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Mindegyik elmélet a régi emberi értékeket, a
hagyományos morált siratta el. Helyette felszí-
nes és hiú törekvéseket talált, amelyek hosz-
szabb, de gyakran már rövidebb távon is tulaj-
donképpen károsak az emberekre. Az ilyen el-
méleteket szívesen fogadták a volt szocialista
országokban is, hiszen a kapitalizmus által kel-
tett elidegenedés, elszemélytelenedés marxi
képét rajzolták meg.

Amint azóta kiderült, mindegyik divatos
felfogásban volt igazság, de a leírt trendek
igencsak rendszerfüggetlennek bizonyultak.
Például a volt szocialista rendszerekben is be-
indult a fogyasztási ôrület, még ha késôbben
is, és minden nyugati jelenség még nyilván-
valóbban és karikatúraszerûbben mutatkozott
meg a Szovjetunió felbomlása után a szocialis-
ta világban.

Az önszeretet, a narcizmus a társadalom-lé-
lektanban, a segítô szakmák elméleteiben ma-
radt meg aktuális problémaként. Mint az óko-
ri Narcissus esetében, az önimádat a mai em-
berben is kárt okozhat, a saját – idealizált –
képmásának kultuszába belebetegedhet, akár
súlyosan károsíthatja is önmagát. A Narcissus-
mondát Freud kapta fel. Elmélete szerint a li-
bidó, a szexuális energia képes a saját ént
„megszállni”, és akkor valamilyen hamis én-
kép és ebbôl eredôen hibás viselkedési cél-
rendszer alakul ki. Az ember saját hamis énjét
akarja kivetíteni környezetére. Elismerést, el-
fogadást, feltétel nélküli szeretetet vár, külön-
leges értéket tulajdonít, s az emberi relációk-
ban különleges jogokat igényel magának. Az
önszeretet belsô építménye mintegy burok-
ként veszi körül, és tartja távol másoktól. En-
nek következtében nem képes a megfelelô sze-
retetre, gyakran a kellô figyelemre se a másik
ember iránt. Gyakori a testi és lelki intimitás
zavara. Ez párkapcsolati és szexuális problé-
mákat okoz. A sajátos narcisztikus én igen sé-
rülékeny, hevesen reagál a mellôzésekre, az el-
hanyagolásra. Sok szerzô szerint a narciszti-
kus személyiségstruktúrák gyakorisága szere-
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Christopher Lasch amerikai író, publicista
1978-ban adta közre The Culture of Narcissism
címû könyvét. Nagy siker lett az angolszász
országokban. Az Európa Kiadó 1984-ben adta
ki magyar nyelven Az önimádat társadalma cí-
men. Nálunk is jelentôs figyelmet keltett.

Tézise szerint a nyugati ipari társadalmak,
különösen az Egyesült Államok az önszeretet
kultúráját fejlesztették ki, és így megváltozott
az emberek lelkülete és kapcsolati világa.

„Az önbecsülés mások elismerésének és tet-
szésnyilvánításának a függvénye lett és minô-
ségi változásokon ment át … Ma az emberek
olyan elismerésre vágynak, mely nem tetteik-
nek, hanem személyes tulajdonságaiknak szól.
Voltaképpen nem a megbecsülést kívánják,
inkább azt, hogy körülrajongják ôket. Nem
dicsôségre vágynak, hanem a hírnév csillogá-
sára, izgalmára. Inkább irigyeljék, semmint
tiszteljék ôket” (78–79).

A könyv a narcisztikus kultúra ismérvének
tekinti a sztárkultuszt, a fogyasztói lelkületet,
a szépség és a fiatalság kultuszát, az önértéke-
lés sikerekre, illetve elismerésre való építését,
a saját énnel való túlzott foglalkozást. Ennek
jegyében csökken a másik ember iránti érdek-
lôdés, gyengül a kötôdés és a szeretet, a telje-
sítmény helyett a látszat a lényeg.

Lasch kötete egyike volt a korszak számos
kultúra-, illetve társadalomkritikai kiadványá-
nak, amelyek mind jelentôs visszhangot vál-
tottak ki a közvéleményben, fôleg az Egyesült
Államokban. David Riesman A magányos tö-
meg címû munkája a nagymértékû individua-
lizálódást és a külsô elvárások által vezérelt vi-
selkedést emelte ki. A tömegkultúráról szóló
könyvek a média általi manipuláció általános-
ságát, egy White nevû szerzô Szervezeti ember
címû mûve pedig a munkahelyi túlalkalmaz-
kodást, önfeladást emelte ki. Késôbb jöttek az
inger-, illetve izgalomkeresés általános törek-
vésére rámutató írások. Ezek közül a legújabb
Ulrich Beck A kockázat-társadalom: út egy másik
modernitásba címû mûve.

A narcizmus szorításában
Lelki jelenségek az „önimádat társadalmában”

Nyugdíjba vonulásom adott kiindulópontot
az elhatározáshoz, hogy valamilyen aktivitást
a jövôben is kifejtsek. Akkoriban, ahogy emlé-
kezetem az elmúlt évtizedeken végigsiklott,
föltettem magamnak a kérdést: vajon volt-e ér-
telme a tudományos munkának, amellyel éle-
tem jelentôs részét eltöltöttem? A tudományos
munkát generáló állandó mentális aktivitás
jelentôsége kézzelfogható. De ha az anyagi ha-
szon oldaláról nézem, akkor bizony mást mu-
tat a mérleg, mert az idô ráment, de pénzt nem
hozott. Akkor gondoltam arra, hogy ismerete-
imbôl valamit aprópénzre kellene váltani, és
olyan módon kellene megközelíteni kísérleti
témákat, hogy az eredmény piacon értékesít-
hetô termékek elôállításához vezessen. Ebbôl
a koncepcióból született a SULFIVIT kénes
gyógyfürdô-koncentrátum kifejlesztése.

A SULFIVIT-ban a harkányi termálvíz ösz-
szetételét próbáltam modellezni a reumás és
bôrbetegségek kezelésére. A feladat kémiai is-
mereteket igényelt, de nem volt számomra ide-
gen, hiszen az igazgatás és a belosztály mellett
a kórház laboratóriumát is vezettem. A kezdet-
ben könnyûnek tûnô feladat – hogy a megfele-
lô ionokat egy oldatban összehozzam – elsô kí-
sérletei után kiderült, hogy komoly kihívással
kell megküzdeni. Problémaként jelentkezett a
kompatibilitás, nevezetesen, hogy milyen sók-
ból lehet olyan oldatot létrehozni, melyben az
egyes komponensek nem károsodnak, nincs
benne kicsapódás, továbbá hogy hogyan lehet
biztosítani a stabilitást. Ahogy a munkát el-
kezdtem, lakásom kémiai laborrá változott át,
poharak, lombikok, kémcsövek, pipetták és
vegyszerek foglalták el a cserépkandalló lapját,
az asztalt és az ablakpárkányokat. A legnehe-
zebb feladat az oldat stabilitásának – a szulfid-
koncentráció állandóságának – a biztosítása
volt, mivel az oldatban a hidrogénszulfid (H2S)
igen gyorsan bomlik, és a szulfid kénné oxidá-
lódik. A készítményben az esszenciális hatóe-
lem a két vegyértékû szulfid, amely a bôrön
keresztül, tehát a fürdôvízbôl is felszívódik. Az

elemi kén indifferens, a mozgásszervi terápiá-
ban hatástalan. Amikor a poliszulfidot vízben
oldottam, az oxidációs folyamat eredménye-
ként rövid idô múlva kicsapódott a kén.
Hosszas kísérletezés után sikerült megoldást
találni a szulfid stabilitásának hosszú évekre
szóló megôrzésére, ami ebben a tekintetben
nóvum, új felfedezésnek számít.

Miután az anyaggal elkészültem, arra gon-
doltam, hátravan még a feketeleves, azaz ah-
hoz, hogy eladható termék legyen belôle, végig
kell vinni az eljárást az engedélyezési hatóság
fórumain, vagyis az Országos Gyógyszerészeti
Intézet hivatalain. Beszéltem olyanokkal, akik
ezen a területen már rendelkeztek tapasztala-
tokkal, és nem láttak okot a túlzott bizakodás-
ra. De nem sokat teketóriáztam, fölvittem és
bemutattam az elsô „készítményemet”. Megle-
petésemre az OGYI-ban kedvezô fogadtatás-
ban részesültem, segítôkészséggel, a megoldá-
sok elôsegítésének a törekvésével találkoztam,
és végül a kész terméket mint gyógyhatású ké-
szítményt nyilvántartásba vették.

Úgy gondolom, a SULFIVIT-nak megvan a
jelentôsége és a helye a terápia arzenáljában. A
reumás-mozgásszervi panaszok kezelése óriá-
si feladatot ró az egészségügyi ellátásra. Eddig
páratlan lehetôséget kínált gyógyfürdôink ki-
használása, azonban ennek jövôbeli bizonyta-
lansága és sok beteg számára objektív körül-
mények miatt való elérhetetlensége (utazás,
költség, mozgáskorlátozottság) az alternatív
megoldások keresésére indít. Kitûnô lehetôsé-
get jelent a SULFIVIT, mert otthon, a fürdô-
kádban elôállítható belôle a kénes gyógyfür-
dô, amelyet a higiéniai vagy egyéb szempon-
tok miatt sokan elônyben részesítenek a nyil-
vános fürdôkkel szemben. A készítmény az
árát és könnyû elérhetôségét (gyógyszertár-
ban, gyógynövényboltban) tekintve azok szá-
mára is megoldást nyújt, akik egyébként a hi-
vatalos gyógyfürdôket nem engedhetik meg
maguknak.
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Kénes gyógyfürdô-koncentrátum – egy új gyógyhatású készítmény


