy kívülállónak érzi magát a csoportban, és 
szeretne erről beszélni. Többször vette észre magán más kapcsolatokban 
is ezt az érzést, de most szeretné megérteni és tenni ellene, nem pedig 
a szőnyeg alá söpörni. A csoport erre adott támogató reakciója mélyen 
megérintette.

Záró gondolatok

Írásomban szerettem volna bemutatni, hogy az addiktológia 
területén a változás, fejlődés alapvető fontosságú, s megkerül-
hetetlen segítőként és felépülő függőként egyaránt, másrészt 
közösség nélkül nem tud működni  Fontos annak az elvnek a 
követése is, hogy nem lehet mindenkinek segíteni, sőt létezik 
olyan, hogy a segítség az, ha nem segítünk  Annak mérlegelé-
se, hol van a határ, nem egyszerű  Sokat jelent számomra ebben 
a terápiás és önsegítő programból megismert „Békesség ima”, 
ami az életem számos más területén előrevivő tud lenni, akár a 
mostani borzasztó háborús helyzetben is: „Istenem, adj lelki bé-
két annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, 
hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismer-
jem a különbséget ”
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