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Bevezetés Bevezetés Bevezetés Bevezetés     
 
 
 
 
 
 
 

„Uram, tégy engem a békéd eszközévé, 
hogy szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van, 

hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda, ahol széthúzás van, 
hogy harmóniát hozzak oda, ahol hamisság van, 

hogy hitet hozzak oda, ahol kételyek vannak, 
hogy örömöt hozzak oda, ahol szomorúság lakik. 

Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett, hogy engem vigasztalnának, 
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg, 

hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek. 
Mert aki elfelejti magát, az találja meg, 
aki megbocsát, annak megbocsátanak, 

aki meghal, az felébred az örök életre.” 
 

(Assisi Szent Ferenc imája) 
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A mai világban szerte az egész Földön – így hazánkban is –, találkozhatunk olyan emberekkel, 
akik különböző megpróbáltatásaik, nehézségeik idején elvesztették az életbe, életük értelmébe 
vetett hitüket. A kétségbeesés útján elindulva pedig sorsukat kilátástalannak, 
megváltoztathatatlannak kezdték megélni. A mai világban találkozhatunk olyan emberekkel is, 
akiket ugyan semmilyen lényeges probléma nem ért még, ennek ellenére úgy érzik, életüket a 
puszta üresség uralja, nem tudják, mihez kezdjenek, tengődnek, s csak máról-holnapra élnek, 
mert nincsenek perspektíváik, nincsenek céljaik. 
 
Életünk nehézségeiből, megpróbáltatásaiból eredő félelmeink, kétségbeeséseink átélése hozzá 
tartozik emberi életünkhöz. Szenvedünk, kétségbeesünk, s lehet, hogy lassan felemészt 
bennünket a rémület. Ez a fajta ösztönös félelem nemcsak az emberi életben, hanem az állatok 
világában is jelen van: nekik is máról-holnapra kell élniük, megküzdeniük egymásért az 
élelemszerzésben, a szaporodásban vagy életük védelmében. Milyen azonban egy olyan emberi 
élet, amely az állatokéhoz hasonló, bizonyos ösztönök és szükségletek mentén működik, s 
amelyek kényük-kedvük szerint irányítják az embert az élelemszerzésben, a szaporodásban, az 
önvédelemben? Nemde több-e az ember, mint ösztönei, szükségletei, amelyek állítólag 
meghatározzák életét?  
 
Viktor Emil Frankl – a 20. század egyik jeles orvosa, pszichológusa, pszichoterapeutája, illetve a 
harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, a logoterápia megalkotója – szerint az emberi élet, az 
emberi létezés több mint puszta ösztönök és szükségletek halmaza, amelyek az állatokhoz 
tesznek hasonlóvá bennünket! Azokkal a pszichológiákkal és pszichológiai irányzatokkal 
ellentétben, amelyek csupán az ember testi és lelki (pszichés) lényegét hajlandóak elfogadni, 
említeni, Viktor Frankl az embert három lényegben és értelemben írta le. A biológiai-testi és 
pszichológiai-lelki vonatkozásain túl – amelyek semmiben sem különböztetnek meg minket az 
állatoktól, mert hiszen azoknak is van teste, pszichológiája, ösztöne – az embernek van szellemi 
értelemben vett lelke, szelleme is. E szellemi lényeggel képes másokhoz odafordulni, másokat 
szeretni – még ha nem is szeretik viszont –, másokat biztatni, másokat vigasztalni, képes újabb 
és újabb feladatokat eltervezni, célokat, perspektívákat állítani maga elé, s minden tevékenységét 
szabad akaratával, s felelősségének teljes tudatában végezni – mert az ember végső soron 
emberségéből fakadóan képes önmagán túlra, önmagát háttérbe szorítva mások, más dolgok felé 
irányulni, orientálódni. Ezt az emberi képességet pedig nem az ösztönök és szükségletek 
vezérlik, hanem az ember szellemi képessége, az általa értelmesnek tartott célok beteljesítésének 
szándéka és akarása. 
 
Ez a szándék, akarat és értelem az, amely által az ember végső soron még saját szenvedésében is 
képes megtalálni az értelmet, képes arra, hogy szenvedését teljesítménnyé formálja – ha azon ő 
maga már nem képes változtatni –: legyen szó megpróbáltatásokról, szenvedésekről, 
kétségbeesésekről. De ez az értelemet kutató szellemi tulajdonság és képesség is sérülhet, ha 
perspektívanélküliségből, célnélküliségből eredő ürességérzés és értelmetlenségérzés vesz erőt 
az emberen.  
 
A megpróbáltatások, kilátástalanságok és szenvedések ugyanis éppen azt emberi, szellemi 
lényeget támadják meg, amely korábban valamilyen értelmetlenségérzést élt meg, s ezáltal 
frusztrálódott, elhomályosult vagy hozzáférhetetlenné vált. Pontosan azt a kifejezetten emberi 
lényeget, amellyel azonban felvehető lenne a megpróbáltatásokkal szembeni küzdelem. A 
tapasztalatok és kutatási eredmények azt mutatják: nemcsak a világ számos helyén, de 
hazánkban is érzékelhető ez a szellemi válság, az értelmetlenség és üresség érzésének megélése 
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– s nemcsak a felnőtt, de már igen korán, a fiatal generációkban is. Hányszor és hányszor 
hallunk, olvasunk olyan hírekről televízióban, rádióban, interneten, amelyekben olyan fiatalok 
jelennek meg, akik egyetemeken lövöldöztek, gyilkoltak, robbantottak, vagy végeztek 
önmagukkal. A legtöbb esetben végül kiderült, hogy mindezek hátterében a végső elkeseredés 
állt: mert életük értelmetlen volt! 
 
Kötetünknek éppen ezért a legfontosabb célja éppen az, hogy összegezzük, hogyan lehet már a 
kezdet kezdetén, a korai életszakaszban megalapozni az egyén életének értelmességét, amelyre – 
a biztos alap után – már eredményesen építkezhet. Célunk olyan fiatalok nevelésének a leírása, 
akik egész életükben elsősorban nem önmagukért, hanem másokért, más dolgokért élnek majd, 
így élve meg életük értelmét, értelmesség érzését. Ezzel párhuzamosan remélhető, hogy csökken 
majd a destruktív magatartások előretörése is.  
 
A kívánt cél elérését szem előtt tartva készítettük el kötetünket, amely négy témakört ölel fel. Az 
első témakör (A logoterápia elméleti koncepciója) annak a frankli gondolatkörnek a lényegét 
tükrözi, amely pedagógiánk és nevelésünk filozófiai alapjait adja meg célunk elérése érdekében. 
A második témakör (A logoterápia gyakorlati koncepciója) azokat a neurózisokat, 
megbetegedéseket, a felismerésükre alkalmazott mérőeszközöket, s a kezelésükre, 
megszüntetésükre alkalmazott terápiákat tartalmazza összefoglalva és rendszerezve, amelyek 
pedagógusok általi megismerése, s tanulóknak történő bemutatása eredményesebbé teheti a 
megpróbáltatásokkal való sikeres és eredményes szembeszállást mind tanulóknak, mind 
pedagógusoknak. E két témakör összefoglalásával és rendszerezésével nemcsak a magyar 
pedagógiának kívánjuk bemutatni a logoterápia elméleti és gyakorlati vonatkozásait, hanem a 
logoterápia számára is egy rendszerező, összefoglaló művet szeretnék kézre adni, annál is 
inkább, mert ma nincs még magyar nyelven olyan mű, amelye egységesen és rendszerezve 
tartalmazná a logoterápia koncepcióját.  
Kötetünk harmadik témaköre (A logopedagógia elméleti koncepciója) célunk elérésének 
logoterápiai gyökerű, de nevelésfilozófiai-neveléselméleti koncepcióját összegzi. A negyedik 
témakör (A logopedagógia gyakorlati koncepciója) pedig gyakorlati segítséget kíván adni a 
pedagógia számára a fent megfogalmazott cél elérése érdekében.  
 
Reméljük, logoterapeuták, pedagógusok, érdeklődők számára egyaránt hasznos lesz a kötet!  
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A logoterápia elméleti koncepciójaA logoterápia elméleti koncepciójaA logoterápia elméleti koncepciójaA logoterápia elméleti koncepciója    
 
 
 
 
 
 

„Kezdetben volt a Logosz… Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.  
Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben,  

de a sötétség nem fogta fel…A Logosz volt az igazi világosság, amely minden embert 
megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.   
A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, 

hogy… gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek  
a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem őáltala születtek.”  

 
(v. ö.: Jn 1, 1a, 3-5, 9-13) 
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I. Bevezetés 
 
Kötetünk első témakörében azzal a logoterápiás elméleti koncepcióval kell megismerkednünk, 
amely pedagógiánk elméleti és gyakorlati vonatkozásainak gyökere és alapja.  
 
Mielőtt a logoterápia elméleti vonatkozásainak tárgyalását megkezdenénk, szükséges, hogy 
definiáljuk, mit is értünk logoterápia alatt?  
 
A választ a szó szétbontása adhatja meg számunkra. A logoterápia szót két részre tudjuk bontani: 
a görög eredetű logoszra és a szintén görög eredetű therapein (szolgálni, gondozni) szavakra. 
A logosz szó ebben a vonatkozásban nem egy olyan szóelőtagot (logo-) jelent, amely a beszéddel 
való kapcsolatot jelöli. Vagyis a logoterápia nem beszédterápia. A logosz szó jelentése itt 
értelmet jelent1.  
A terápia szó pedig szolgálást, gondozást, gyógyítást, gyógykezelést jelöl.  
Ha a két szót összekapcsoljuk, akkor értelemgyógyítást, értelem gyógykezelést, értelem kezelést 
kapunk. A logoterápiát tehát ilyen értelemben használjuk.  
 
Hogy az értelemgyógyítás, értelem gyógykezelés vagy értelem kezelés, tehát a logoterápia mint 
szó mit takar, azt a logoterápia alanya, tárgya, feladata és célja határozza meg. 
 

- A logoterápia alanya: az emberi személy, aki életét alapvetően értelmesen akarja megélni. 
A logoterápiának ezen kijelentése az értelem akarásáról nemcsak megvizsgálható, hanem 
bizonyítható is. 

 
- A logoterápia tárgya: a terápiás, segítő foglalkozásban tudatosan, önként részt vevő, s a 

jelentkezés pillanatában életének értelmetlenségét érző személy életcéljai, életének 
értelemlehetőségei, életének értelme. 

 
- A logoterápia feladata: a terápiában tudatosan, önként részt vevő, s a jelentkezés 

pillanatában életének értelmetlenségét érző személy számára adott segítségnyújtás 
életcéljai, életértelmei felkutatásában. 

 
- A logoterápia célja: hogy a terápiába jelentkező, abban tudatosan, önként résztvevő, s a 

jelentkezés pillanatában életének értelmetlenségét érző személy számára segítséget nyújtani 
az értelmesség érzésének kialakításában (Frankl 1988., 120. o., Sárkány 2006., Zsók 2005., 
110-127. o.).  

 
A logoterápia szó tehát elsősorban gyógyászati vonatkozásokat tükröz, de tudjuk, hogy minden, 
az emberrel foglalkozó tudományban szükséges meghatározni, hogy az adott tudomány hogyan 
definiálja az embert, s esetenként azt a világot, amelyben az ember jelen van. Ez egy 
antropológiai és filozófiai hátteret is jelent a tudományok számára. Így a logoterápia sem csupán 
pszichoterápiás gyógyászat, hanem egy emberképet tükröző antropológia és egy világképet 
felmutató filozófia is. A logoterápia pszichoterápiás koncepciója tehát valójában csak a 
                                                 
 
1 „A logosz ugyanakkor az emberi elképzelésektől függetlenül működő és ható objektív szellemet is jelöl, sőt azt a szellemi törvényt is, amely 
irányítja a kozmikus történést.” (Zsók 2005., 114. o.) 
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logoterápia antropológiájából és filozófiájából érthető meg, amelyek így a logoterápia 
tudományos súlypontjai lesznek. 
 
A leírtakat ki kell még egészítenünk azzal, hogy a logoterápiát, mint kifejezést, vagy mint 
tudományt, sokszor az egzisztenciaanalízis kifejezéssel szoktuk együttemlíteni (logoterápia és 
egzisztenciaanalízis). Az egzisztenciaanalízis a teljes emberi egzisztencia, létezés vizsgálati, 
feltáró módszere, amelyről később még szó lesz (v. ö.: Frankl 2006., 10-11. o.). 
 
E rövid kitérő után fordítsuk figyelmünket a logoterápia elméleti vonatkozásaira. A logoterápia 
elméleti vonatkozásait három csomópont köré lehet összegyűjteni. A logoterápia elméleti 
vonatkozásaiban ugyanis mutat egyfajta antropológiai (embertani), pszichoterápiai és filozófiai 
koncepcióit. 
E fejezetben megkíséreljük tehát bemutatni a logoterápia antropológiai, pszichoterápiai és 
filozófiai elméleti elgondolásait.  
 

II. A logoterápia, mint antropológia  
 
A logoterápia antropológiai, embertani elméleteiben a logoterápia által vallott emberképpel 
(imago hominis) ismerkedünk meg, majd e definiált emberképből az emberi személy 
tulajdonságairól, jellemzőiről szólunk. 
  
Amikor oly sok filozófiai irányzathoz hasonlóan a logoterápia az embert kívánja meghatározni, 
lételemzést végez, amelynek során kialakítja az emberre alkalmazott lételméletét (ontológiáját). 
Mivel a logoterápia az embert ezen ontológiai megközelítésben dimenzionális viszonyban 
képzelni el, ontológiájára a dimenzionális jelzőt kell alkalmaznunk. Éppen ezért a logoterápia 
dimenzionálontológiai megközelítésben írja le az embert, az emberi személyt, s két 
dimenzionálontológiai törvény alapján közelíti őt meg. A továbbiakban e két törvény mentén 
igyekszünk a logoterápia szemszögéből meghatározni az embert, s kialakítani a logoterápia 
emberképét (imago hominis). A két törvényt az emberre vonatkoztatva vizsgáljuk, de mielőtt az 
emberre vonatkozóan megmagyaráznánk, a jobb érthetőség kedvéért először példákkal 
illusztráljuk a megértést. 
 
Lássuk a törvényeket: 
 

1. törvény: „Ha egy és ugyanazt a dolgot saját dimenziójából olyan különböző dimenziókba 
vetítjük, amelyek alacsonyabbak, mint a sajátja, akkor a leképezések ellentmondhatnak 
egymásnak.” (Frankl 2005., 25. o.)  

 
2. törvény: „(Nem ugyanazon, hanem) különböző dolgok, saját dimenziójukból (nem 

különböző dimenziókba, hanem) ugyanabba a dimenzióba vetítve, amely alacsonyabb, mint 
sajátjuk, a leképezések (nem mondva ugyan ellent egymásnak) többértelműek lehetnek.” 
(Frankl 2005., 26. o.)  

 
S most vizsgáljuk meg őket egyenként: 
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1. A logoterápia els ő dimenzionálontológiai törvényének vizsgálata 
 

Az első dimenzionálontológiai törvényünk a következőképpen hangzott: „Ha egy és ugyanazt a 
dolgot saját dimenziójából olyan különböző dimenziókba vetítjük, amelyek alacsonyabbak, mint 
a sajátja, akkor a leképezések ellentmondhatnak egymásnak.” (Frankl 2005., 25. o.)  
 
A törvény könnyebb megértése és megvizsgálása tekintetében bontsuk két részre a törvényt, s 
először csak az egyik felével foglalkozzunk: 
 

„Ha egy és ugyanazt a dolgot saját dimenziójából olyan különböző dimenziókba vetítjük, 
amelyek alacsonyabbak, mint a sajátja... ” (Frankl 2005., 25. o.) 

 
E fenti törvényrészletet világítsuk meg egy példán keresztül (1. ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- Járjunk el a törvényben foglaltak szerint, s vetítsük le a térben megjelenő háromdimenziós 

hengertestet alacsonyabb dimenziókba, vagyis a síkokba. 
- Ekkor a hengerből a síkokban kétfajta árnyékot kapunk: a henger alatti síkfelületen a 

henger alapjának síkra vetülő árnyékát látjuk, amely egy kör. A henger melletti síkterületek 
a henger palástjának síkra vetülő árnyékát látjuk, amely egy négyszög, s mivel jelen 
esetben egy speciális négyszög, nevezhetjük téglalapnak is.  

- A sík felületeken megjelenő árnyékalakokról, tehát magáról a körről és a négyszögről 
(téglalapról) minden tulajdonságukat fel tudnánk sorolni úgy, ahogyan a térben megjelenő 
hengerről is.  

 
A törvény első felét most vizsgáljuk meg az emberre, az emberi személyre vonatkoztatva (2. 
ábra): 
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1. ábra: Egy térbeli hengertest síkba történő leképezése 
(Frankl 2005., 25. o., módosítások: Moldován)  
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- Járjunk el itt is a törvény első felének instrukciója szerint: vegyük az embert, s próbáljuk 
meg őt az ő létdimenziójánál alacsonyabb ontológiai, lételméleti dimenzióba vetíteni. 

- Ekkor az emberből két ontológiai, lételméleti árnyékkép bontakozik ki két alacsonyabb 
ontológiai, lételméleti dimenzióban: az ember alapját képző részt az alacsonyabb ontológiai 
dimenzióba kivetítve az ember testi alapját kapjuk meg. Magát a dimenziót nevezhetjük az 
ember testi létdimenziójának. Míg az ember egy másik jellemzőjét az alacsonyabb 
ontológiai, lételméleti dimenzióba vetítve az ember lelki (pszichés) jellemzőjét kapjuk meg. 
Ennek megjelenési helyét pedig elnevezhetjük az ember lelki (pszichés) létdimenziójának. 

- A két létdimenzióban megjelenő leképeződésekről, vagyis a testi létdimenzióban 
megjelenő testről és folyamatairól, valamint a lelki (pszichés) létdimenzióban megjelenő 
lélekről (pszichéről) minden tulajdonságot el tudunk mondani, úgy, ahogyan az egyel 
magasabbi létdimenzióban – az emberi létdimenzióban – megjelenő emberről is. Tegyük 
ezt most meg: 

 
o Az ember testi (szomatikus2) jelenségei közé többek között genetikai adottságait (DNS, 

stb.), biológiai-fiziológiai struktúráit (csontváz, izomváz, stb.), valamit biokémiai-
fiziológiai folyamatait (reflexek, szükségletek) sorolhatjuk. 

 
o Az ember lelki (pszichés3) jelenségei közé pedig többek között animális eredetű 

pszichés folyamatait (ösztön, hajlamok, vágyak, stb.), lelki állapotát, közérzetét, illetve 
az evolúcióból következő magasabb rendű pszichoszociális folyamatait (szociális 
beilleszkedés, magatartási minták megtanulása, szocializáció, stb.) és intellektuális 
adottságait (tanulás, emlékezet, stb.) sorolhatjuk.  

 
Ezzel az első dimenzionálontológiai törvény első felét már meg is magyaráztuk. Következzék 
most a törvény második fele:  

                                                 
 
2 Szóma (görög szó), testet jelent.  
 
3 Pszüché (görög szó), lelket jelent – pszichológiai és nem etikai, morális, vagy vallási értelemben.  
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2. ábra: Az ember alacsonyabb létdimenziókba történő leképezése 
(Frankl 2005., 25. o., módosítások: Moldován)  
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„… akkor a leképezések ellentmondhatnak egymásnak.” (Frankl 2005., 25. o.) 

 
A törvény második felének továbbvizsgálását folytassuk azzal a példával, amelyet először 
mutattunk be (lásd az 1. ábrát!): 

 
- A térbeli hengertestet leképezve kört és négyszöget (téglalapot) kaptunk a síkokban. 
- A síkban kapott kör tulajdonságait a síkban kapott négyszög (téglalap) tulajdonságaival 

összevetve ellentmondások sorozatába ütközünk, mivel a síkba leképezett kör és négyszög 
(téglalap) tulajdonságai nem egyeznek meg. Ez világos is, hiszen a kör nem lehet négyszög 
(téglalap), s a négyszög (téglalap) sem lehet kör. Ez matematikai összefüggésekkel (például 
a kör és a négyszög (téglalap) általános kerület- és területképleteivel) be is bizonyítható! 

 
- Levonható tehát a következtetés, hogy amennyiben egy meghatározott dimenzióban 

megjelenő dolgot nem a saját dimenziójában kívánunk szemlélni, hanem alacsonyabb 
dimenziókból, s ráadásul a részjellemzők pusztán egyike, vagy másika mentén, akkor ne 
csodálkozhatunk, ha téves, sőt egymásnak ellentmondó következtetésekre jutunk. 

- Ez a hengerre vonatkoztatva azt jelenti, hogy ha a henger tulajdonságaira vagyunk 
kíváncsiak, akkor a hengert csak és kizárólag a térben, vagyis a henger megjelenésének 
dimenziójában szemlélhetjük. Alacsonyabb dimenziókból, vagy az ezekben megjelenő 
egyik vagy másik tulajdonságból – pusztán a kör tulajdonságai, vagy pusztán a négyszög 
(téglalap) tulajdonságai alapján – való szemlélődésünk tévedésekhez, sőt 
ellentmondásokhoz vezethet, ahogyan ezt az előbb beláttuk. 

- A henger tulajdonságaihoz természetesen hozzá tartozik az is, hogy ha síkra vetítjük, akkor 
árnyainak formái körre és négyszögre (téglalapra) emlékeztetnek. A körnek és a 
négyszögnek (téglalapnak) is vannak tulajdonságai, amelyek a síkban jelennek meg, s 
teljességükben csak rájuk – azaz a körre és a négyszögre (téglalapra) – vonatkoznak. Ezek 
a tulajdonságok azonban csak részben lehetnek tulajdonságai annak a hengernek, amely a 
térben jelenik meg.  

- Ahhoz, hogy a síkban megjelenő körből és a négyszögből (téglalapból) megfelelő 
következtetéseket tudjunk levonni a térben megjelenő hengerre, a következőket kell 
tennünk: 

 
o nemcsak, hogy egymás mellé kell illesztenünk a síkban megjelenő kört és négyszöget 

(téglalapot), mint a térben megjelenő henger tulajdonságait, 
o hanem ki is kell emelnünk őket a sík dimenziójából az eggyel magasabbi dimenzióba, 

vagyis a térbe. Máskülönben csak ugyanazok a síkidomok állnak a szemünk előtt, mint 
eddig, csak nem egymástól távol, hanem éppenséggel egymás mellet.  

o Ha az összeillesztések és a magasabb dimenzióra emelés megtörténik, akkor valóban 
megkapjuk a térbeli hengert, amely tulajdonságaiban szintetizálja, egyesíti az 
alacsonyabb dimenziókban megjelenő jellemzőinek – a körnek és a négyszögnek 
(téglalapnak) – tulajdonságait, amelyek így érthető módon nem vesznek el azzal, hogy 
szintetizáltuk őket, de valami mással is kiegészülnek, amely csak a hengerre jellemző 
tulajdonság: tudniillik a térbeliséggel. (Gondoljunk csak arra, hogy a hengernek a 
matematikában és a geometriában ki tudjuk számolni a felszínét, amelyhez a test 
hálójára van szükségünk, amely pedig körből (2 db) és négyszögből (téglalapból) (1 db) 
áll. 

 
A példa után térjük vissza eredeti vizsgálati alanyunkhoz, az emberhez (lásd a 2. ábrát!): 
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- Az embert eredeti létdimenziójából alacsonyabb létdimenziókba képezve megkaptuk az 
ember testi létdimenziójában megjelenő testét és jellemzőit, mint egyik alapkövet, s 
megkaptuk az ember lelki (pszichés) létdimenziójában megjelenő lelkét (pszichéjét) és 
jellemzőit, mint a másik alapkövet. 

- Ha a kapott testi és lelki (pszichés) jellemzőket és tulajdonságokat összevetjük, itt is 
ellentmondások sorozatába ütközünk, mivel a testi és a lelki (pszichés) dimenziókba 
leképezett test és lélek (psziché) tulajdonságai és folyamatai egyáltalán nem egyeznek meg 
egymással. Ez szintén világos, ha elfogadjuk és belátjuk, hogy a test nem egyezhet meg 
semmilyen tulajdonságában a lélekkel (pszichével) és tulajdonságaival, s maga a lélek 
(psziché) sem egyezhet meg semmilyen tulajdonságában a testtel és tulajdonságaival. A 
kettő ugyanis két külön lételméleti valóság.  

 
- Itt is érvényes az a következtetés, amelyet az előző példáknál már beláthattunk: 

amennyiben egy meghatározott létdimenzióban megjelenő dolgot nem a saját 
létdimenziójában kívánunk szemlélni, hanem alacsonyabb létdimenziókból, s ráadásul a 
részjellemzők pusztán egyike, vagy másika mentén, akkor ne csodálkozzunk, ha téves, sőt 
egymásnak ellentmondó információkat kapunk. 

- Ez az emberre vonatkoztatva azt jelenti, hogy ha az emberre és tulajdonságaira vagyunk 
kíváncsiak, akkor az embert csak és kizárólag a saját létdimenziójában, vagyis az emberi 
létdimenzióban szemlélhetjük. Alacsonyabb létdimenzióiból (testi létdimenzió, lelki 
(pszichés) létdimenzió) és az ezekben a létdimenziókban megjelenő egyik, vagy másik 
tulajdonságából szemlélve őt, tévedésekhez, sőt ellentmondásokhoz juthatunk, ahogyan ezt 
is beláthattuk. 

- Kétségtelen azonban, hogy az ember tulajdonságaihoz hozzá tartoznak a testi 
létdimenzióban megjelenő testi, valamint a lelki (pszichés) létdimenzióban megjelenő lelki 
(pszichés) tulajdonságai. A testnek – tartozzék az bármilyen élőlényhez a Földön – 
meghatározott és elvitathatatlan tulajdonságai vannak, hiszen a növényeket, az állatokat és 
az embereket megformáló test, fizikum nemcsak azonos anyagokból épül fel, de biológiai-
fiziológiai folyamataik is hasonlóak – eltekintve a magasabb fejlődési-fejlettségi és 
evolúciós szinten való kisebb eltérésektől. Éppúgy a léleknek (a pszichének) is, tartozzék 
az a Föld bármely élőlényéhez, meghatározott tulajdonságai vannak. Ezen a szinten 
„elveszítjük” a növényeket, mert a növényeknek nincsen lelke (pszichéje). Az állatoknak és 
az embereknek azonban van, s egymáshoz nagyon hasonló folyamatokat produkál a lelki 
(pszichés) jelenségek (ösztönérzék, hajlamok, vágy, közérzet, lelki (pszichés) állapot és a 
pszichoszociális adottságok tekintetében (szociális beilleszkedés, magatartási minták, 
szocializáció) – eltekintve természetesen a magasabb fejlődési-fejlettségi és evolúciós 
szinten való kisebb eltérésektől. Ezek a testi és lelki (pszichés) tulajdonságok azonban csak 
a testre és csak a lélekre (pszichére) jellemzőek, s csak részben lehetnek tulajdonságai az 
embernek, aki egy sajátosan magasabb létdimenzióban – az emberi létdimenzióban – 
jelenik meg. 

- Ahhoz, hogy az alacsonyabb – testi és lelki (pszichés) – létdimenziókban megjelenő testi és 
lelki (pszichés) folyamatok jellemzőiről megfelelő következtetéseket tudjunk levonni az 
emberi létdimenzióban megjelenő emberre vonatkozóan, a következőket kell tennünk: 

 
o egymás mellé kell illesztenünk az alacsonyabb testi és lelki (pszichés) létdimenzióban 

megjelenő testi és lelki (pszichés) jellemzőket, mint az emberi létdimenzióban 
megjelenő ember alapvető tulajdonságait, jellemzőit. De ez még nem elég! Ebben az 
esetben ugyanis még csak az állatok létdimenziójába érkeztünk el, amelyek 
rendelkeznek testtel és lélekkel (konkrétabban pszichés folyamatokkal). Érezzük 
azonban, hogy az ember több mint állat, bonyolultabb módon kapcsolódik egymáshoz a 
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testi és lelki (pszichés) létdimenzió. Az ember például éhségérzete ellenére képes 
lemondani az utolsó falatjáról is egy másik ember számára. Az állat erre nem képes.  

o Tehát az alacsonyabb létdimenziókból a megfelelő – emberi – létdimenzióba kell 
emelnünk ezeket az alapköveket, alaptulajdonságokat és alapjellemzőket (tehát a testi és 
lelki (pszichés) tényezőket). 

o Ha ez megtörténik, akkor nagyjából megkapjuk az emberi létdimenzióban megjelenő 
embert, aki tulajdonságaiban egy eggyel magasabbi létdimenzióban szintetizálja, 
egyesíti az alacsonyabb létdimenziókban megjelenő test és lélek (psziché) 
tulajdonságait, így azok nem vesznek el (az embernek megmarad a testi és lelki 
(pszichés) mivolta). Ezekhez azonban hozzájárul az emberi dimenzióban valami, egy 
nagyon is emberi jellemző – ezért mondhatjuk, hogy csak nagyjából kaptuk meg e 
jellemzők mentén az embert. 

 Hogy miért csak nagyjából, arra a logoterápia következő, második ontológiai törvénye 
adja majd meg a választ (Frankl 2005., 21-25., 26-29. o., Frankl 2006., 59., 67-68. o., 
Lukas 1986b., 26-33. o., Zsók 2005., 118-121., 151-152., 164-166. o.).  

 
Összegzés: 
 
A logoterápia első dimenzionálontológiai törvénye kimondja, hogy az ember, mint személy 
egység (individuum). Egység a sokféleség ellenére, ezért oszthatatlan, s nem szabad, s nem is 
lehet pusztán egyik vagy másik létdimenziója (vagy csak a test, vagy csak a lélek (psziché) 
mentén felfogni őt4 (Frankl 2006., 59., 67-68. o., Zsók 2005., 151-152., 164-166. o.).  

2. A logoterápia második dimenzionálontológiai törv ényének vizsgálata 
 
A logoterápia második dimenzionálontológiai törvénye a következőképpen hangzott: „(Nem 
ugyanazon, hanem) különböző dolgok, saját dimenziójukból (nem különböző dimenziókba, 
hanem) ugyanabba a dimenzióba vetítve, amely alacsonyabb, mint sajátjuk, a leképezések (nem 
mondva ugyan ellent egymásnak) többértelműek lehetnek.” (Frankl 2005., 26. o.)  

 
A törvény könnyebb megértése és megvizsgálása tekintetében bontsuk két részre a második 
törvényt is, s először csak az egyik felével foglalkozzunk: 
 

„(Nem ugyanazon, hanem) különböző dolgok, saját dimenziójukból 
(nem különböző dimenziókba, hanem) ugyanabba a dimenzióba vetítve,  

amely alacsonyabb, mint sajátjuk… „ (Frankl 2005., 26. o.) 
 
E törvényrészletet most világosítsuk meg általános példával (3. ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
4 A tételben szereplő egység kifejezés egy holisztikus, a teljességre, az egészre törekvő szemléletet takar, amelyet minden megismerésre 
vonatkozóan alkalmaznunk kell. Így van ez a tudományokkal is: a sokféleségek, a különböző tudományterületek eredményeinek „zavarában” 
sokszor éppen a sokféleségeket, elért eredményeket összegezve juthatunk el a valódi megismerésre.  
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- Járjunk el a törvényünk első részében foglaltak szerint: a kiindulópontunk a bal oldalsó 
síkban lévő három ábra, amelyek egy kört, egy fordított tölcsérformát és egy négyszöget 
(téglalapot) ábrázolnak. 

- Ha most ezeket együttesen kivetítjük egy alacsonyabb dimenzióba, akkor az ábrák alatt 
található – a kiinduló síkra merőleges – síkon fel tudjuk fogni kivetülésüket. Mindhárom 
alakzat – a kör, a fordított tölcsérforma és a négyszög (téglalap) – esetén egy vonalat 
kapunk (piros színnel jelölve).  

 
Nézzünk egy másik példát is, mielőtt az emberre és az emberi személyre térnénk ki (4. ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négyszög 
(téglalap) 

fordított 
tölcsérforma 

kör 

3. ábra: Különböző síkidomok leképezése azonos dimenzióból 
egy alacsonyabb, de azonos dimenzióba 
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- Járjunk el ismét a második törvény első része alapján: a térben lévő három hengerre 

emlékeztető – az utolsó két esetben, attól kissé eltérő – testet vetítettünk ki két síkra. E két 
sík közül most csak egyet válasszunk ki. Legyen ez a bal oldalsó sík. A bal oldalsó síkon a 
három test kivetített körvonalai már jól látszanak: mindegyik esetben négyszöget 
(téglalapot) kapunk.  

 
A törvény első felét vizsgáljuk meg most már az emberi személyre vonatkoztatva (5. ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra: Különböző térbeli testek leképezése azonos dimenzióból egy alacsonyabb, de azonos dimenzióba 
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5. ábra: Az egyes állatfajok alacsonyabb, de azonos létdimenzióba történő leképezése 
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- Mivel az első törvénynél bebizonyosodott, hogy az ember legalább testből és lélekből 
(pszichéből), illetve valami másból áll, ezért az első ábrát (3. ábra), amelyet e második 
törvénynél közöltünk, az emberre nézve nem alkalmazhatjuk. 

- Alkalmazhatjuk viszont az állatokra. Legyen a kiindulópontunk az ábra bal síkja, 
létdimenziója, amely síkról, létdimenzióról azt is tudjuk, hogy dimenzionálontológiai 
szempontból a lélek (psziché) dimenziójának fogtuk fel, tehát az állatok és az emberek 
(pusztán elméleti alapon állati mivoltukban felfogva) helyet kaphatnak rajta – a 
növényekkel ellentétben, mivel azoknak pusztán testük van, lelkük (pszichéjük) nincs. 

- A síkon található három ábrát feleltessünk most meg három állatfajtának: legyen a kör a 
krokodil, a fordított tölcsérforma a papagáj és a négyszög (téglalap) az ember állati mivolta 
(pusztán elméleti alapon állati mivoltában felfogva). 

- Ha most ezeket, létdimenzió szempontjából egy alacsonyabb, de azonos létdimenzióba 
vetítjük, akkor a test létdimenziójába érkezve kapunk egy – mind a három állatra jellemző 
– tulajdonságot. 

 
- Az első dimenzionálontológiai törvényből bebizonyosodott, hogy az ember legalább testből 

és lélekből (pszichéből) áll. Így tehát a fenti (6. ábra) ábrát már alkalmazhatjuk az emberre. 
Tudjuk azt is, hogy csak rá alkalmazhatjuk, az állatokra azonban nem. Az állatoknál 
ugyanis jól megfér egymás mellett a testi és a lelki (pszichés) létdimenzió anélkül, hogy azt 
magasabb dimenzióra kellene emelni. Hiszen minden állati faj fajának megfelelő testi és 
lelki (pszichés) adottságokkal rendelkezik. Az ember, s konkrétan az egyes ember is egyedi 
és megismételhetetlen. Azt is mondhatnánk, hogy ahányan élünk a Földön, annyifélék 
vagyunk, így az ember esetében egy magasabb létdimenzióra kell emelnünk az alapokat. 
(Gondoljunk arra a példánkra, hogy az állat, ha éhes ösztönösen eszik, s agresszívan 

Viktor Frankl 

Soubirous Szent Bernadett 

Fjodor Dosztojevszkij 
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SZELLEMI (NOETIKUS) LÉTDIMENZIÓ (emberek) 

6. ábra: Az egyes emberek alacsonyabb, de azonos létdimenzióba történő leképezése 
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védelmezi zsákmányát. Az ember képes arra, hogy még a legnagyobb éhség közepette is 
lemondjon egy másik személy javára az utolsó falatjáról is.) 

 Az állatokon kívül a növényekre sem alkalmazható az ábra, azon egyszerű oknál fogva, 
hogy a növényeknek nincs lelke (pszichéje).  

- Járjunk most el a második törvény értelmében. Feleltessük meg a három térbeli hengerre 
emlékeztető testet három embernek, három személynek. Legyen a három emberi személy: 
Fjodor Dosztojevszkij, Soubirous Szent Bernadett és Viktor Frankl5.  

- S most vetítsük ki őket az egyik, de alacsonyabb létdimenzióra. Legyen ez a bal oldali, 
amelyet korábban a lelki (pszichés) létdimenziónak neveztünk el. E létdimenzión máris 
megjelennek azok a leképeződések, amelyek érdekes módon teljes mértékben hasonlítanak 
egymásra.  

 
A logofilozófiai-logoterápiai dimenzionálontológia második törvényének első részét 
megmagyaráztuk. Nincs más hátra, minthogy e törvény utolsó részét is megvizsgáljuk: 
 

„… a leképezések (nem mondva ugyan ellent egymásnak) többértelműek lehetnek.” 
(Frankl 2005., 26. o.) 

 
Vizsgáljuk meg e törvény utolsó szakaszát a két első példánkon keresztül: 

 
- Amennyiben első példánkat vesszük (lásd 3. ábra), ahol egy síkon megjelenő kiinduló 

ábráink egy kör, egy fordított tölcsérforma és egy négyszög (téglalap) voltak, akkor egy 
közös, alacsonyabb dimenzióra való leképeződésük során, három vonalat kaptunk, amely 
vonalak mindhárom alakzat kivetülése esetén ugyanolyan hosszúak és ugyanolyan 
irányúak lettek. 

                                                 
 
5 „Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821-1881). A régebbi elődök jórészt papok voltak. Az apa orvos, de részeges és kegyetlenkedő földesúr, 
akit feldühödött jobbágyai vertek agyon. A fiút epileptikus rohamok gyötrik. Ki akar szakadni ebből az eszmei és testi delíriumokkal teljes 
világból: hadmérnöknek készül, és felvilágosodott, társadalmi változásról álmodozó társaságokba jár. Így kerül vádlottként egy politikai 
büntetőperbe, amellyel a cári rend meg akarja rémíteni a továbbnéző értelmiségi ifjúságot. Halálra ítélik, kivezetik az akasztófa alá, és csak ott 
olvassák fel a kegyelmet. És ezután következik a pokol: a szibériai kényszermunka, majd a véghetetlen és gyötrő katonai szolgálat. 
Dosztojevszkij harmincnyolc éves volt, amikor visszatérhetett az emberi társadalomba. Eddigi életének fő élményei: a rémület, a szorongás, az 
iszonyat, a megaláztatás. És közben az epileptikus rohamok. Majd a zilált és szomorú magánélet. Első felesége tüdőbajban meghal, utána 
következik egy szenvedélyes szerelem egy nagyon kulturált, de az őrület határán tévelygő egzaltált asszonnyal. Majd csak a végső években talál 
megnyugvást titkárnője, későbbi második felesége oldalán. De ez a szenvedélyekkel, szorongó bánatokkal és zilált szerelmekkel teljes élet sem 
elégíti ki zaklatott lelkét - mindehhez szenvedélyes szerencsejátékos; amit hamarosan nagy sikerű könyveivel keres, elveszti kártyán vagy 
ruletten. És nincs elég ereje küzdeni e mindennél értelmetlenebb szenvedély ellen. 
Közben azonban híres, majd világhíres, idővel a világirodalom egyik legnagyobb hatású regényírója lesz, aki nemcsak irodalmi nemzedékekre 
hatott, és hat mindmáig, hanem még a lélektan tudományának is előtte járt, nyomon követve a gyötrődő emberek tudatfolyamatait… 
Dosztojevszkij központi eszméje gyanánt a „szenvedés vállalását" jelölte meg. A szenvedés kapcsolja össze az embert az isteni dolgokkal. 
Krisztus Dosztojevszkij átélése szerint megszentelte az emberi szenvedést, azáltal, hogy Isten létére ő is szenvedett. „Ha el lehetne képzelni, 
mondja, hogy Krisztus és az igazság két külön dolog, és választanom kellene a kettő közt, én Krisztust választanám." Krisztus és a szenvedés az 
igazságnál is több. A világ alapja és lényege. 
Mert a szenvedés, úgy, ahogy Dosztojevszkij látja, nem valami véletlen, amely bizonyos embert ér bizonyos órában, hogy azután elmúljék, majd 
újabb szenvedések következzenek. Nem - és ez tanításának legmisztikusabb és legoroszosabb része: a szenvedés örökkévaló és személytelen… 
Az egyéniség, az, ami embert embertől elválaszt, csak felületi, nem fontos, legkevésbé értékes része az embernek, a mélységekben, amelyek 
kinyílnak Dosztojevszkij szeme előtt, minden ember egyforma, része a mindenkori közösségnek. Mindenki szenved mindenkiért. Ez a minden-
szenvedés a Krisztus. Aki alázattal magára veszi keresztjét, megtalálta élete rejtett értelmét. 
A modern ember, az individualista civilizáció embere szerencsétlenebb a réginél, mert elvesztette hitét. Dosztojevszkij maga is átment a 
hitetlenség minden válságán, hitét nem kapta ingyen…” (LITERATURA.)  
 
 „Soubirous Szent Mária Bernadett szűz. 1844-ben született, szülei molnárok voltak, és a legnagyobb szegénységben élő, hatgyermekes család 
legidősebb gyermeke volt. Bernadettnek 1858. február 11. és július 16. között a Lourdes melletti Massabielle-i-barlangban tizennyolc látomása 
volt. Az ismeretlen „Hölgy”ezeket mondta a tizennégy éves kislánynak: „Imádkozz a bűnösökért!” – „Menj, igyál a forrásból, és mosdj meg a 
vizében!” – fölszólításra a kis látnok kezével kaparni kezdett a barlang alján, és fölfakadt egy forrás, amely ma is ontja magából a vizet. A 
látomások és az itt történt csodálatos gyógyulások az egész világon ismertté váltak, és ma a világ egyik legjelentősebb Mária-kegyhelye. A 
látomások után sokat szenvedett, leghőbb vágya volt, hogy kolostorba vonulhasson. 1868-ban fölvételt nyert a nevers-i Iskola- és Szeretet-
nővérek közé. 1879. április 16-án halt meg Nevers-ben. Utolsó szavai ezek voltak: „Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, imádkozz értem, 
szegény bűnösért!” 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatták.” (Adoremus 2010/4., 11-12. o.) 
 
Viktor Emil Frankl életét lásd a Viktor Emil Frankl élete című fejezetnél!  
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- Megállapíthatjuk tehát, hogy e három ábra leképeződései nem mondanak ellent egymásnak 
az alacsonyabb dimenzióban. Ám, ha az alacsonyabb dimenzióban szemléljük a három 
egyforma vonalat, nem lehetünk benne egészen biztosak, hogy amit a három vonalból ezen 
a dimenzión látunk, az valóban lefedi a teljes valóságot. Vagyis a vonalak lehetnek 
többértelműek is annyiban, amennyiben pusztán kivetülései egy eggyel magasabbi 
dimenzió körének, fordított tölcsérformájának, s négyszögének (téglalapjának), s ezek 
egyik oldalát, vagy oldalvonalát jelentik.  

 
- A másik ábránk (lásd 4. ábra) tekintetében, ahol a kiindulópontunk három, térben 

elhelyezkedő, hengerre emlékeztető test volt, a két alacsonyabb sík közül a bal oldaliba 
képeztünk le, s mind a három esetben ugyanazt tapasztalhatjuk: a kivetülések, árnyékok 
formájukat, alakjukat, de még méretüket tekintve is megegyeznek egymással. 

- Megállapíthatjuk tehát ebben az esetben is, hogy a három kiindulási téralak vizsgált 
leképeződései nem mondanak ellent egymásnak az alacsonyabbi dimenzióban. Ám, ha 
ezeket az alakzatokat pusztán e síkban szemléljük, még nem lehetünk benne biztosak, hogy 
az alakzatok egy magasabb dimenzióban ugyanúgy néznek ki. Vagyis az alakzatok 
lehetnek többértelműek annyiban, amennyiben pusztán kivetülései egy eggyel magasabbi 
dimenzió – a tér – három eltérő hengerformájának, amelyek palástjainak árnyékait jelenítik 
meg.  

 
Végezetül lássuk e következtetéseket az emberen keresztül vizsgált példákon keresztül: 

 
- Mivel az első törvénynél bebizonyosodott, hogy az ember legalább testből és lélekből 

(pszichéből) áll, ezért az első ábrát, amelyet ennél a második törvénynél közöltünk (5. 
ábra), az emberre nézve nem alkalmazhattuk. 

- Alkalmazhattuk viszont az állatokra, s a három ábrát meg is feleltettük a krokodilnak, a 
papagájnak és az ember állati mivoltának (természetesen csak elméleti szinten). 

- Az eggyel alacsonyabbi létdimenzióba vetítve ezeket az állatokat egy olyan tulajdonságot 
kaptunk, amely az alacsonyabbi létdimenzión teljes mértékben megegyezik egymással 
mind a három állat esetén (közös tulajdonságuk, hogy testük van). 

- Megállapíthatjuk tehát ebben az esetben is, hogy a három kiindulási vizsgált leképeződései 
nem mondanak ellent egymásnak az alacsonyabbi dimenzióban. Ám, ha ezeket a 
leképeződéseket pusztán e létdimenzióban szemléljük, még nem lehetünk benne biztosak, 
hogy a leképeződések egy magasabb dimenzióban szintén ugyanazokkal a 
tulajdonságokkal bírnak. (Gondoljuk csak el: a mostani mozgásterünk az eggyel 
alacsonyabbi létdimenzió, vagyis a növények világa. Ebből a perspektívából a növények, 
valamint a krokodil, a papagáj, az „emberállat” – és a többi állat is – rendelkezik egy jól 
körülhatárolható tulajdonsággal: mindegyiküknek van teste, fizikuma. Ha növények 
lennénk, akkor viszont elképesztően furcsa lenne számunkra, hogy más – azonos 
anyagokból felépülő testből álló – társaink miért húzzák le a víz alá, s gyilkolják meg 
társaikat, mit jelent a szaporodási ösztön a madarak esetében, vagy miért gyilkolja egyik 
ember a másikat a pénzszerzés esetében. Felfoghatatlan, mert e jelenségek mozgatórugói 
már nem a test létdimenziójában, hanem egy eggyel magasabbi létdimenzióban vannak: a 
lélek (psziché) létdimenziójában. Így a zsákmányt széjjeltépő, szaporodó, gyilkoló 
„növénytársaink” úgy tűnik, megbolondultak.  

 
- Hasonló helyzetbe ütközünk a második példa esetén is (6. ábra). Ezt az ábrát már 

alkalmazhattuk az emberre, de csak őrá. A három térbeli alakot három személynek fogtuk 
fel: Fjodor Dosztojevszkijnek, Soubirous Szent Bernadettnek és Viktor Franklnak.  
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- Az ő emberi mivoltukat egy eggyel alacsonyabb létdimenzióba, a lelki (pszichés) 
létdimenzióba képeztük le. A leképeződéseknél mind a három esetben ugyanazt 
tapasztalhattuk: mindhármuk lelki (pszichés) jelenségei megegyeznek, vagyis nem 
mondanak ellent egymásnak az alacsonyabb dimenzióban. Azt is mondhatnánk lelki 
(pszichés) folyamataik fajra jellemzőek (tudniillik az emberi fajra). Ezt a lelki (pszichés) 
tulajdonságot betudhatjuk az emberi fajra jellemző lelki (pszichés) tulajdonságnak 
(négyszöggel, téglalappal jelöltük). Az állatvilágban az emberhez hasonló, de attól 
valamilyen formában mégis különböző lelki (pszichikai) adottságai vannak a többi 
állatfajnak (a krokodilnak, amelyet körrel jelöltünk, a papagájnak, amelyet egy fordított 
tölcsérrel jelöltünk), amelyek csak evolúciós eltéréseket mutatnak az emberi lélek (psziché) 
folyamataival, így lényegesen nem különbözhetnek tőlük. 

- Bár a leképeződésekben nem mondanak ellent egymásnak a lelki (pszichés) tulajdonságok, 
de ha ezeket a leképeződéseket pusztán e létdimenzióban szemléljük, még nem lehetünk 
benne biztosak, hogy a leképeződések egy magasabb dimenzióban szintén ugyanazokkal a 
tulajdonságokkal bírnának-e. (Gondoljunk csak el: a mostani mozgásterünk a lelki 
(pszichés) létdimenzió, vagyis az állatok világa. Ebből a perspektívából az állatok, de még 
Fjodor Dosztojevszkij, Soubirous Szent Bernadett, sőt Viktor Frankl – valamint az egész 
emberiség – rendelkezik két jól körülhatárolható tulajdonsággal: mindegyiküknek van teste 
(amit már korábban is megállapítottunk – hiszen a magasabb dimenziók szintetizálják az 
alacsonyabbakat), s mindegyiküknek van lelke (pszichikuma) is, különböző lelki (pszichés) 
folyamatokkal (életben maradási ösztön, szaporodási ösztön, gyilkolási ösztön) elárasztva. 
Ha állatoknak képzelnénk magunkat, s az állatok lelki (pszichés) folyamatai alapján 
kutatnánk Dosztojevszkij, Szent Bernadett, vagy Viktor Frankl magatartását, tevékenységét 
akkor igen furcsának találnák viselkedésüket. Ebből a pszichés (lelki) perspektívából 
ugyanis nem értenénk, hogy Dosztojevszkij mi a frásznak ír novellákat, regényeket, 
Bernadett miért emeli tekintetét egyfolytában az égre és imádkozik – „ … a pszichiáter 
számára Dosztojevszkij nem más, mint egy epilepsziás, … és Bernadette nem más, mint 
egy hisztériás nő vizionáló hallucinációkkal… ” (Frankl 2005., 29. o.) – vagy, hogy Viktor 
Frankl mi a fenéért nem ölte meg egy falat kenyérért koncentrációs táborbeli bajtársait, 
amikor ő maga is csont és bőr volt csupán.) 

- Fjodor Dosztojevszkij, Soubirous Szent Bernadett, vagy Viktor Frankl viselkedését és 
magatartását csak a második dimenzionálontológiai törvény fényében – s az azt bemutató 
6. ábra segítségével – érthetjük meg.  

 Ha egy pillanatra visszatekintünk a 4. ábrára, akkor észrevehetjük, hogy az ábrán szereplő, 
a térbeli dimenzióban megjelenő három henger, illetve hengerszerű test teteje nyitott (nem 
szürke színű, mint a palást, vagy az alap). Ez a tulajdonság az alacsonyabbi dimenziókba 
való levetülésekből (tehát a négyszögekből és a körökből) egyáltalán nem derülhet ki.  

 Ugyanez érvényes az emberre is. Ha megvizsgáljuk a 6. ábrát, láthatjuk, hogy az ábrán 
megjelenő, a három fent nevezett személynek megfeleltetett henger és hengerszerű test a 
térbeli dimenzióban szintén nyitott (nem szürke színű, mint a palást, vagy az alap). Ezzel 
az ábrával kívántuk szemléltetni azt, hogy az ember sem egy zárt rendszer, hanem éppen az 
ellenkezője: egy valóban nyitott rendszer. Az ember ugyanis nyitott a világra, s nyitott 
minden, a világban benne lévő, a világban benne rejlő dologra is. Az ember nyitottsága a 
világra, a világban lévő, rejlő dolgokra egy, a világra és dolgaira nyitott-létet jelent. Ehhez 
azonban egy, a világban való tudatos-létre, egy jelen-létre, egy itt-létre van szükség, amely 
tehát a növényektől és állatoktól merőben eltérő egzisztencia, létezés, s amely minden 
embernél más és más, hiszen mindannyian egyedi, megismételhetetlen és különleges 
teremtmények vagyunk, ami tehát jelenti azt is, hogy – bár két egyforma ember létezhet 
(ikrek), de – nincs két egyforma személy a világon! A 6. ábra ezt is kitűnően szemlélteti 
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azzal, hogy az emberi létdimenzióban megjelenő „testek” egymástól jelentősen 
különbözőek. 

- Így tehát érthetővé válik, hogy ha Fjodor Dosztojevszkijre, Szent Bernadettre vagy Viktor 
Franklra valóban abban a létdimenzióban tekintünk, amelyekben ők igazán teljesek, akkor 
Dosztojevszkijt nem egy epilepsziás félkegyelműnek, hanem egy zseniális írónak, Szent 
Bernadettet nem egy hallucinációkkal küzdő skizofrénnek, hanem egy mélységesen 
vallásos és szent asszonynak, s Viktor Franklt nem egy álszent tökkelütöttnek, hanem saját 
életét értelmesen alakító, önmagát másokért feláldozni képes személynek ismerhetjük meg, 
akik nyitottak a művészetek, az Isten, vagy éppen az embertársak felé. Ezek a felismerések 
sem a növények, sem az állatok létdimenziójában nem lehetségesek, csak a tipikusan 
emberi létdimenzióban. Vagy azt is mondhatnánk, hogy a test és a lélek (psziché) 
létdimenziójából aligha lehettek volna felismerhetők, legkevésbé megérthetők.  

- Ez az a tipikusan emberi létdimenzió, amely sem a növényekre, sem az állatokra nem lehet 
jellemző. Ez a létdimenzió az ember szellemi létdimenziója. E létdimenziót a logoterápia 
noetikus dimenziónak nevezte el, amely a görög nous, szellem szóból ered, s világos 
módon, nem a sötétben az ágy alól kísértő kísértetszellemet, hanem a valódi és velős 
emberi szellemet jelenti (Frankl 2005., 21-30., 52-68. o., Frankl 2006., 59-60., 60-65., 67-
68. o., Lukas 1986b., 26-33. o., Zsók 2005., 117-121., 152-153., 161-162., 164-166., 186-
199. o.). 

- E szellemi létdimenzió minden emberben jelen van, még a tudatukra nem ébredt 
gyermekekben (ahogyan például a beszéd képességei is, amelyet azonban csak később kezd 
használni a gyermek), az öregedés jeleit mutató idősekben, illetve a különböző testi-lelki 
(pszichés) megbetegedéseket mutató emberekben is (Lukas 1986b., 46-47. o.).  

 
Az ember szellemi létdimenziójának e fenti meghatározásából adódóan a logoterápiáról 
elmondható a következő megállapítás: 
 

„A logoterápia a szellemi létdimenzió felől előálló pszichoterápia.” (Lukas 1986b., 27. o.) 
 

- Mint ahogyan a testi és lelki (pszichés) létdimenzióknak vannak tulajdonságai, úgy az 
ember ezen kifejezetten emberi – szellemi – létdimenziónak is vannak csak őrá jellemző 
tulajdonságai, jelenségei: 

 
o az ember szellemi létdimenziójából adódóan személy (személyes),  
o az ember szellemi létdimenziójából adódóan rendelkezik szabadsággal, szabad akarattal 

és felelősségteljes állásfoglalási képességgel (szabad, felelős), 
o az ember szellemi létdimenziójából következően sértetlen (sértetlen) és 
o az ember szellemi létdimenziója és folyamatai révén értelemorientált is 

(értelemorientált) (Lukas 1986b., 26-27. o.). 
 
A továbbiakban sorra vesszük az ember szellemi dimenziójának egyes jellemzőit antropológiai, 
pszichoterápiai és filozófiai tekintetben.  
 
Összegzés: 
 
A logoterápia második dimenzionálontológiai törvénye kimondja, hogy az ember, mint személy 
teljesség is (insummabilis). Tehát az ember nem csak test és lélek (psziché) hanem szellem is. 
Ebből a szempontból tehát már valóban teljesség és egészlegesség (Frankl 2006., 59-60., 60-65., 
67-68. o., Zsók 2005., 152-153., 161-162., 164-166. o.).  
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Az ember szellemi létdimenziójából pedig különböző tulajdonságok, jellemzők adódnak: az 
ember szellemi mivoltát tekintve személy(es), szabad, sértetlen és értelemorientált.  
 

3. A szellem személyessége 
 

A logoterápia két dimenzionálontológiai törvényéből kiderült, hogy az ember nem pusztán test és 
nem pusztán lélek (psziché), hanem szellem is, vagyis e három létdimenzió egysége és 
teljessége. A logoterápia tehát egy alapvetően holisztikus, egészleges, teljes és átfogó szemléletet 
tükröz. Ahogyan a testi és lelki (pszichés) létdimenziónak megvannak a sajátosságai, ugyanúgy 
megvannak a sajátosságai a szellemi létdimenziónak is. A szellemi létdimenzió egyik 
sajátossága, tulajdonsága, hogy személyes.  
 
A korai pszichológia tudományának tárgya az ember – állati eredetű – lelke (pszichéje), valamint 
az ember lelkét (pszichéjét) formáló kultúra volt. A korai pszichológia tudománya ugyanis a 
magától értetődő testi létdimenzió mellett e kettőben – állati lélek (psziché) és kultúra 
kölcsönhatása – definiálta az embert, mint személyiséget. A személyiség tehát a pszichológia 
tudományának fogalma, amelyet az emberre ért abban a vonatkozásban, hogy az ember lélek 
(psziché) és kultúra egysége. Az ember személyiségének tulajdonságai a karakterjegyei, 
amelyek biológiai tulajdonságaiból erednek, illetve jellemjegyei, amelyek pszichológiai 
tulajdonságaiból és kulturális meghatározottságából alakulnak ki. 
 
A pszichológia mellett azonban van jó néhány tudomány, amely az embert nem második, hanem 
harmadik, szellemi létdimenziója alapján vizsgálja. A logoterápia, de a filozófia és a teológia 
tudománya is az ember szellemi létdimenzióját, tehát magát az emberi személyt vizsgálja, s tette 
meg kutatásának tárgyává. A személy, mint fogalom, egy alapvetően filozófiai fogalom. A 
logoterápia, amikor az ember szellemi létdimenziójáról beszél és megszemélyesíti azt, akkor 
tulajdonképpen személyről, szellemről beszél. Ezért e létdimenzió alapvető sajátossága az is, 
hogy szellemi, vagyis személyes. A személyes jelzőt tehát ilyen értelemben kell elgondolni és 
használni. Az ember személyessége az ember az állatoktól és más emberektől szellemi 
mivoltában teljesen eltérő, más, különleges, egyszeri, egyedi, tehát nem egyéni, hanem egyedi 
mivoltát jelenti, vagyis holisztikus kilétét (Zsók 2005., 88-97., 139-150. o.)6.  
 

Kollektivizmus 
 
A logoterápia két dimenzionálontológiai törvényéből fakadóan felismertük, hogy az ember testi 
és lelki (pszichés) létdimenzióin és folyamatain túl rendelkezik szellemi létdimenzióval és 
szellemi folyamatokkal is. 

                                                 
 
6 „Egyfelől tehát a szellemi személy lerombolhatatlanságának biztosítékai az „égi gyökerek”, amelyek meglétéből másfelől az is következik, 
hogy személy „nem állítható elő”. Viktor E. Frankl a következőképpen fejti ki ezzel kapcsolatos állásfoglalását: 
»A fogantatás pillanatában a szülők kromoszómáikat adják a gyermeküknek – lelket azonban nem ők lehelnek belé. S a kromoszómák kizárólag a 
születendő utód pszichofizikumát határozzák meg, de a szellemet nem; determináló hatással vannak tehát a pszichofizikai organizmusra, a 
szellemi személyre azonban nem. Röviden: a szülőktől örökölt kromoszómák majd meghatározhatják azt, amit később birtokolni fog, azt azonban 
nem, ami ő maga.« … 
Ez a megállapítás a szellemi személyt újabb lépéssel távolítja el az időbeliségtől és történetiségtől: a szellemi személyt ily módon nem foghatjuk 
úgy fel, mint elődei szellemének „folytatását”, hanem nóvum ő a szó abszolút értelmében, ami a transzcendenciából mintegy csatlakozik a 
továbbörökített organizmushoz. Viktor E. Frankl a következőképpen vall az emberré válás „csodájáról”: 
»Valójában mi nem hozunk létre embert – tanúságtevői vagyunk csupán ennek a csodának; a személyes lét mint szellemi lét azonban nem 
állítható elő, megteremteni csak lehetőségeit lehet. A szellemi önkiteljesítés megvalósításának útját mindenkinek magának kell végigjárnia. Az 
önmegvalósításhoz mi, mi szülők csak hozzájárulhatunk, éspedig azáltal, hogy a szellemi létezés rendelkezésére bocsátjuk a szükséges fiziológiai 
létminimumot.«” (Lukas 2006., 23-24. o.)  
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Ha az ember tárgyaláskor az emberi létdimenziók közül nem vesszük figyelembe a szellemi 
létdimenziót, illetve annak folyamatait, s pusztán az ember testi és lelki (pszichés) mivoltára és 
folyamataira szorítkozunk, akkor az embert pontosan ezen testi és lelki (pszichés), vagyis 
biológiai és pszichológiai folyamataival azonosítjuk. Ebben az esetben pedig – bár a fajon belüli 
kisebb fajtákba, rasszokba, típusokba, etnológiai eredetbe, leszármazásba be lehetne még őket 
sorolni – az egyes embereket mégsem tudnánk megkülönböztetni egymástól, mert az emberi 
fajra alapvetően jellemző örökletes genetikai állománnyal, biológiai adottságokkal (karakterrel) 
mindannyian rendelkeznek7. Ugyancsak az emberi fajnak megfelelően hatnak rájuk bizonyos 
környezeti hatások, amelyek által bizonyos testi adottságaik és lelki (pszichés) folyamataik 
(jellem) a fajnak megfelelően alakulnak. E fejtegetésből az következne, hogy az emberek 
egyformák, hiszen karakterük s jellemük a fajuknak megfelelően alakul. Ebből adódóan 
Dosztojevszkij, Szent Bernadett és Frankl is egyformák lettek volna. Életútjukból azonban 
világosan kitűnik, hogy ők hárman igen különböző életutat és pályautat jártak be, s ez szellemi 
létdimenziójuknak köszönhető. Hiszen az embereknek lehetnek ugyanazon karakter, vagy 
jellemvonásai, de sohasem lehetnek egyformák teljesen, mert mindannyian önálló individuumok. 
Ezt talán a legjobban az ikerkutatások szemléltethetik, vagy az az eset, amelyet Lukas asszony írt 
le arról a cigánycsaládról, amelyben a kilenc gyermek közül a család destruktív nevelő hatásai 
miatt a felnövekedett kilencből nyolc bűnöző életmódot élt, de egy közülük mégis konstruktív 
életvitelt választott magának, tisztességes családdal és tisztességes megélhetéssel.  
 
Ha egy személy karakterét és/vagy jellemét, tehát biológiai és/vagy pszichológiai folyamatait 
vesszük pusztán figyelembe, akkor nemcsak leegyszerűsítjük őt, de őt megítélve 
általánosításokba is bocsátkozhatunk. Ebben az esetben beszélünk kollektivizmusról. 
Általánosításokba, kollektivizmusba bocsátkozunk, amikor bizonyos fajták, rasszok, típusok, 
etnológiai eredetek, leszármazások karakteréből, jelleméből adódóan következtetéseket levonva 
azt mondjuk, hogy minden cigány lop, minden német fajgyűlölő, vagy minden nő szőke. A 
kollektivizmus gyakorlása során azonban egyvalamit elfelejtünk: azt, hogy az embernek szellemi 
létdimenziója és szellemi tulajdonságai is vannak (lásd alább!), amelyek tovább emelik őt a 
biológiai és pszichológiai létsíkról egy magasabb létdimenzióba. Így válhat Dosztojevszkijből 
zseniális író, Szent Bernadettből egy mélységesen vallásos nő, Franklból pedig a logoterápia 
atyja. Ugyanakkor pedig az embernek szellemi létdimenziójából adódóan mindig van döntési 
szabadsága, hogy fajtájának, rasszának, típusának, etnológiai eredetének, vagy leszármazásának 
karakterét és jellemét hagyja eluralkodni, vagy szellemi létdimenziójából adódóan felülkerekedik 
rajtuk (7. ábra) (Frankl 2006., 65-66. o., Lukas 1986b., 32-33., 73-79. o., Zsók 2005., 162-163. 
o.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
7 A fajta, a rassz, a típus, az etnológiai eredet és leszármazás ugyanis alcsoportjai az emberi fajnak, így az alapvető emberi, mint faji 
tulajdonságok jellemzőek lesznek az alcsoportokra is, figyelembe véve, hogy ezen alcsoportok – lényeges faji tulajdonságokban nem térve el 
egymástól – kisebb eltérő jellegzetességeket mutathatnak. Ahogyan például egy szabálytalan négyszög tulajdonságai érvényesek a négyzetre, 
vagy a deltoidra, ugyanúgy kisebb eltéréseket azért a négyzet és a deltoid is mutat egymástól, noha azok mégis négyszögek.  
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Összegzés: 
 
E fejezetben a szellemi létdimenzió egyik alapvető tulajdonságával, jellemzőjével, a szellem 
személyességével ismerkedtünk meg, amely által minden egyes személyt egyszeri, egyedi, 
megismételhetetlen csodaként foghatunk fel. S ha nem így teszünk, akkor hajlamosak lehetünk 
arra, hogy a kollektivizmus jegyében az embert biológiája (karaktere) és pszichológiája (jelleme) 
alapján ítéljük meg, és általánosításokba bocsátkozzunk vele kapcsolatban. 
 

4. A szellem szabadsága 
 
A logoterápia két dimenzionálontológiai törvényének kifejtéséből megérthettük, hogy az ember 
nem egy zárt, hanem egy nyitott rendszer, s ebből következően nem testi és lelki (pszichés) ok-
okozati összefüggések halmaza (ösztönök és kielégítésük, ingerek-válaszok), hanem egy olyan, a 
növényektől és állatoktól merőben eltérő létezés, egzisztencia, amely egy tipikusan az emberre 
jellemző létezés, s amelyből alapvetően adódik, hogy az embernek szabadsága és ebből 
következően szabad akarata is van (Frankl 2005., 52-68. o., Zsók 2005., 110-116. o.).  
 
Az ember szabadságának és szabad akaratának kimondásával, megérkeztünk a logoterápia 
koncepciójának első tartópilléréhez – a három tartópillér közül. A logoterápia első tartópillére a 
logoterápia antropológiai, embertani vonatkozásaiból, egészen konkrétan pedig a logoterápia 
emberképéből, s az ember szellemi létdimenziójának szabadságából vezethető le. A logoterápia 
első tartópillére – amely axióma8 is –, a következőképpen hangzik: 
 

„Az akarat szabadsága (Freiheit des Willens)”(Lukas 1986b., 21. o.) (8. ábra). 
 

Ebből adódóan pedig: 

                                                 
 
8 Az axióma, egy olyan alaptétel, alapigazság, amelynek hitelességét senki sem vonhatja kétségbe.  

Karakter, jellem 
 

(1-2. dimenzió: egy ember 
veleszületett és szerzett 

tulajdonságainak összessége) 

Személyesség 
 

(3. dimenzió: egy személy individuális 
sajátossága, ami önmagának 

alakításából következik) 

Egy típushoz (alkathoz, rasszhoz, stb.) 
való akarattól független hozzátartozás 

Minden, az életben önként fellelt 
döntés megfelelője 

Végül rendelkezik egy ember 
magatartásról 

Hagyja az embert a magatartási 
szokások előtt való meghajlásról 

dönteni 

Nem meghatározó Meghatározó  

7. ábra: A lélek (psziché) karakterének és a szellem személyességének működése 
(Lukas 1986b., 75. o., kiegészítések: Moldován) 
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„A logoterápia egy nem determinált – minden más pszichológiától független – pszichológia” 

(Lukas 1986b., 22. o.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mivel minden ember rendelkezik szellemi dimenzióval, ezért minden ember szellemi 
dimenziójának van szabadsága és szabad akarata. Még azoknak az embereknek is, akik 
valamilyen módon mégis akadályoztatva vannak szabadságukban, szabad akaratukban (akik még 
nem döbbentek rá szellemi létdimenziójukra (éretlen, tudatukra még nem ébredt gyermekek), 
vagy már elfelejtették szellemi létdimenziójukat (az öregség, a felejtés jeleit mutató idősek), 
vagy más ok, okok miatt következett be a szellemi létdimenzió jelenvalóságának 
háttérbeszorulása (betegséggel küzdők, bűnözők, stb.)). Ez az akadályozottság azonban mégsem 
mond ellent az alapvető szellemi szabadság és szabad akarat tényének. 
 
Az ember csak szellemi mivoltában szabad teljesen, illetve csak ott birtokolja teljes szabad 
akaratát. Ez azt is jelenti, hogy testi-lelki (pszichés) mivoltában nem lehet teljesen szabad, s 
nincs is mindig szabad akarata. Hiszen az ember nem lehet szabad sem testi (nincs meg bennünk 
a repülés képessége), sem lelki (pszichés) (ösztöneinket nem tagadhatjuk le) meghatározóitól, s 
akaratával azokat felülbírálni, felülírni sem tudja. Az ember ezektől tehát nem, de ezek felé, 
ezekkel szemben azonban szabad tud lenni, s ez csak szellemi szabadságából adódhat (mert 
képes a szabadságra testi betegségének súlya, vagy ösztönkésztetései felé, illetve azokkal 
szemben) (Frankl 2005., 55-64. o., Lukas 1986b., 22., 25., 34-40., 46-47. o.)9. 

                                                 
 
9 „Amikor már átszállítottak egy másik bajor [koncentrációs]táborba, egy úgynevezett kímélőtáborba, ahol egy nagy flekktífuszjárvány idején 
végül orvosként működhettem, az a szerencse ért időnként hogy legalább percekre visszavonulhattam az olyannyira áhított magányba. A 
flekktífuszbarakk egy földkunyhó volt, melyben mintegy ötven bajtárs feküdt összezsúfolva, magas lázzal és delirálva. Mögötte volt egy kis 
csendes zug, a tábor kettős szögesdrótkerítésének sarkában. Ott néhány karóból és faágból valamiféle sátrat rögtönöztek, oda dobták azt a 
féltucatnyi hullát, mely kis táborunkban naponta „elhullott”. Egy akna is volt ott, földalatti vízvezetékkel, egy falappal lefedve. Azon telepedtem 
le, amint csak kis időre is orvosként a barakkban nélkülözhető voltam. Ott ücsörögtem és a tüskésdrót megszokott keretén keresztül kitekintettem 
a bajor vidék zöldellő virágos és tág rétjeire, a távolban kéklő dombjaira. Ültem és átadtam magam vágyálmaimnak, messzire elküldtem 
gondolataimat északra és északkeletre, ahol szeretteimet sejtettem, de most csak félelmetesen bizarr alakú felhőket észleltem. Nem zavarhattak 
ebben a mellettem heverő, eltetvesedett holttestek sem. Álmaimból csak a szögesdrót mentén időnként járőröző őrszem léptei riasztottak fel, vagy 
egy hívás a barakkból, mely visszarendelt a betegkörletbe, hogy a táborba most érkezett gyógyszereket vételezzek a karanténállásom számára, öt, 
néha tíz tabletta Aspirin- vagy Cardiazol-pótlást – többnapi adag – ötven beteg számára.” (Frankl 1988., 57. o.) % 
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8. ábra: A logoterápia első tartópillére és tudományterülete 
(Lukas 1986b., 24. o., módosítások: Moldován) 
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Az ember szabadságénak és a szabad akaratának tényét már felismerte a 20. századi 
egzisztencialista filozófusok (Kierkegaard, Scheler, Heidegger, Jaspers, Sartre, Marcel, stb.) egy 
része is. A 19-20. században ugyanis az újabb tudományos-technikai felfedezések és a társadalmi 
átalakulások következtében az emberekben egyre inkább a tudományos-technikai felfedezésektől 
való függőség, a velük szembeni kiszolgáltatottság-érzés és a beprogramozottság-érzés, valamint 
az átalakuló társadalmi rendből következő elveszettség-érzés lett úrrá. Olyan érzések tehát, 
amelyek az ember alapvető szabadságát kérdőjelezték meg. Az ember alapvető szabadságának 
elvesztése miatt az életet elvető egzisztencialista filozófusok ezért már nem is látták értelmét az 
életnek. Az életet és a szabad akaratot tagadó egzisztencialista filozófusokkal ellentétben 
azonban az életigenlők tábora mégis a szabad akarat létét hangsúlyozta, mert az ember 
szabadságát nem a valakitől, valamitől való szabadságban látták – ahogyan az élettagadók –, 
hanem mint olyan szabadságot, amely valakihez, vagy valamihez való szabadságot, szabad 
állásfoglalást azok igénylésére, vagy éppen elutasítására. 
A szabad akarat meglétének tényét maga a pszichológia is elismeri, máskülönben nem hinne 
abban, hogy az ember változni képes, így tehát minden terápiás kezelés, amelyben a páciens 
változásra való képességére építünk, az elejétől fogva alapvetően értelmetlen lenne. A 
pszichoterápiás kezelések kimenetele azonban általában tapasztalati úton, de meggyőzi a 
pszichológusokat, pszichiátereket is arról, hogy létezik az ember szabadsága és szabad akarata. 
Egy olyan szabad akarat, amely nem betegségektől mentes, hanem a betegségek felé, az azokkal 
szembeni szabad állásfoglalást, az azok ellenére való szabadságot hangsúlyozza.  Az emberi „… 
szabadság [tehát] nem valakitől, vagy valamitől való szabadság, hanem valaki, vagy valami felé 
[például az ősi biológiai, pszichológiai, szociológiai mivoltunk, vagy embertársaink, szeretteink, 
feladataink, helyzeteink felé] való szabad állásfoglalás, annak elfogadására, igénylésére, vagy 
elutasítására…” (Lukas 1986b., 35. o.) (9. ábra) (Frankl 2005., 55-64. o., Lukas 1986b., 22., 25., 
34-40. o.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 
„Múlnak a napok, sok-sok nap múlik el, amíg nemcsak a nyelv oldódik, hanem valami ott legbelül is, amikor az érzelem egyszercsak rést üt azon 
a különös gáton, mely eddig útját állta. És akkor egy szép napon, röviddel a felszabadulás után, átvágsz egy tág mezőn, kilométereken át a 
virágzó réteken, a tábor környékén, egy városka felé. Pacsirták szállnak fel a magasba, hallod öröméneküket és ujjongásukat ott fenn a 
szabadban. Közelben-távolban egyetlen ember sincs, semmi nincs körülötted csak a tágas föld és az ég és a pacsirták dala és a szabad tér. És 
akkor megszakítod vándorlásodat a szabad térben, megállsz, körülnézel, feltekintesz – és térdre borulsz. E pillanatban sokat nem tudsz sem 
magadról, sem a világról, bensődben csak egy mondatot hallasz, és ismételten mindig csak egyazon mondatot: »A szűkösségből szólítottam az 
Urat és a szabad térből válaszol nekem«. – Hogy meddig térdepeltél ott, hányszor ismételted ezt a mondatot, az emlékezet vissza nem tudja már 
idézni… De azon a napon, abban az órában kezdődött meg új életed – azt tudod. És lépésről lépésre – csakis így – lépsz be ebbe az új életbe, 
válsz ismét emberré…  
Így vagy úgy – egyszer a felszabadultak mindegyikére felvirrad az a nap, amikor visszatekint a koncentrációs tábor egész élményére és különös 
érzés keríti hatalmába: már saját maga sem érti, hogyan volt képes kibírni mindazt, amit a lágerélet megkövetelt tőle.  
És ha volt életében egy nap – a felszabadulás napja – amikor szép álomnak tűnt minden, akkor eljön egyszer az a nap is, amikor mindaz, amit a 
lágerben átélt, csak gonosz álomnak tűnik. A hazataláló ember mindezen élményeire az a felséges érzés teszi fel a koronát, hogy mindazok után, 
amiket el kellett szenvednie, többé a világon semmitől sem kell már félnie – az Istenét kivéve.” (Frankl 1988., 93-94., 97. o.)  
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Biológiai, pszichológiai, szociológiai adottságaival, valamint élethelyzeteivel kapcsolatban, az 
embernek nemcsak szabadsága és szabad állásfoglalása, akarata van, hanem felelőssége is. A 
szabad állásfoglalás ugyanis feltételez egy felelős állásfoglalást, felelős választást is, mert az 
ember szabadsága, felelősségteljes szabadság. S mivel minden egyes embernek van szellemi 
szabadsága, minden egyes embernek van személyes szellemi felelőssége is10, amelyet másra nem 
                                                 
 
10 Szabadsága, szabad akarata és felelősség például arra, hogyan dönt bizonyos szorongásokkal teli élethelyzetekben, amelyek valósággá 
válhatnak: elfogadja-e például a mégoly taszító, sötét gondolatokat, vagy e gondolatok dacára is képes más emlékekben megnyugvást és 
szabadságot találni: „Amíg kilométereken át bukdácsolunk, hóban gázolunk, jeges szakaszokon csúszkálunk, egymást támogatva, egymást fel-
felrántva és továbbvonszolva [a koncentrációs táborban és környékén], egyetlen szó sem esik ugyan, de tudjuk ebben az órában: mindegyikünk 
most csak a feleségére gondol. Időről időre felnézek az égre, ahol már halványulnak a csillagok, vagy arra túl, ahol egy sötét felhőfal mögött már 
pirkad a hajnal. De most minden gondolatomat az a személy tölti be, akibe korábbi, normális életemben soha nem ismert, ijesztően élénk 
képzeletem kapaszkodik. A feleségemmel beszélgetek! Hallom a válaszait, látom mosolyogni, látom követelő és biztató tekintetét és – elevenen 
vagy sem – tekintette jobban világít, mint az éppen most felkelő nap. És akkor belémhasít egy gondolat: életemben először érzékelem annak 
igazságát, amelyet oly sok gondolkodó élete végső következtetésének bölcsességeként szűrt le, és oly sok költő megénekelt: azt az igazságot, 
hogy a szerelem valahogyan a legutolsó és legmagasabb, amihez az emberi lét fel tud szárnyalni. Felfogom annak a legutolsónak és 
legszélsőségesebbnek az értelmét, amit emberi gondolkodás és költészet és hit kifejezhet: a szeretet által és a szeretetben való megváltásét! 
Felfogom, hogy az ember, ha nem is maradt már semmije sem ezen a világon, boldog lehet – és ha csak pillanatokra is – legbensejében odaadva 
magát az olyan nagyon szeretett ember képének. Az elképzelhető legszomorúbb külső körülmények között, olyan helyzetbe hozva, melyben nem 
tudja önmagát teljesítményekkel megvalósítani, olyan helyzetben, melyben egyetlen teljesítménye a valóságos szenvedés lehet, az egyenes 
derékkal viselt szenvedés, – képes az ember arra, hogy a szeretett személy magában hordott képének szerető nézésében, szemlélésében oldódjék 
fel. Életemben először vagyok képes felfogni, mi értendő az alatt, hogy: az angyalok megdicsőülnek egy végtelen gyönyörűség vég nélküli 
szeretetében való szemlélődésében… 
Az előttem haladó bajtárs elesik, amitől a mögötte haladók szintén elesnek. Máris ott terem az őr, elkezdi őket ütlegelni. Néhány másodpercre 
megszakad a befelé fordulásom. De máris újból a magasba röppen a lelkem, elmenekül a fogolylét földi valóságából a túlvilágra és folytatja a 
párbeszédet a szeretett lénnyel: én kérdezek – ő válaszol; ő kérdez – én válaszolok. »Állj!« Megérkeztünk az építkezésre. »Mindenki megy a 
szerszámáért – mindenki fog egy csákányt és egy lapátot!« Mindannyian bezúdulunk a töksötét kunyhóba, kapkodunk, hogy megszerezzünk 
legalább egy kézhez álló lapátot, megmarkolható krampácsot. »Nem mozognátok kicsit gyorsabban, ti mocskos disznók?« Rövidesen ott állunk 
már az árokban, mindegyikünk a tegnapi helyén. A fagyos föld szilánkokra törik a csákány hegye nyomán, szikrákat vet. Az agyak még nem 
oldódtak fel, még hallgatnak a bajtársak. Gondolatom még mindig a szeretett lény képéhez tapad. Még beszélgetek én vele, ő velem. És akkor 
eszembe jut valami: hiszen nem is tudom, él-e még egyáltalán! Egyet tudok, most tanultam meg: a szeretet olyannyira nem jelenti egy ember testi 
létét, hanem legbelül a szeretett ember szellemi lényét, az „ilyen”-jét (ahogyan a filozófusok nevezik), – az „ittléte”, az „itt-velem-léte”, de még a 
testi léte egyáltalán, az „életben léte” valahogyan már nem is képezi vita tárgyát. Hogy a szeretett ember él-e még vagy sem, nem tudom, nem is 
tudhatom (hiszen az egész lágerfogság idején nem lehetett levelet sem írni, sem kapni), de ez ebben a pillanatban valahogyan tárgytalanná is vált. 
Hogy él-e a szeretett ember vagy sem, valahogy most nem is szükséges tudnom: szeretetemet, szeretetteljes rágondolásomat, gondolataimban élő 
alakjának szeretettel teli szemlélést, mindez már nem érinti, mit sem változtatja. Ha akkoriban tudtam volna, hogy feleségem halott, azt hiszem, 
ezen tudástól nem zavartatva magamat, éppen olyan odaadással merültem volna ebbe a szerelmetes szemlélődésbe és ugyanolyan bensőségesek 
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9. ábra: A lelek (psziché) sors-jellege és a szellem szabadság-jellege 
(Lukas 1986b., 37. o.) 
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lette volna párbeszédeink is. Ebben a pillanatban értem meg az igazságát: »Tegyél engem pecsétként a szívedre… Mert a szeretet oly erős, mint a 
halál.« [Énekek éneke, VIII. 6.]” (Frankl 1988., 43-45. o.) 
 
Szabadsága, szabad akarata és felelősség például arra, hogyan reagál a parancsok teljesítésére, s hogyan reagál az őt ért sérelmekért: „… még a 
táborőrségben is akadtak szabotőrök. Itt csak annak a tábornak a vezetőjét említeném, melyben utoljára tartózkodtam és ahol felszabadultam. SS-
ista volt. Csak a tábor felszabadulása után derült ki – amiről addig csak a lágerorvos tudott, aki maga is fogoly volt –, hogy a táborvezető titokban 
nem csekély összegeket áldozott saját zsebéből arra, hogy a közeli helység patikájából gyógyszereket szereztessen be a tábor betegei részére. A 
történetnek utójátéka is volt: a felszabadulás után zsidó foglyok rejtegették az SS-t az amerikai csapatok elől. Parancsnokuk előtt kijelentették, 
hogy az SS-t kizárólag azzal a feltétellen hajlandóak kiszolgáltatni, hogy haja szála sem görbülhet meg. Az amerikai parancsnok tiszti 
becsületszavát adta, erre a zsidó foglyok elővezették a volt táborvezetőt akit a csapatparancsnok aztán ismét táborparancsnokká nevezett ki. Mint 
ilyen szervezte aztán meg, hogy a közeli falvak lakossága gyűjtsön össze számukra élelmiszert és ruhaneműket.  
Ezzel ellentétben ugyanannak a tábornak a táborfelelőse, tehát maga is fogoly, kegyetlenebb volt, mint a tábor egész SS-őrsége együttvéve. Ott és 
annyiszor ütötte-verte a foglyokat, ahogyan csak tudta, míg pl. a táborvezető – legjobb tudomáson szerint – egyetlenegyszer sem emelt kezet 
egyetlen foglyára sem.  
Ebből egyet láthatunk: egy ember címkéje, hogy a táborőrség tagja volt-e, vagy fogoly, semmit sem mond. Emberi jóság bárkiben fellelhető 
lehet, tehát még annál a csoportnál is, melynek általánosított elítélése bizonyára nagyon is kézenfekvő lenne. E területen sok az átfedés és nem 
olyan egyszerű a dolgunk, hogy kijelenthetnénk: ezek angyalok, azok pedig ördögök. Ellenkezőleg: a lágeréletben kialakult szemlélettel 
ellentétben valahogyan személyes és erkölcsi teljesítmény volt és marad az, hogy egy őrszem vagy felügyelő a foglyokkal szemben emberi 
magatartást tanúsított. Másfelől a legsúlyosabban elítélendő annak a fogolynak az aljassága, aki saját sorstársaival szemben gonosz. Hogy egy 
ilyen ember jellemtelensége különösen fáj a foglyoknak, az éppen olyan érthető, mint másfelől az a mély megrendülés, mellyel a fogoly fogadja 
az emberiesség legcsekélyebb jelét is, amit például az őrszem részéről tapasztal. Ha emlékezetemben felmerül az a nap, amikor egy előmunkás 
(tehát nem fogoly) titokban odacsúszatott nekem egy darabka kenyeret, melyről tudhattam, hogy csak a reggeli adagjából takaríthatta meg, – 
akkor arra is emlékszem, hogy távolról sem a darabka kenyér, mint anyagi tárgy volt az, ami a szó szoros értelmében könnyekig meghatott, 
hanem az irányomban megnyilvánult emberiesség, az adományt kísérő emberi szó és emberi tekintet… 
Egyet megtanulhattunk mindebből: a földön kétféle emberi faj létezik és csakis ez a kettő: a tisztességes emberek „faja” és a tisztességteleneké. 
És mindkét „faj” általánosan elterjedt, minden csoportba behatolnak és beszivárognak. Egyetlen csoport sem áll kizárólag tisztességes vagy 
kizárólag tisztességtelen emberekből, ebből a szempontból tehát egyetlen csoport sem „fajtiszta”, – nos hát, így akadt egy-egy rendes fickó még 
az őrszemélyzetben is.” (Frankl 1988., 90-91. o.)  
„… főleg a primitívebb természetű embereknél volt gyakran megfigyelhető, hogy lelki beállítottságukban változatlanul megmaradnak a hatalom 
és az erőszak kategóriájában. Így most, felszabadulva, így vélik, ők maguk azok, akik hatalmukat, szabadságukat önkényesen, gátlástalanul és 
megfontolatlanul kihasználhatják. Az ilyen primitív emberek számára tulajdonképpen semmi más nem változott, csak a régi kategória előjele: 
negatívból pozitívvá vált: a hatalom, erőszak, önkény és igazságtalanság tárgyaiból az ennek megfelelő alanyai lettek, túl erősen kötődnek még az 
átéltekhez. Ez néha teljesen jelentéktelennek tűnő apróságokban nyilvánul meg. Egy példa: egyik bajtársammal egy réten át térünk vissza abba a 
táborba, ahol felszabadultunk. Elértünk egy frissen bevetett szántóföldhöz. Én akaratlanul is kitérek, ő viszont megfogja a karomat és átvonszol 
rajta. Dadogok valamit arról, hogy a friss vetést nem szabad letaposni. Akkor dühbe gurul, szemében gonosz fény villan és rám ordít: »Mit nem 
mondasz! És tőlünk túl keveset vettek el? Nekem feleségemet és gyermekemet gázosították el – másról nem is szólva – és te meg akarod nekem 
tiltani, hogy összetapossak néhány szál zabot?« … Ezek után az emberek csak nagyon fokozatosan vezethetők vissza ahhoz a máskor oly magától 
értetődő igazsághoz, hogy senkinek nincs joga rosszat tenni, még annak sem, akinek sok rosszat kellett elszenvednie.” (Frankl 1988., 94-95. o.) 
 
S szabadsága, szabad akarata és felelősség például ösztönkésztetései, környezeti hatásai ellenére: „… azt hihetnők, hogy az emberi lelket 
kényszerűségből és egyértelműen végső fokon a környezet határozza meg, hiszen a koncentrációs tábor pszichológiáján belül pl. éppen ez a 
lágerélet az, amely – sajátságos társadalmi környezetként – az ember magatartását látszólag törvényszerűen alakítja. Joggal lehet tehát 
ellenérveket felhozni és feltenni a kérdést: hol marad akkor az emberi szabadság? Hát nem létezik a magatartás, az adott környezeti feltételekhez 
való alkalmazkodás szellemi szabadsága? Az ember valóban nem egyéb, mint többszörös, akár biológiai, akár pszichológiai, akár szociológiai 
értelemben vett meghatározottság és feltételezettség puszta terméke? Valóban nem több az ember, mint testi felépítésének, jellembeli 
adottságainak és társadalmi helyzetének véletlen eredménye? És különösen: tényleg megmutatkozik az embernek a lágerélet különleges, 
társadalmilag meghatározott környezete által kiváltott lelki reakcióin, hogy ki sem tudná magát vonni a rákényszerített forma behatásai alól? 
Hogy alá kell vetnie magát ezeknek a behatásoknak? Hogy „mást nem is tehet” a „körülmények (a lágerben uralkodó életkörülmények) 
kényszere” alatt? Nos, ezt a kérdést úgy tapasztalat alapján, mint elvileg is meg tudjuk válaszolni. Tapasztalat szerint annyiból, hogy maga a 
lágerélet bizonyította, hogy igenis, az ember „mást is tehet”. Akadna példa szép számban, gyakorta hősiesek, melyek megmutatták, hogy az 
apátiát is le lehet éppen győzni és az ingerültséget is el lehet fojtani; hogy nyomaiban változatlanul fennáll a szellemi szabadság, az Én szabad 
magatartása a környezettel szemben, még ebben a belsőleg és külsőleg egyaránt abszolútnak látszó kényszerhelyzetben is. A koncentrációs tábort 
túlélők mindegyike tudna mesélni azokról az emberekről, akik megjelentek itt-ott a sorakozótéren vagy a barakkokban, itt egy-egy jó szót, ott 
egy-egy utolsó darabka kenyeret osztogatva. És ha kevesen is voltak, mégis ők szolgálnak bizonyítékul arra, hogy a koncentrációs tábor mindent 
elvehet az embertől, csak egyet nem: azt a végső emberi szabadságjogot, mely szerint eldöntheti, hogyan álljon hozzá az adott körülményekhez. 
És dönthetett „így” vagy „úgy”. A táborban minden nap minden órájában ezernyi alkalom is adódott ilyen belső döntésre, mely megmutatja, hogy 
az ember ellenállhat vagy behódolhat a környezet erőinek, melyek elrabolják az ember sajátját – belső szabadságát –, és arra csábítják, hogy 
lemondva szabadságáról és méltóságáról a külső körülmények puszta tárgyává és játékszerévé váljék, így hagyva magát átformálni „tipikus” 
lágerfogollyá.  
Ha a lehetséges szempontok közül ez utóbbi alapján a koncentrációstábor lakók lelki reakciójának módja is végül többen tűnik, mint pusztán 
bizonyos testi, lelki és társadalmi feltételek kifejezése; akármennyire is alkalmasak mindezek – úgy a táplálék kalóriaszegénysége, mint az 
alváshiány és a legkülönfélébb lelki „komplexusok” – arra, hogy megértessék, az ember áldozatul esik egy tipikus lágerpsziché 
törvényszerűségének. Végső soron mindaz, ami az ember belsejében lejátszódik, amivé az embert a láger látszólag formálja, egy belső 
elhatározás eredményének tűnik. Elvileg tehát minden ember ilyen körülmények között is valahogy maga döntheti el, hogy – szellemi 
szempontból nézve – mivé válik a lágerben: tipikus KZ-essé [lágerfogollyá] vagy olyan emberré, aki még itt is ember marad és megőrzi emberi 
méltóságát.  
Dosztojevszkij egyszer azt mondta: „Csak egytől félek: hogy kínomra méltatlan vagyok.” Ezek a szavak elég gyakran jártak a fejemben, amikor 
megismertem azokat a mártírembereket, akiknek lágerbeli magatartása, szenvedése és halála bizonyságul szolgált arra, hogy létezik az embernek 
ez a szóban forgó utolsó és elveszíthetetlen belső szabadsága. Ők bizony mondhatták volna, hogy „kínjaikra méltók” voltak. Ők bebizonyították, 
hogy a valódi szenvedésben teljesítmény rejlik, belső teljesítmény testesül meg. Az ember szellemi szabadsága – melyet utolsó leheletéig senki 
sem vehet el tőle – lehetővé teszi, hogy még utolsó leheletéig is alkalmat találjon arra, hogy életét értelmessé tegye.” (Frankl 1988., 70-72. o., 
v.ö.: Lukas 1986b., 35-36. o.) 
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ruházhat át (9. ábra) (Frankl 2005., 55-64. o., Lukas 1986b., 22., 25., 34-40. o., Zsók 2005., 97-
109., 110-116., ). 
 
Mivel biológiai, pszichológiai és szociológiai adottságaink, illetve élethelyzeteink sohasem 
tőlünk függnek, hanem az élet alakítja azokat, az embernek rá kell jönnie arra, hogy a fenti 
összefüggések alapján az életben sohasem ő az, aki kérdez, hanem mindig az élet az, ami egy 
adott pillanatban és szituációban kérdéseket tesz fel számára, s ami „elvárja”, hogy az ember 
abban az adott pillanatban és szituációban (9. ábra) alkalmazkodjon hozzá, s felelősségteljesen 
válaszolja is meg a kérdéseket. Ez a kérdezés emberről emberre és óráról órára változik, s mindig 
egy adott pillanat kérdése. Szabadságunk, szabad akaratunk és felelősségünk is tehát mindig egy 
adott pillanatban és adott szituációban érvényes. Ha ugyanis az iskolában sorozatos tanulmányi 
kudarcok érnek, akkor azzal, hogy folyvást azt a kérdést tesszük fel, hogy miért történik ez 
velünk, attól még a kudarcok nem fognak megoldódni. Az élet, a helyzet várja el tőlünk – 
szabadságunkból és felelősségünkből adódóan –, hogy megfelelő választ adjunk: például 
tanulásmódszertani órákon veszek részt, vagy pedagógusként családlátogatást teszek, mert 
elképzelhető, hogy nem a gyermek elégtelen tanulásmódszertana van a problémák háttérben, 
hanem valamilyen destruktív családi háttér. A pillanat és a szituáció jelentősége is fontos, hiszen 
nem mindegy, hogy rögtön ismerjük fel a problémát, vagy húzzuk-halasztjuk annak feltárást, 
illetve az is nyilvánvaló, hogy saját szituációmban csak én vagyok kompetens a lépésre, más 
nem teheti meg helyettem (Frankl 2005., 31-34. o., Zsók 2005., 97-109. o.)11.  
 
A felelősség tulajdonképpen válogatósságot jelent jó és rossz, helyes és helytelen, értelmes és 
értelmetlen között. Különösen akkor, ha tudatosítjuk magunkban, hogy olykor még felelős 
választásaink és döntéseink is hibázási lehetőségekkel járhatnak (9. ábra) (Frankl 2005., 31-34., 
168-169. o., Frankl 2006., 12-20. o., Lukas 1986b., 22., 25., 34-40. o.). 
 
A szabad állásfoglalás és felelősség valamihez – különösen akkor, ha valami kellemetlenhez való 
állásfoglalás és felelősség – igényel egy benső, kifejezetten emberi, tehát szellemi erőt. Ez az erő 
az emberi szellem egyik képességéből, a szellem dacoló hatalmából származik (Frankl 2006., 
65-69. o., Lukas 1986b., 22., 25., 34-40., 80-84. o., Lukas 2006., 189-193. o., Zsók 2005., 162-
169. o.)12. 

                                                 
 
11 „Amire itt szükség van: teljes fordulat az élet értelem iránti kérdés felvetésében. Meg kell tanulnunk és a kétségbeesett embereket meg kell 
tanítani arra, hogy valójában soha nem azon múlik, mi mit várhatunk még az élettől, hanem inkább csak azon, hogy az élet mit vár mitőlünk! 
Filozófiai nyelven azt lehetne mondani, hogy itt valamiféle kopernikuszi fordulatról van szó, éspedig olymódon, hogy ne csak egyszerűen az élet 
értelmét kérdezzük, hanem, hogy megkérdezettként éljük meg saját magunkat, mint olyan embert, akinek az élet naponta, óránként kérdéseket 
tesz fel, olyan kérdéseket, melyekre válaszolnunk kell és a helyes választ nem töprengéssel vagy szónoklattal, hanem cselekvéssel és megfelelő 
magatartással kell megadnunk. Élni végső soron nem jelent mást, mint felelősséget viselni az élet által felvetett kérdések helyes 
megválaszolásáért, az élet által minden egyes ember elé kitűzött feladatok teljesítéséért, az adott pillanat követelményének megfelelő 
helytállásért.” (Frankl 1988., 82. o.)   
 
12 „Arra utasítottak, hogy minden poggyászunkat hagyjuk a vagonban, szálljunk ki és alkossunk egy-egy oszlopot, külön a férfiak és külön a nők, 
és így vonuljunk el egy magasabb rangú SS-tiszt előtt. Furcsamód volt annyi merszem, hogy – jól-rosszul a kabátom alá rejtve – magammal 
vigyem a kenyérzsákomat. Látom, ahogyan az oszlopom egyenként közelíti meg az SS-tisztet. Számítgatni kezdek: ha észreveszi a nehéz 
kenyérzsákot, ahogyan oldalra húz engem, egy pofon biztosan kijár, amelytől a sárba repülök – ez a következmény már máshonnan ismerős volt. 
Inkább ösztönösen igyekszem egyre jobban felegyenesedni, hogy minél közelebb kerüljek a tiszthez, nehogy észrevegye: terhet rejtegetek. Most 
itt áll előttem: magas, karcsú, fess, kifogástalan és ragyogóan tiszta egyenruhában – egy elegáns, ápolt ember, éles ellentétben azokkal a 
nyomorult alakokkal, amilyenek mi voltunk: kialvatlanul és elhanyagolt külsővel. Ő pedig nemtörődöm tartással áll előttünk, jobb könyökét 
megtámasztja bal kezével, jobb kezét felemelve tartja és mutatóujjával apró integető mozgást végez – hol balra, hol jobbra – jóval többször 
jobbra… Egyikünknek sem volt a leghalványabb fogalma sem arról, micsoda jelentőséggel bírt ennek az emberi mutatóujjnak parányi mozdulata 
– hol balra, hol jobbra – jóval többször jobbra. Most én vagyok soron. Röviddel ezelőtt valaki odasúgta nekem, hogy a jobbra (a néző felől) 
menők a munkába, a balra menők pedig egy munkaképtelenek vagy betegek részére való táborba kerülnek. Hagyom a dolgokat a maguk útján 
haladni, most először – majd ezt követően még oly nagyon sokszor. Kenyérzsákom bal felé húz, nyújtózkodom és felegyenesedem. Az SS-tiszt 
vizsgálódva nézeget engem, úgy látszik meghökken vagy kétségei támadnak, mindkét kezét vállamra teszi – igyekszem peckesnek hatni, feszesen 
és egyenesen állok –, aztán lassan fordít egyet a vállamon, úgy hogy jobbra fordulok, és én elvonulok jobbra.  
Estére már megvilágosodott előttünk ennek a mutatóujjal való játéknak a jelentősége: ez volt az első szelekció! Az első döntés lét vagy nemlét 
felől; szállítmányunk döntő többsége, mintegy 90%-a számára ez jelentette a halálos ítéletet, melyet a következő néhány órán belül már végre is 
hajtottak. Akit – tőlünk nézve – balra irányítottak, az a pályaudvari rakodóról egyenesen az egyik krematóriumi épületbe menetelt, ahol – azt az 
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A szellemi létdimenzió szabadságának, szabad akaratának, felelősségének és a belőlük 
következő szellemi dacoló hatalom képessége nemcsak a logoterápia antropológiai 
vonatkozásaiban fontosak, hiszen ezeket a logoterápia terápiás eljárásai során is alkalmazza, 
hogy a személy számára megadja a szabadságot valami felé, ha attól a valamitől mégsem lenne 
szabad (Zsók 2005., 117-121. o.). 
 

Pán-determinizmus 
 
Amennyiben az embert pusztán testi és lelki (pszichés) mivoltában kezeljük, s nem veszünk 
tudomást szellemi dimenziójáról, akkor alapvetően megkérdőjelezzük szellemi szabadságát és az 
ebből következő szellemi szabad akaratát és felelősségét is. Ezt a mondatot meg is fordíthatjuk: 
ha az ember szellemi szabadságát és az ebből következő szellemi szabad akaratát és felelősségét 
megkérdőjelezzük, akkor alapvetően nem veszünk tudomást szellemi dimenziójáról sem.  
Amennyiben megkérdőjelezzük, sőt letagadjuk az ember szabadságát, szabad akaratát és 
felelősségét valakihez, vagy valamihez, akkor pán-determinizmussal van dolgunk, s az embert 
már nem úgy fogjuk fel, mint életének tudatos, szabad és felelősségteljes alakítóját, hanem mint 
sorsának elszenvedőjét, egy akaratgyenge embert. 
Ebben az esetben nem állhat más fenn, minthogy az illető úgy érzi, sorsának, s testi, lelki 
(pszichés) folyamatainak rabja. Ő nem más, mint ősi biológiai, pszichológiai, szociológiai 
feltételek sokasága, amelyek ösztöneit, hangulatát határozzák meg. Ezen alapvető 
korlátoltságában nem is érzi szabadságának és szabad akaratának jelenlétét, jelenvalóságát, ezért 
képtelen a szabad és felelősségteljes döntésre és választásra. Ebből adódóan a döntés és választás 
esetén nincs is hibázási lehetősége (9. ábra) (Frankl 1988., 128-129. o., Lukas 1986b., 38-40. o.). 
 
Összegzés: 
 
A fejezetben az ember szellemi létdimenziójának egy következő tulajdonságával, jellemzőjével, 
a szellem szabadságával, s ebből adódóan a személy szabad akaratával, szabad cselekvési 
lehetőségével és felelősségével ismerkedtünk meg. Az emberi személy akaratának szabadsága a 
logoterápia antropológiai tartópillére is. Amennyiben a szellemi személy szabadságát elvitatjuk, 
pán-determinizmust követünk el, s alapvetően mellőzzük a személy szellemi létdimenzióját, s 
annak szabadságát, mint egyik tulajdonságát.  
 
A logoterápia antropológiai vonatkozásaihoz a következő szakirodalmakat ajánljuk még: Frankl 
1988., Frankl 2005., 21-30., 31-34., 52-68., 69-77., 83-87., 110-113., 151-174. o., Frankl 2006., 
7-23. o., Lukas 1986b., 15-84. o., Lukas 2006., 17-29., 221-232. o., Zsók 2005., 25-55., 88-109., 
110-127., 139-150., 186-199. o.).  
 
A logoterápia antropológiai vonatkozásának tárgyalását ezzel lezártuk, de az ember antropológiai 
tárgyalásából felvázolt négy szellemi tulajdonság, jellemző közül kettőt – a sértetlenséget és az 
értelemorientáltságot – még nem említettünk. Ezek ugyan az antropológiai vonatkozásokból 
erednek, de máshol, a logoterápia pszichoterápiás vonatkozásainál kell őket megemlítenünk. Ez 
következik most. 
 

                                                                                                                                                             
 
ott foglalkoztatottak elmondták nekem – több európai nyelven elolvashatta, hogy az épület „fürdő”. Ezután a balra irányítottak mindegyikének 
kezébe nyomtak egy darab RIF-szappant. Ami ezt követően játszódott le, arról legyen szabad hallgatnom, mivel sokkal hitelesebb beszámolók ezt 
már hírül adták.” (Frankl 1988., 19-21. o.)  
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III. A logoterápia, mint pszichoterápia  
 
A logoterápiát nemcsak antropológiaként gondolhatjuk el, hanem felfoghatjuk úgy is, mint 
pszichoterápiát. A logoterápia pszichoterápiás elméleti koncepciójában először azt kell 
megvizsgálnunk, hogy a további pszichoterápiák mellett a logoterápia, mint pszichoterápia hol 
helyezkedik el.  
A logoterápia más pszichoterápiák közé való besorolása után említést teszünk a logoterápia 
pszichoterápiás vonatkozásairól, tehát a logoterápia gyógyászati elgondolásairól. Ehhez az 
antropológiai résznél már felsorolt további szellemi tulajdonságok, jellemzők – sértetlenség, 
értelemorientáltság – fognak segítséget nyújtani, segítségünkre sietni. 
 

1. A logoterápia helye a pszichoterápiák között 
 
A logoterápia nemcsak antropológia, hanem pszichoterápia is, ezért szükségszerű, hogy 
megvizsgáljuk helyét az egyes pszichoterápiák között. Két elméleti felosztás létezik: 
 

A. A pszichoterápia bécsi iskolái (W. Soucek felosz tása) 
 
W. Soucek a pszichoterápiák bécsi iskolájában három iskolát jelölt meg: 
 

1. A pszichoterápia első bécsi iskolája a pszichoanalízis. 
 

A pszichoanalízis megalapítója és megalkotója Sigmund Freud volt, aki pszichológiájában 
az ember ösztönkésztetéseiből13 eredő, a kéj, gyönyör, élvezet, hedonizmus felé való 
törekvését („Az élvezet, az örömvágy akarása” (Lukas, 1986., 17. o.)) állította. Az 
ösztönélet pedig destruktív hatást gyakorolhat az ember lelki folyamataira, zavarokat 
okozva bennük. Freud pszichoterápiáját tehát ennek a zavaroknak a kezelésére állította fel.  

 
2. A pszichoterápia második bécsi iskolája az individuálpszichológia. 

 
Az individuálpszichológia megalkotója, atyja Alfred Adler volt. Adler figyelembe vette az 
ember szociális helyzetét, szociálpszichológiáját, amely társas érintkezéséről szól. Szerinte 
a lelki betegségek mozgatórugója a kisebbrendűségből fakadó kompenzálási kényszer, a 
hatalomra törekvés („A hatalom akarása” (Lukas, 1986., 17. o.)). Pszichoterápiás kezelései 
tehát ennek az elgondolásnak a függvényében alakulnak. 

 
 
                                                 
 
13 „ »Ki kellene próbálni, hogy a legkülönbözőbb embereket egyöntetűen éhezésnek tegyék ki.  A következő táplálékszükséglet növekedésével el 
fog tűnni valamennyi egyéni különbség, helyükre a kielégítetlen ösztön egységes megnyilvánulásai lépnek« (Összes Művek, V. kötet, 209. oldal). 
Ezt mondta Sigmund Freud. Hála Istennek, megmenekült attól, hogy belülről megismerjen egy koncentrációs tábort, vagy egy hadifogolytábort. 
Az általa kezelt emberek a korabeli divatos plüss-huzatú, Makart-stílusú díványon feküdtek, nem pedig Auschwitz és Sztálingrád szennyében. Ott 
ugyanis „nem tűntek el a különbségek”, hanem felerősödtek, az emberek ott mássá váltak, levetették álarcukat, ott kiderült, hogy ki gazember és 
ki szent. Előadóként mindig óvakodtam szentekről beszélni: de Maximilian Kolbe atya [aki maga is Auschwitzban halt meg, életét másért 
feláldozva] szentté avatása óta habozás nélkül tehetném, én azonban mégsem a szentekről szeretek beszélni, hanem egészen általánosan a 
tisztességes emberekről – mindjárt azt is hozzáfűzve, hogy ők kisebbségben vannak… De minden, ami kiváló, éppoly nehéz, mint amilyen 
ritka… mondja Spinoza, főművének, az „Etiká”-nak utolsó mondatával. Vajon nem éppen ez a „ritkaság” az egyetlen nagy felhívás, hogy a 
tisztességes emberek kisebbségéhez csatlakozzunk? A világ gonosz; de minden még sokkal fontosabb lesz, hacsak valamennyien nem tesszük 
meg érte a tőlünk telhető legtöbbet. 
Auschwitz óta tudjuk, hogy mire képes az ember. Hirosima óta pedig azt is tudjuk, hogy mekkora tét forog kockán.” (Frankl 1988., 117. o.) 
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3. A pszichoterápia harmadik bécsi iskolája a logoterápia. 
 

A logoterápia szellemi megalapítója és atyja Viktor Emil Frankl, aki nem elégedett meg 
azzal, hogy az embert testi és lelki (pszichés) mivoltában, valamint biológiájának és 
pszichológiájának ok-okozataként és termékeként fogja fel. Szerinte az ember szellemi 
személy is, aki szabadnak, de felelősnek született, s egész életében az értelmes dolgok felé 
orientálódik – még testi-lelki (pszichés) betegségei közepette is („Az értelem akarása” 
(Lukas 1986b., 17. o.)). Ez az értelemorientáció is alapvetően emberi jelenség, amely az 
ember szelleméből gyökerezik. Az emberi szellem sosem tud megbetegedni, de 
frusztrálódhat, ha értelmetlenséget él meg. Így Frankl pszichoterápiás koncepciója 
elsősorban az egzisztenciális problémák, értelmetlenségérzések kezelésére irányul (10. 
ábra). 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E felosztás alapján látható, hogy a pszichoterápiák bécsi iskolái és tanai egymásból következnek, 
de rájuk az egymásmellettiség, az egymás mellett való jelenlevőség a jellemző.  

 

B. Amerikai tankönyvek felosztása 
 
Az amerikai tankönyvek W. Soucek felosztásától kissé eltérő felosztást alkalmaznak. Itt is 
három iskoláról kell beszélnünk: 
 

1. Pszichoanalízis. 

A Freud által alapított pszichoanalízisről van szó. S elméletének megközelítésében az 
embert, mint ösztöneinek működéséből adódó „lereagáló létezést” ismerik (Lukas 1986b., 
19. o.).  

 
2. Behaviorista terápiák (magatartás- és viselkedésterápia). 

A magatartás- és viselkedéspszichológiák az embert a kondicionálásra és a tanulási 
mechanizmusra „reagáló létezésként” fogják fel (Lukas 1986b., 19. o.).   

 
3. Egzisztenciális pszichiátria vagy más néven: humanisztikus pszichológia. 

 

Logoterápia 

Individuálpszichológia 

Pszichoanalízis 

A pszichoterápia 
bécsi iskolái 

Frankl 

Adler 

Freud 

1905-1997 

1870-1937 

1856-1939 

10. ábra: A pszichoterápia bécsi iskolái W. Soucek felosztásában 
(Lukas 1986b., 20. o., kiegészítés: Moldován) 
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A humanisztikus pszichológiák az embert fenomenológiai megközelítésben igyekeznek 
szemlélni, vagyis úgy, hogy általános pszichológiai elméletek révén nem kívánnak 
általánosítani, szerintük ugyanis minden ember máshogy és máshogy él meg bizonyos 
dolgokat. A modern pszichoterápiák (beszélgetésterápia, gestalt terápia, pszichodráma, 
tranzakcióanalízis) szinte mindegyike ide sorolható, s ide sorolják a logoterápiát is, bár 
néhány lényeges tulajdonságban eltér azoktól.  
A későbbiekben fogjuk látni Maslow szükséglethierarchia piramisát, amelynek csúcsán a 
legmagasabb emberi szükséglet, az önmegvalósítás áll. A humanisztikus pszichológiák 
általában ezt vallják a legmagasabb emberi szükségletnek. A logoterápia a humanisztikus 
pszichológiákkal ellentétben azonban nem az ember saját szükségleteit állítja a 
középpontba, hanem az ember szellemi létdimenziójából adódó, mások, másvalamik felé 
való irányultságát, tehát nem magára, hanem másra orientálódását (önfelülmúlását). 
Egy másik lényeges különbség, hogy – bár a logoterápia is vallja az ember azon 
szükségleteit, amelyeket Maslow felsorolt, de – az ember szellemi létdimenziójából 
adódóan bizonyos dolgokat előbbre tud helyezni a testi-lelki (pszichés) szükségleteinél is. 
Az ember szellemi személyként például képes a legnagyobb ínség közepette is más, sokkal 
jobban éhező embertársa javára lemondani utolsó falatjáról is. 
Az ember tehát ennél fogva nem lereagáló, vagy reagáló létezés, hanem „cselekvő 
személy” (Lukas 1986b., 19. o.) (11. ábra). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A felosztásból itt már nem az egyes pszichoterápiás iskolák egymás mellettisége látható, hanem 
sokkal inkább egy fejlődési vonal tűnik ki (Lukas 1986b., 17-21. o.).  
 
Összegzés:  
E fejezetben megkíséreltük a szakirodalmak alapján a logoterápiát, mint pszichoterápiát a 
pszichoterápiák bécsi iskolái és az Egyesült Államokban honos pszichoterápiák közé besorolni. 

Humanisztikus pszichológia 
 

Moreno, Allport, Maslow, Bühler, 

Rogers, Boss, Perls, Cohn, stb.  

Viselkedésterápia 
 

Watson, Wolpe, Eysenck, Skinner,  

Turner, Lazarus, Bandura, Kanfer, stb. 

ismert  

ismert kb. 1920-tól 

Pszichoanalízis 
 

Freud és tanítványai  

Logoterápia 
Frankl és tanítványai  

kb. 1960-tól  

 

ismert kb. 1980-tól 

ismert kb. 1940-tól 
A pszichoterápia 

amerikai felosztása  

11. ábra: A pszichoterápiák amerikai felosztása (Lukas 1986b., 20. o.) 
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2. A szellem sértetlensége 
 
A szellemi létdimenzió további két jellemzőjét (sértetlenség, értelemorientáltság) – mint 
korábban említettük – a logoterápia pszichoterápiás vonatkozásainál kell közölnünk. Térjünk 
most át ezek tárgyalására.  
 
Újra vissza kell térnünk a logoterápia két kifejtett dimenzionálontológiai törvényéhez és 
következtetéseihez, hiszen a szellem sértetlenségét, mint jellemzőjét csak így lehetséges 
megmagyarázni. A két dimnezionálontológiai törvény és következtetései arról számoltak be, 
hogy az ember – különösen szellemi létdimenziójában – nem egy zárt rendszer, ezért nem testi-
lelki (pszichés) ok-okozati összefüggések rendszere, hanem egy valóban nyitott, tehát minden 
testi-lelki (pszichés) ok-okozattól szabad, tehát mentes, szellemi személy (Frankl 2005., 52-68. 
o., Zsók 2005., 110-116. o.).  
Mivel a szellemi dimenzió minden testi-lelki (pszichés) ok-okozattól mentes, ezért mentes kell, 
hogy legyen minden olyan testi, lelki (pszichés) betegítő októl, amely a szellemi létdimenzióban 
okozatképpen betegséget idézhet elő. Ez utóbbiból pedig következik, hogy ha mentes minden 
okozattól, akkor mentes marad minden betegségtől is. Vagyis: az ember szellemi létdimenziója 
sohasem tud megbetegedni, vagyis mindig sértetlen marad. Erre utal Frankl pszichiátriai 
hitvallása is: 

 
„Hiszem a szellemi személy továbblétezését 

a [szomatikus és] pszichotikus megbetegedés szimptómái mögött.” 
(Zsók 2005., 162. o.) 

 
Ez vonatkozik a halállal kapcsolatos kérdésekre is: az ember testi, lelki (pszichés) mivolta a 
halállal megsemmisülhet, mert az anyag elpusztul, de szelleme, mivel sértetlen, nem 
semmisülhet meg14. 
 
Az ember sértetlensége, sérülékenység- és betegségmentessége csak a szellemi létére és 
létdimenziójára vonatkozik, vagyis az emberben a szellemi létdimenzió jelenléte ellenére sajnos 
meg tud betegedni teste és lelke (pszichéje), illetve azok folyamatai is, hiszen alapvetően 
birtokolják a testi, vagy lelki (pszichés) ok-okozati összefüggéseket.  
A testi megbetegedések, betegségek kihathatnak az ember lelki (pszichés) működésére, 
folyamataira, s ugyanígy lelki (pszichés) folyamatai is kihatással lehetnek az ember testi 
létdimenziójára is. Egy daganatos betegségben szenvedő személynek nemcsak a teste, testi 
folyamati, hanem lelki (pszichés) folyamatai is a betegség hatása alá kerülhetnek, különösen, ha 
kilátástalan a helyzet. Az állandó lelket (pszichét) stimuláló kábítószerek pedig előbb-utóbb testi 
leépüléshez, zavarokhoz vezethetnek.  

                                                 
 
14 „… a logoterápia emberképében az „ember” mint szellemi lény alkot egységet pszichofizikai organizmusával. S mivel a szellemi a 
transzcendens, az organikus pedig az immanens [bennmaradó, fennmaradó] világhoz tartozik, az emberben egyesül a teremtés gondolata és az 
elgondolt teremtmény; ég és föld, végtelenség és végesség. Organikus lényként az ember térben és időben él, lénye matériából és annak 
funkcióiból tevődik össze, s alá van vetve a természet oksági törvényszerűségeinek. Organizmusként születik, akként betegszik meg – a teste 
vagy a lelke –, s az organizmus éri utol a halál. Szellemi lényként egy másik dimenzió leszármazottja, amely azonban tudattalan marad a 
számára, hacsak nem válik számára tudatossá a hit által. Szülöttje egy téren és időn, anyagon és okságon túli dimenziónak, mint ahogyan arról a 
föld valamennyi vallása hitet tesz anélkül, hogy konkrétan néven tudná azt nevezni. 
Viktor E. Frankl a következőképpen nyilatkozik erről: 
»… a szellemi személy létezéséről, a pszichofizikummal való összefonódásán túl egy valami biztonsággal elmondható: halandónak nem halandó. 
Nem szabad, hogy ellenérzést váltson ki belőlünk ez a negatív megközelítés – hogy ti. a szellemi személy halhatatlan. Ellentett párja ez csupán 
annak a megfogalmazásnak, amit nem a halál, hanem az ember fogantatása illetve születése kapcsán már mondtunk: a szellemi személy nem 
hozható létre.« ” (Lukas 2006., 27. o.) 
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Mint korábban említettünk, az ember szellemi létdimenziója és szellemi folyamatai – mivel 
alapvetően szabad minden ok-okozattól, ezért mentes is tőlük – sohasem tud megbetegedni. Még 
abban az esetben sem, amikor az ember testi, vagy lelki (pszichés) megbetegedésben, 
betegségben, vagy azok bármely minőségi, súlyossági fokán is mozog. Természetesen azonban e 
testi és lelki (pszichés) betegségek hatással lehetnek az ember szellemi folyamataira, ezért az 
emberi szellem egzisztenciálisan frusztrálódhat. Ez abban az esetben fordulhat elő, amikor egy 
súlyosan beteg ember már kilátástalannak és értelmetlennek érzi az életét, s újra csak hátralévő 
életének céljait latolgatja – látszólag eredménytelenül. Ezek egzisztenciális kérdések, s ezért az 
ember szellemi létdimenziójában fogannak meg, előidézve a szellemi dimenzió frusztrálódását 
az adott helyzettől (testi, vagy lelki (pszichés) betegségéből adódóan). Meg kell még említenünk, 
hogy az ember szellemi dimenziója bármilyen testi, vagy lelki (pszichés) megbetegedés hiánya 
esetén is frusztrálódhat. Ezt ésszerű is belátni, hiszen mindig adódhatnak olyan egzisztenciális 
kérdései, amelyeket nem tud, vagy nem akar megválaszolni. Továbbra sem szabad azonban 
elfelejteni, hogy a szellemi létdimenzió és folyamatai nem tudnak megbetegedni: a szellem 
szabadsága és távolságtartása végett az ember szellemileg mindig képes elhatárolni magát testi, 
vagy lelki (pszichés) betegségeitől, de nem mindig tud meggyógyulni azoktól.  
 
A szellemi létdimenzió frusztrálódása esetén a szellemi dimenzió továbbra sem vész el, de a 
felmerülő és alapvetően nem megválaszolt súlyos egzisztenciális kérdések hatására – 
keletkezzenek azok testi, lelki (pszichés) betegségek hiányában, vagy éppen azok miatt – 
átmenetileg, vagy tartósan beárnyékolttá, blokkolttá, a tudat számára nem hozzáférhetővé válhat, 
vagyis kifejezésre és kifejeződésre sem jutat (pl. eszméletüket vesztett, súlyos agyi katasztrófán 
átesett vagy személyiségleépülésben szenvedő emberek esetén, de kisgyermekkorban is előáll ez 
a helyzet, amikor még a gyermekek nem ébrednek tudatukra). Ha ez a körülmény bekövetkezik, 
akkor a logoterápia – mivel a terápiás kezelések során éppen ennek a szellemi létdimenziónak a 
képességeit használja fel és alkalmazza – nem tud terápiás kezelést folytatni egészen addig a 
pillanatig, amíg a személy szellemi létdimenziója legalább részben hozzá nem férhető (amíg a 
szenvedő személy legalább haloványan, de ráébred szellemi tartalmaira) (12. ábra.) (Lukas 
1986b., 46-49., Lukas 2006., 17-29. o., Zsók 2005., 88-92. o.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sérülékenység 
 

(1-2. dimenzió: a szomatikus, a 
pszichikus meg tud betegedni) 

minőségi felosztás 
tekintetében 

beteg … egészséges 
abnormális … normális 

ha súlyosan beteg, illetve 
abnormális  

lehetséges 
logoterápiás kezelés 

Sértetlenség 
 

(3. dimenzió: a szellemi nem 
tud megbetegedni) 

mennyiségi hozzáférés 
tekintetében 

a nem hozzáférhető … 
hozzáférhető skáláján 

ha nem hozzáférhető, illetve 
teljes mértékben blokkolt  

nem lehetséges 
logoterápiás kezelés 

12. ábra: A lélek (psziché) sérülékenysége és a szellem sértetlensége 
(Lukas 1986b., 48. o., módosítások: Moldován) 
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Az ember szellemi értelemben vett sértetlenségéből adódó képességét a logoterápia terápiás 
kezelései során is alkalmazza. Ennek a szellemi jellemzőnek a tudatában érthető meg ugyanis a 
szellem ön-eltávolodásának képessége, amely képes minden betegségtől, ok-okozattól jótékony 
távolságot tartani (Frankl 2006., 60-65., 67-68. o., Lukas 1986b., 82. o., Zsók 2005., 161-162., 
164-167. o.). Erre vonatkozik Frankl pszichoterápiai hitvallása: 
 

„Hiszek az emberben élő szellem azon képességében, amely lehetővé teszi,  
hogy minden körülmények között valamiképpen visszalépjen a pszichofizikumtól és gyümölcsöző 

távolságot tartson a pszichofizikummal szemben.” (Zsók 2005., 165. o.)15 
  

Pszichologizmus  
 
Amennyiben az embert pusztán testi és lelki (pszichés) mivoltában kezeljük, s nem veszünk 
tudomást szellemi dimenziójáról, akkor alapvetően megkérdőjelezzük bármilyen testi-lelki 
(pszichés) ok-okozattal (pl. betegségektől) való szabadságát, sértetlenségét, meg nem 
betegíthetőségét. Ezt a mondatot meg is fordíthatjuk: ha az ember szellemi szabadságát, 
sértetlenségét, meg nem betegíthetőségét megkérdőjelezzük, akkor alapvetően nem veszünk 
tudomást szellemi létdimenziójáról sem.  
Ha az embert csak testi vagy lelki (pszichés) betegségeivel együtt szemléljük, akkor leredukáljuk 
őt és azt mondjuk, hogy ő nem más, mint pusztán testi és lelki folyamatainak produktuma. A 
logoterápia az olyan leegyszerűsítést, amely az embert csak lelki (pszichés) folyamatainak 
gépezeteként vagy produktumaként kezeli, pszichologizmusnak nevezi. Ebből adódóan máris 
megalkothatnánk annak a koncepciónak a nevét, amely csak testi folyamatainak gépezeteként 
vagy produktumaként ismeri el az embert (szomatologizmus). De ezek példáján beszélhetnénk 
pszichopatologizmusról, vagy szomatopatologizmusról is, amikor az embert lelki (pszichés) vagy 
testi megbetegedéseinek halmazaként emlegetik.  

                                                 
 
15 „… még egy másik érzés kezd eluralkodni rajtunk: a kíváncsiság. Én magam egy egészen más területről ismerem ezt a beállítottságot, mint 
alapmagatartást egy különleges élethelyzet reakciójaként. Minden alkalommal, amikor életveszélybe kerültem, tehát már korábban is, pl. 
hegymászás közben történt viszonylag szerencsés kimenetelű zuhanásokkor a történés másodperceiben (valószínűleg csak másodperc-töredékek 
voltak) mindenkor csak egy hirtelen lezajló külső esemény kiváltotta magatartásformát ismertem, kíváncsiságot – kíváncsiságot aziránt, 
megúszom-e élve vagy sem, koponyaalapi törést szenvedek-e vagy más csontom törik stb. Auschwitzban is ez a hangulat uralkodott, ez az a 
világot szinte tárgyiasító és az embert távol tartó, szinte hűvös kíváncsiság, a szemlélődés és a várakozás hangulata, melybe ilyen pillanatokban a 
lélek visszahúzódik, igyekszik magát átmenekíteni. Kíváncsiak lettünk, hogy mi minden fog most történni és mik lesznek a következmények. 
Következményei pl. annak, hogy bennünket most anyaszült meztelenül és még vizesen a zuhanyozás után, a késő őszi hidegben a szabadban 
álldogálni hagynak. És ezt a kíváncsiságot a következő napokban a meglepetés váltja fel, meglepetés afelett, hogy egyikünk sem lett még csak 
náthás sem.  
Az újonnan érkezett foglyok közül még nagyon soknak lesz hasonló meglepetésekben része. Aki közülük medikus, az mindenekelőtt egyet tanul 
meg: a tankönyvek hazudnak. Valahol az szerepel, hogy az ember annyi és annyi órán túl nem bírja ki alvás nélkül. Teljesen téves! Az ember 
mindig azt képzelte be magának, hogy ezt vagy azt nem tudja megtenni, vagy hogy ezt vagy azt nem bírja nélkülözni; nem tud elaludni, ha…, 
nem tud élni… nélkül. Auschwitzban az első éjszakán emeletes háromszintes ágyon aludtam, mindegyiken (kb. 2×2,5 m területen) puszta 
deszkákon 9 ember feküdt; és a takarózáshoz minden emeletnek, tehát közösen 9 személynek két takarója volt. Természetesen csak az oldalunkon 
feküdhettünk, egymáshoz szorítva és egymásba préselve, ami viszont a külső hőmérséklet és a barakk fűtetlensége miatt nem is volt annyira 
előnytelen. Cipőt nem volt szabad ezekbe az úgynevezett „boxokba” felvinni, bár némelyek, teljesen szabálytalanul és mit sem törődve a rátapadt 
sárral, fejpárna gyanánt használták. Egyénként más választásunk nem is igen maradt, mint hogy fejünket a szinte kificamítva felfelé tartott 
karunkon nyugtassuk. Mindennek ellenére az alvás megszünteti a tudatot és ezzel kiiktatja a helyzet fájdalmas voltát. Megemlíthető a 
meglepetések közül még egynéhány arról, hogy mi mindent tud az ember: a lágerélet egész idejét kibírni fogmosás nélkül és a táplálék bizonyára 
tetemes vitaminhiánya ellenére egészségesebb foghússal bírni, mint bármikor ezt megelőzően, beleértve a legegészségesebb táplálkozás 
időszakait is. Vagy: féléven át ugyanazt az egy inget viselni, egészen addig, míg a legjobb akarat mellett sem látszik már meg rajta, hogy valaha 
ing volt; vízvezeték-befagyás miatt napokon át nem mosakodni, még részletekben sem, és nem kapni gennyező sebeket a felmart és a 
földmunkálatoktól szennyes kezeken. (Utóbbi persze csak addig volt igaz, amíg be nem következett a fagyások hatása.) Vagy: olyan emberként, 
akit azelőtt a szomszédos szobából átszűrődő legkisebb zaj is felébresztett, úgy, hogy nem tudott ismét elaludni, most ott feküdni egy bajtárshoz 
szorítva, akinek orrából – a saját füledtől néhány centiméternyire – heves horkolás hallatszik. És mégis, mély álomba merül mindegyikünk, amint 
ledől.  
Itt kellett, hogy valóban a tudatunkig hatoljon, mennyire helytálló Dosztojevszkij azon mondata, miszerint egyszer egyenesen olyan lényként 
jellemzi az embert, mely mindent meg tud szokni. Megkérdezhetnének bennünket és meg is tudnánk mondani, meddig helytálló az, hogy az 
ember mindent meg tud szokni…” (Frankl 1988., 24-25. o.) 
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A dimenzionáltontológia két törvénye rávilágított az ember harmadik, szellemi létdimenziójára, 
amelyet a pszichologizmus és társai hajlamosak elfelejteni. Az ember ugyanis jóval több, mint 
egészséges vagy betegség, testi vagy lelki (pszichés) gépezet. Az ember szellem, aki szellemében 
szabad, ezért mentes bármilyen testi vagy lelki (pszichés) betegségtől, s nyitott a világra, a 
világban élő emberekre, személyekre, a világ csodáira a természetben, a művészetben, s nyitott a 
mindennapjaiban előálló munkájának, feladatainak végzésérére. Ha ezeket a jelenségeket a 
szellem létdimenziójából a lélek (psziché), vagy a még alacsonyabbi testi létdimenzióba akarjuk 
vetíteni, akkor Dosztojevszkij, Szent Bernadett, de még Viktor Frankl sem nevezhető – finoman 
szólva – teljesen normálisnak (Lukas 1986b., 32-33, 49-50., 79. o., Zsók 2005., 37-39., 88-92. 
o.).  
 
Összegzés: 
 
A fejezetben a logoterápia antropológiai alapvetésű, de a logoterápia pszichoterápiai 
vonatkozásában használt szellemi tulajdonságról, jellemzőről, a szellem sértetlenségéről esett 
szó. E szellemi tulajdonság révén az ember képes eltávolodni saját testi vagy lelki (pszichés) 
megbetegedéseitől szellemébe, amely sohasem betegedhet meg. E képességet a szellem ön-
eltávolodási képességének nevezzük. A fejezet során kitértünk arra a magatartásra is 
(pszichologizmus), amikor néhányan elfelejtik a szellemi létdimenzió sértetlenségét, s az embert 
csak biológiája és/vagy pszichológiája, illetve ezek produktumai, illetve betegségei mentén 
vizsgálják.   
 
A szellemi személy sértetlenségével, valamint a pszichologizmussal kapcsolatban az alábbi 
irodalmak nyújtanak még tájékozódást: Frankl 2005., 21-30., 151-174. o., Lukas 2006., 179-
181., 185-188. o., Zsók 2005., 25-49. o.   
 

3. A szellem értelemorientáltsága  
 
A logoterápia két dimenzionálontológiai törvényéből már kiderült, hogy az ember nem egy zárt 
rendszer, nem testi-lelki (pszichés) ok-okozatok rendszere, hanem szellemében egy nyitott 
rendszer is, amely mentes, tehát szabad minden testi-lelki (pszichés) ok-okozattól.  A 
meghatározásban benne foglaltatik a nyitott jelző is. Az ember nyitottságából adódó 
szabadságáról, szabad akaratáról, felelősségéről és sértetlenségéről már esett szó. Most 
vizsgáljuk meg mit jelent, hogy az ember nyitott a világra és annak dolgaira, ebből ugyanis 
levezethető, hogy a szellemi személy alapvetően értelemorientált (Frankl 2005., 52-68. o., Lukas 
1986b., 46-49. o., Lukas 2006., 17-29. o., Zsók 2005., 88-92., 110-116., 162. o.).  
Az ember a világra és a világban benne lévő dolgokra való nyitottsága egy újfajta 
motivációelméletet tár elénk. A korábban megalkotott motivációelméletek csupán az ember testi 
és lelki (pszichés) dimenzióját és folyamatait vették figyelembe. A logoterápia által megalkotott 
motivációelmélet azonban e korábbi koncepciókkal ellentétben úgy alkotta meg elméletét, hogy 
alapvetően figyelembe vette az ember harmadik, legemberibb, szellemi létdimenzióját és annak 
folyamatait (személyességét, szabadságát, sértetlenségét, nyitottságát és értelemorientáltságát). 
 
Mielőtt a logoterápia motivációelméletére áttérünk, vizsgáljunk meg néhány, korábban született 
motivációkoncepciót, amelyek pusztán az ember testi és lelki (pszichés) létdimenziójából és 
folyamataiból indultak ki. E motivációelméletek közös tulajdonsága az, 
 

- hogy mindig az egyént és az egyén testi-lelki (pszichés) szükségleteit állították a 
középpontba. E szemléletben az egyén csak saját szükségleteinek kielégítésére törekszik, 
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más nem is létezik számára. Éppen ezért, e szemlélet által tulajdonképpen egy egocentrikus 
emberképet, s egy egocentrikus motivációelméletet sikerült a korábbi koncepcióknak 
felvázolniuk. 

 
- A korábbi motivációelméletek másik közös eleme, hogy az ember motivációjának 

mozgatórugójaként a homeosztázis elvét határozták meg. A homeosztázis egy olyan 
motivációs szabályozó rendszer, amely az élőlények – így az ember – élettani és 
pszichológiai állapotát egy meghatározott szinten tartja. Amennyiben egy szervezet élettani 
és/vagy pszichológiai állapotában hiányok, szükségletek lépnek fel, a meghatározott 
élettani és/vagy pszichológiai állapot szintje csökken. Ha ez bekövetkezik, a homeosztázis, 
mint szabályozó rendszer ösztönzi a szervezetet a felmerülő hiányok kompenzálására, 
csillapítására, kielégítésére, hogy a belső egyensúly helyreálljon. Ha például éhesek 
vagyunk, akkor eszünk, ha szeretetre, törődésre van szükségünk, akkor szüleinkhez, 
barátainkhoz fordulunk. Ezen szükségletek kielégítésének ösztönzésében tehát a 
homeosztázis rendszere, rendszerei játszanak szerepet (Lukas 1986b., 56-57. o., Zsók, 
2005., 40. o.).  
Sigmund Freud mélypszichológiájában hasonló motivációs elvekre támaszkodott. Úgy 
gondolta, hogy az embert csak ösztönei, konkrétabban szexuális késztetései hajtják a 
kielégülés felé. Alfred Adler szintén a homeosztázis elvének működését vette alapul, 
amikor viselkedés- és magatartáspszichológiájában kijelentette, hogy az ember 
mozgatórugója a hatalomra törés. A humanisztikus pszichológiában – szintén a 
homeosztázis értelmében – Abraham Maslow alkotta meg motivációs hierarchiai 
rendszerét16, amelyet az alábbi, 13. ábra szemléltet (Lukas 1986b., 57. o.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
16 „A hierarchiában alacsonyabban elhelyezkedő szükségleteket legalább részben ki kell elégíteni, hogy a magasabban elhelyezkedő szükségletek 
a motiváció fontos forrásaivá válhassanak…” (Atkinson-Atkinson-Smith-Bem 1995., 402. o.)  
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Az egyes szinteken az ember egy adott szükségletcsoportja (biológiai-fiziológiai (evés, 
ivás, szaporodás), biztonsági (biztonságban lét), szeretet, megbecsülés, kognitív 
szükségletek (tanulás, tudás), esztétikai, önmegvalósítás (valakivé lenni)) jelenik meg. 
Amennyiben egy adott szinten a belső egyensúly felborul – tehát hiány, azaz szükséglet jön 
létre –, akkor a homeosztázis működésbe lép, hogy az adott szükséglet kielégülhessen 
(éhségérzet; evés szükséglete; étkezés; stb.). A szükségletek hierarchiája, piramisa 
ugyanakkor vizuálisan azt is szemléltetni akarja, hogy csak egy szint kielégülése után 
léphetünk tovább a következő, eggyel magasabbi szinten lévő szükségleteink kielégítésére, 
tehát több szint átlépésére nincsen lehetőség. Ez azt jelenti, hogy amíg nem ettem eleget és 
nem csillapítottam éhségérzetemet, addig nem tudok odafigyelni a magasabbi szinten lévő 
tanulási szükségletem kielégítésére, vagyis arra, hogy tanuljak. A piramis teteje pedig a 
humanisztikus pszichológia szerint a legmagasabb emberi szükséglet: az önmegvalósítás 
(Atkinson-Atkinson-Smith-Bem 1995., 402-403. o.). 

 
E motivációelméletek a 20. század első felében alakultak ki, s nagyon is helyén valók voltak az 
akkori világtársadalomban (14. ábra), hiszen az emberek alapvetően a szükség idejét élték, a 
túlélés szükségének idejét.  
 
 
 
 
 
 

 

Önmegvalósítási szükségletek: az önkiteljesítés elérése 
és a lehetőségek megvalósítása 

Kognitív szükségletek: tudni, érteni, megismerni 

A megbecsülés szükséglete: teljesíteni, kompetensnek 
lenni és elnyerni mások tiszteletét és elismerését  

A szeretet szükséglete: másokhoz tartozni, 
befogadottnak lenni 

Biztonsági szükségletek: biztonságban, veszélyektől 
mentesnek lenni 

Biológiai-fiziológiai szükségletek: 
éhség, szomjúság és így tovább 

Esztétikai szükségletek: 
szimmetria, rend, szépség 

13. ábra: Maslow szükséglethierarchiája 
(Atkinson-Atkinson-Smith-Bem 1995., 402. o., módosítások: Moldován) 
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A század első felének folyamán ugyanis világháborúkkal, gazdasági válsággal és tömeges 
munkanélküliséggel kellett a világnak szembenéznie. Az emberek tehát egyre inkább egy olyan 
életet kívántak maguknak, amely mentesül minden háborútól, meneküléstől, válságtól, 
lemondástól és nélkülözéstől. Ebben a válságos időben a születése korát élő pszichológia 
igyekezett segítségére sietni a szenvedő embereknek, s bár a külső körülményeket nem tudta 
megváltoztatni, legalább arra törekedett, hogy az emberek igényeit előtérbe helyezve belső 
szükségleteiket kielégítse, azoktól mentessé tegye őket, illetve megszabadítsa azoktól.  
A század közepétől kezdve a szükség idejét lassanként felváltotta a háborúktól, válságoktól és 
munkanélküliségektől mentes jólét és jómód ideje, amelyben a szenvedésektől megszabadult 
emberek hirtelen azt sem tudták mihez kezdjenek, így tették azt, amit mások is tettek 
(konformizmus), vagy amit mások akartak tőlük, hogy tegyenek (totalitarizmus). 
A fogyasztói társadalom kialakulásával, fellendülésével és virágzásával az emberek úgy 
gondolták, elérkezett az igazi, felhőtlen boldogság ideje, amelyben saját maguk és szükségleteik 
kielégítése érdekében bármit szabadon megtehetnek. A boldogság érdekében szabad lett 
pukkadásig zabálnia, teljesen részegre innia, a teljes tudatlanságig bedrogoznia magát, vagy 
másokat állatként szexuális közösülésre használni. Nem riadt vissza más emberek érzelmi 
zsarolásától sem, tönkre téve őket, s attól sem, hogy az életben való előrehaladása, mások általi 
megbecsülése, s a végső önmegvalósítás érdekében másokon átgázoljon. E nagy boldogságban 
az embereknek az étel, az alkohol, a cigaretta, a drog és a szex, a kihasználás, a kizsákmányolás, 
a bűnözés lett az istene. Kétség kívül nem állítunk hamisat, ha azt mondjuk, hogy e folyamat 
napjainkban is tart, s egyre súlyosabb méreteket ölt. 
E nagy boldogsághajhászásban azonban az embernek szomorúan kellett, s kell ma is 
megtapasztalnia, hogy a várt boldogság elmaradt, elmarad. Az ember boldogságot, hedonizmust 
hajhászó élete értékvesztéshez, erkölcsi-etikai, lelkiismereti, illetve más emberekkel szembeni – 
családtagokkal, barátokkal, idegenekkel – konfliktushoz vezetett, s vezet ma is, kialakítva az 
emberben az agressziót, kedvtelenséget, ürességérzést, az unalmat, az unalmasságot, az 
egzisztenciális frusztrációt, a depressziót, a különböző lelki-szellemi neurózisokat, a 
céltalanságot és végső soron az értelmetlenségérzést, amelyből nem egyszer öngyilkossági 
kísérlet is kialakult, kialakulhat. 
Az értelmetlenségérzés azonban destruktív életviteltől mentes élet esetén is kialakulhat, ezt 
sugallják a „mi célból élni”, vagy a „mi értelme az életemnek” kérdések is, amely kérdéseket 
minden ember feltesz az életben. Az ember életének értelmességére rákérdezni azonban még 
nem jelenti azt, hogy az ember alapvetően betegségben szenvedne, hiszen ez egy alapvetően 

20. század 

1900 1950 2010 

A szükség ideje Jólét, jómód 

Tézis:  
 

boldogság = 
megszabadulás a 

szükségtől 

A tézis 
megcáfolódott!  

14. ábra: A történelem és a motivációelméletek alakulásának összefüggése 
(Lukas 1986b., 52. o., módosítások: Moldován) 



49 

emberi, szellemi magatartás. A kérdések megválaszolásának képtelensége azonban már a 
szellemi létdimenzió részleges, vagy teljes blokkoltságát jelentheti, s nem egyszer itt is 
öngyilkossági kísérletbe is torkollhatnak.  

 
A történelmi visszatekintésből megállapíthattuk, hogy az ember nem érte, nem érhette el teljes 
boldogságát akkor, amikor erre a társadalmi viszonyok már lehetőséget adtak, s az ember 
szabadon elégíthette ki szükségleteit. A korábbi motivációkoncepciók ugyanis az ember testi és 
lelki (pszichés) létdimenzióját, folyamatait és szükségleteit ismerték, s a szükségleteit kielégítő 
egyént állították középpontba. Az ember, életének értelmességére való rákérdezése azonban már 
nem biológiai, pszichológiai kérdésköröket vagy motivációelméleteket feszeget, hanem 
egzisztenciális kérdéseket. E változás pedig alapvetően kérdőjelezte meg az eddigi motivációs 
elméleteket, de még azt az emberképet is, amelyből a korábbi motivációs elméletek származtak 
(Bábosik 2004., 167-180. o., Frankl 2005., 11-20., 46-51., 152-153., 157., 195-202. o., Lukas 
1986b., 51-59.). Mivel korábban már az ember testi, lelki (pszichés) és szellemi leírásával a múlt 
századi emberképet felülvizsgáltuk és újraalkottuk, most már csak az a feladatunk, hogy 
felülvizsgáljuk az elmúlt századi motivációelméletet is, s valami újat írjunk le a logoterápia 
értelmében. 
 
Az ember szellemi folyamatainak mozgatórugója, motivációs szabályozó rendszere a szellemi 
eredetű noo-dinamika17 elve (15. ábra). A noo-dinamika az ember szellemi létdimenziójában 
fellépő benső feszültség a személy két létideje, létállapota, vagyis a van és a kellene (amivé 
válnia, lennie kellene, amit tennie kellene) létideje, létállapota között. Tehát a szellem 
motivációja mögött nincs szükséglet, azaz nem vezethető le semmilyen szükségletből. Ez a 
motiváció tehát egy sui generis motiváció (egy önmagát generáló motiváció). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
17 A noo-dinamika szót kibontva a görög nousz szóra (értelem) és a szintén görög dünamisz szóra (erő, energia) találunk. E görög szavakból 
adódóan a noo-dinamika az értelem keletkezésének energiáját jelenti.  
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A van állapota a személy jelenét, jelen állapotát, a világban és az egyes szituációkban való 
jelenlétét jelenti. Ez nem más, mint a személy realitása. A kellene állapota a személy egy 
lehetséges jövőjét, a legértelmesebb, legértékesebb jövőjét jelenti, vagyis a személy idealitását. 
Tehát a noo-dinamika a személyt a lehetséges legértelmesebb és legértékesebb jövő fel kívánja 
orientálni. 
 
A logoterápia két dimenzionálontológiai törvényéből adódott, hogy az ember, s maga a személy 
természetéből és szellemi létdimenziójából adódóan nyitott. A személy szellemi létdimenziójából 
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15. ábra: A logoterápia motivációelmélete (v. ö.: Lukas 1986b., 56. o.) 
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adódó nyitottsága lehetővé teszi, hogy ne pusztán önmagára irányuljon, orientálódjon 
(kaleidoszkopizmus), hanem világára, e világ dolgaira, s e világban található objektív értékekre18, 
amelyek a személy realitását képezik (lásd az ábrát: 1). A szellemi személy tehát mindig túlmutat 
önmagán, felülmúlja önmagát, felülemelkedik önmagán. Ezt az igazán szellemi képességet 
nevezi a logoterápia a szellem ön-felülmúlásának (ön-transzcendencia). 
A szellemi személy ugyanakkor mindig értelmes dolgok, irányába irányul, orientálódik, mert a 
személy mindig az értelmet keresi az életben, s saját életében.  
 
Az ember értelemorientáltságának kimondásával megérkeztünk a logoterápia koncepciójának 
második tartópilléréhez – a három tartópillér közül. A logoterápia második tartópillére a 
logoterápia pszichoterápiai vonatkozásaiból, konkrétan pedig a logoterápia gyógyászati 
koncepciójából, valamint a korábbi antropológiai fejtegetésekből – amelyet itt kell 
alkalmaznunk, s amely szerint a személy értelemorientált – vezethető le. A logoterápia második 
tartópillére – amely nem axióma, hiszen alapvetően vizsgálható, s bebizonyítható –, a 
következőképpen hangzik:  
 

„Az értelem akarása (Wille zum Sinn)” (Lukas 1986b., 21. o.) (16. ábra). 
 
Ebből adódóan pedig: 
 

„A logoterápia egy értelemközpontú pszichoterápia” (Lukas 1986b., 22. o.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tehát a szellemi személy mindig az értelmes dolgok, irányába irányul, orientálódik, azok 
felismerése céljából. Így a szellem személy felismeri a világban található dolgok közül az adott 
pillanatban, az adott szituációban számára értelmeseket és értékeseket, amelyek felé 

                                                 
 
18 Az objektív értékek benne vannak a világban anélkül, hogy az ember tudna róluk.  

A logoterápia mint 

PSZICHOTERÁPIA 

AZ ÉRTELEM 
AKARÁSA 

gyógyászat 

16. ábra: A logoterápia második tartópillére és tudományterülete 
(Lukas 1986b., 24. o., módosítások: Moldován) 
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orientálódhat, irányulhat. A szellemi személy orientálódhat, irányulhat valaki, vagy valami 
felé19. Következésképpen irányulhat egy másik személyre, vagy személyekre az empátia, a 
szeretet vagy a szerelem révén20, s irányulhat valami dologra is21 (család, lakás, megélhetés, 
egészség, orvoslás, stb.). Így válnak a világban található alapvető objektív dolgok, értékek egy 
részéből a személy számára tudatos, szubjektív értékek.  
Az ember szellemi létdimenziójában a megvilágított értékekből fakadóan máris körvonalazódik 
egy konkrét és értelmes cél (lásd az ábrát: 2), amely beteljesítése a személyre vár (a szeretett 
személlyel való közös kirándulás, a szeretett személlyel való családalapítás, lakásvásárlás a 
család számára, munkahelytalálás a család megélhetésének biztosítására, orvosi egyetemre 

                                                 
 
19 „A koncentrációs táborban a pszichoterápia, ill. pszichohigiéné csírái – amennyiben egyáltalán lehetővé váltak – vagy egyéniek vagy 
kollektívek voltak. Ami az egyéni pszichoterápiás kísérleteket illeti, azok többnyire sürgős, sőt életmentő „kezelést” jelentettek, hiszen az ilyen 
irányú fáradozások elsősorban az öngyilkosságok megakadályozását célozták. Nagyon szigorúan betartott rendelkezés tiltotta ugyanis annak az 
embernek a megmentését, aki egyszer már tett öngyilkossági kísérletet. Így például hivatalosan tilos volt „levágni” felakasztva talált bajtársakat. 
Ezért vált mindennél fontosabbá, hogy kísérleteket tegyünk a megelőzésre. Két eset is eszembe jut, melyek nemcsak azt példázzák, hogyan voltak 
a fenti gondolatmenetek a gyakorlatban hasznosíthatók, hanem figyelemre méltó párhuzamosságot is mutatnak.  
Két olyan férfiról van szó, akik beszélgetéseikben öngyilkossági szándékot említettek. Mindketten jellemző és tipikus módon úgy nyilatkoztak, 
hogy „nincs már mit várniok az élettől”. Mindkettővel szemben tehát lényeges volt rámutatni arra, hogy az élet valamit vár őtőlük, hogy az 
életben, a jövőben valami vár őrájuk. És valóban kiderült, hogy az egyikre egy ember vár: a gyereke, akin istenítő szeretettel csüngött és aki 
külföldön „várt” az apjára. A másikra viszont nem egy személy „várt”, hanem az ügy: a műve! Az az ember ugyanis tudós volt és egy 
könyvsorozatot jelentetett meg egy bizonyos témáról. A sorozat még nem volt lezárva, még befejezésre várt. Ehhez a műhöz ez az ember 
pótolhatatlan és helyettesíthetetlen volt, de se nem inkább, se nem kevésbé, mint az az apa, aki gyermeke iránta való szeretetében hasonlóképpen 
pótolhatatlan és helyettesíthetetlen volt. Ez az egyszeriség és egyedülállóság , mely minden ember sajátja és minden egyes létnek megadja az 
értelmét, ugyanúgy érvényes egy mű vagy egy alkotás vonatkozásában, mint egy másik ember szeretetében. Minden egyes embernek éppen ez a 
helyettesíthetetlensége és pótolhatatlansága az, ami – tudatossá válva – teljes fényében felragyogtatja azt a felelősséget, melyet minden ember 
visel életéért és annak fenntartásáért. Egy ember, aki tudatában van annak a felelősségnek, mellyel a rá váró műnek vagy a rá váró szeretett 
embernek tartozik, soha nem lesz képes életét eldobni. Tudja léte „miért”-jét és ezért képes szinte minden „hogyan”-ját is elviselni.” (Frankl 
1988., 84-85. o.)   
 
20 „Egyik alkalommal nehéz, hosszú talpfákat cipelünk a lefagyott vágányokon át. Ha valaki megbotlik, nemcsak saját maga kerül veszélybe, 
hanem azok a bajtársak is, akik ugyanezen súly alatt görnyednek. Egyik kollégám és régi barátom születésétől fogva csípőficamban szenvedett. 
Boldognak mondhatja magát, hogy ennek ellenére dolgozhat, hiszen a hozzá hasonló testi fogyatékosok számára mindennemű „szelekció” 
gyakorlatilag a gézkamrába vezető biztos halált jelenti. most biceg át éppen a síneken, egy különösen nehéz talpfa terhe alatt sántikálva. látom, 
hogy meginog – néhány lépésnyire a lerakodóhelytől: úgy látom, összerogy és magával rántja a többieket is. Az én vállamra még nem rakták fel a 
következő gerendát, ösztönösen odaugrom tehát, hogy megtámogassam és segítsek neki a cipelésben. De máris lecsap egy bunkó a hátamra s vad 
ordibálással elrángatnak és visszarendelnek a helyemre. Pedig ugyanaz a felügyelő néhány perccel ezt megelőzően gúnyosan azt vetette a 
szemünkre, hogy nekünk disznóknak, fogalmunk sincs a bajtársi szellemről.” (Frankl 1988., 31-32. o.)  
 
„És aztán ismét rövid időre visszavonultam magányomba, letelepedtem a földalatti vízcsap fafedelére – mely egyébként egyszer három bajtárs 
életét mentette meg: röviddel a felszabadulás előtt még tömegszállítmányokat indítottak el – állítólag Dachauba – és három ember nagybölcsen 
igyekezett magát ezekből kivonni. Lemásztak tehát ezekbe a vízaknákba, hogy elrejtőzzenek az egész területet átkutató lágerőrség elől. Én 
magam ezekben az izgalmas percekben látszólagos nyugalommal ültem az aknatetőn és buzgón semmibe vettem a bizalmatlanul körülkémlelő 
őrszemeket, akik ugyan eleinte úgy látszik gyanút fogtak és fel akarták emelni az aknatetőt, de aztán meggondolták magukat és elmentek 
mellettem – én pedig ott ültem, ártatlan képpel és közömbös tekintettel, sikeresen megjátszott közömbösséggel dobálóztam kis kavicsokkal  a 
szögesdrót felé. Csak egy másodpercre rökönyödött meg láttamra az egyik őr, aztán elfordult ettől a gyanakvását lefegyverző látványtól és 
továbbsietett. Én meg hamarosan jelenthettem a mélyben várakozó három bajtársamnak, hogy a fő veszély most már elmúlt.” (Frankl 1988., 58. 
o.) 
„Most tehát másodszor is összeállították a kímélőtáborba irányuló szállítmányt. Már valóban senki nem tudta, cselfogás-e ez vagy ürügy arra 
hogy a betegekből kicsikarják a munkaerő utolsó szikráját, még ha csak tizennégy napra is, a gázkamra-e a cél vagy tényleg a kímélőtábor? A 
főorvos szívelt engem. Este, háromnegyed tízkor bizalmasan odasúgta: »Az írnokirodában azt mondtam, hogy még kijelentkezhetsz, tíz óráig 
megteheted!« Értésére adom, hogy ez nem fekszik nekem, megtanultam az egyenes utat járni vagy – másként kifejezve – rábízom magam a 
sorsomra. »Én már inkább beteg bajtársaim mellett maradok« mondom neki. Rám veti együttérző, sajnálkozó tekintetét, mintha sejtené… Némán 
kezet nyújt, mintha búcsúzna, nem az élettől, hanem az én életemtől… Megyek. Lassú léptekkel, vissza a barakkomba. A helyemen szomorúan ül 
egy barátom. »Tényleg elmész velük?« kérdi. »Igen – megyek…« Könnyek szöknek a szemébe. Megkísérlem vigasztalni. Azután azonban mást 
kell tennem: szóbelileg végrendelkezni… »Figyelj ide, Otto: ha nem kerülnék vissza, haza, a feleségemhez; és ha te viszontlátnád őt… akkor 
mond meg neki – figyelj: először is naponta és minden órában őróla beszélgettünk – emlékszel? Másodszor: soha senkit nem szerettem nála 
jobban. Harmadszor, az a boldogság, hogy vele élhettem, még ha csak rövid ideig is, mindent megért, még azt is, amit itt kellett elszenvednünk.« 
Otto, hol vagy most? Élsz-e még? Mi lett belőled utolsó közös óránk óta? Viszontláttad a feleségedet? És emlékszel-e még arra, hogyan 
kényszerítettelek gyerekes sírásod ellenére, hogy szó szerint kívülről tanuld meg szóbeli végrendeletemet?” (Frankl 1988., 61. o.)  
 
21 „A flekktífusznak – melyben 1945 telén és tavaszán tudvalevőleg szinte minden táborlakó megbetegedett –, eltekintve a magas elhalálozási 
számtól, melynek oka az volt, hogy az elerőtlenedett foglyoknak az utolsó pillanatig nehéz munkát kellett végezniök, majd legkevésbé sem 
megfelelő elhelyezésben részesültek, gyógyszer vagy ápolás szempontjából egyáltalán nem voltak ellátva, – volt egynéhány nagyon kellemetlen 
kísérőjelensége: szinte leküzdhetetlen undor minden falat ételtől (ez tovább növelte az élet veszélyeztetettségét) és a szörnyű delíriumok! Ezek 
elkerülésére ugyanazt tettem, mint sokan mások: igyekeztem ébren maradni az éjszaka legnagyobb részében. Gondolatban órákon át beszédeket 
tartottam. Aztán elkezdtem apró cédulácskákra gyorsírással emlékezetes szavakat firkálni, mintegy rekonstruálni azt a kéziratot, melyet az 
auschwitzi fertőtlenítőbarakkban el kellett dobnom.” (Frankl 1988., 41. o.)  
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felvételt nyerni és ott tanulni, hogy jó orvossá váljon az illető, s eredményesen gyógyíthasson, a 
halál előtti utolsó értelmes feladat beteljesítése). 
A fellelt konkrét célok megvalósítása, beteljesítése céljából a noo-dinamika ösztönzi a személyt 
a konkrét és értelmes cselekvésre, amelyek megvalósítása, megvalósulása folyamán a személy 
élményértékekre22 (a szeretett személlyel való közös tervezés, időtöltés, a természet 
megcsodálása, műalkotás megcsodálása) és/vagy alkotó és teremtő értékekre (egy általa felépített 
lakás, anyagi javak a családért) és/vagy beállítódási értékekre (tragikus sors23 bekövetkezése 
esetén, szenvedését teljesítménnyé formálja át) tesz szert.   
A konkrét és értelmes cselekvések eredményeként a kellene állapotában, vagyis a lehetséges 
legértelmesebb, legértékesebb jövőben beteljesülnek a kívánt értelmes célok, amelyek továbbra 
is élményértékek és/vagy alkotó és teremtő értékek és/vagy beállítódási értékek is.  
A fentebbiekből tehát megállapíthatjuk, hogy a „mi célból élni”, vagy a „mi értelme az 
életemnek” típusú kérdések igenis szellemi eredetű kérdések, amelyeket csak a szellemi 
létdimenzió képes megválaszolni az emberben. 
 
Összefoglalva tehát az ember szellemi létdimenziója megvilágítja az értékeket a világban. Az 
ember ezeket az értékeket először érzékeli, felismeri, s amikor konkrét és értelmes feladatok 
útján beteljesíti azokat, értelmességet, értelmet él meg, amely voltaképpen maga a boldogság. 
(Frankl 1988., 120-121., 124-126., 128-138. o., Frankl 2005., 61-64., 83-87., 107-109., 157-174. 
o., Frankl 2006., 7-23., 65-66., 68-69. o., Lukas 1986b., 22-23., 51-59., 83. o., Zsók 2005., 110-
123., 162-163., 167-169., 186-199. o.). 
 
A logoterápia motivációelméletéhez két gondolat azonban még hozzá tartozik: 
 

- ne felejtsük el, hogy a logoterápia egy holisztikus, egységes és teljes szemléletet képvisel, 
tehát figyelembe veszi az ember testi és lelki mivoltát és folyamatait, így nem veti, nem 
vetheti el a korábbi szükséglet- és motivációelméleteket sem. Az emberben meglévő 
harmadik, szellemi létdimenzió motivációtörekvéseinek leírására azonban a korábbi 
motivációelméletek már nem elegendőek. 

                                                 
 
22 „A lehetséges befelé fordulás, ahova az arra képes ember a lágerélet folytán eljut, arra is alkalmas, hogy az ürességből és sivárságból, a 
jelenlegi lét szellemi szegénységéből a múltba meneküljön. Magára hagyatva, fantáziája újból és újból foglalkozik elmúlt eseményekkel, de nem 
a jelentősekkel, hanem a mindennapiakkal. Gyakran a legjelentéktelenebb dolgok vagy események a korábbi életéből azok, melyek körül 
gondolatai keringenek. A fájdalmas emlékezés közepette ezek szinte dicsfényben tűnnek fel. Elfordulva a környezettől és a jelentől, 
visszafordulva a múltba, a belső élet egészen sajátos jelleget ölt. A világ és az élet a távolba merülnek. Vágyakozva utánuk nyúl a szellem: 
villamoson utazunk, hazaérünk, nyitjuk a lakásajtót, cseng a telefon, felvesszük a kagylót, villanyt gyújtunk – ilyen látszólag nevetséges részletek 
azok, melyeket a fogoly visszaemlékezéseiben szinte simogat. Ezekre való bánatos emlékezése könnyekig meg is tudja hatni! A befelé fordulásra 
való hajlam, amely némely fogolyban kialakul, alkalmanként elvezet a művészet vagy a természet legintenzívebb átéléséhez. És az ilyen átélés 
tökéletesen feledtetni tudja a környező világot, ezt az egész szörnyűséges helyzetet. Ha valaki látta volna gyönyörűségtől átszellemült arcunkat, 
amint egy rabkocsi rácsos ablakán keresztül néztük a naplementétől éppen felragyogó salzburgi hegycsúcsokat, amikor Auschwitzból egy 
bajorországi táborba szállítottak bennünket, az sosem hitte volna el, hogy olyan emberek arcát látja, akik gyakorlatilag leszámoltak életükkel és 
ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – el voltak ragadtatva a természet oly régen nélkülözött szépségétől. És még a táborban is, munka közben 
is alkalomadtán előfordul, hogy egyik-másik bajtárs felhívja a mellette robotoló figyelmét egy felkínálkozó szép látványra, esetleg a bajor erdő 
kellős közepén (ahol álcázott földalatti hadiipari óriásgyárakat kellett építenünk), ahol a magas fatörzsek mögött talán úgy világított át az éppen 
lemenő nap, mint Dürer ismert akvarelljén. Egyszer az is előfordult, hogy egyik este, amikor munka után halálfáradtan, leveses csajkánkkal a 
kezünkben, már elnyújtózkodtunk barakkunk földpadlóján, – hirtelen berontott egyik bajtársunk azzal, hogy minden fáradságunk és a hideg 
ellenére siessünk ki a sorakozótérre, hogy el ne mulasszuk egy gyönyörű naplemente látványát.  
És amikor azután kint megláttuk nyugat felöl a sötéten lángoló felhőket, a szinte megelevenedett egész látóhatárt a sokoldalú, folytonosan változó 
formájú felhőkkel, az acélkéktől a tüzesvörösig terjedő fantasztikus, földöntúli színekkel – alatta pedig éles ellentétként a tábor szürke 
földkunyhóit és a sáros sorakozóteret, melynek tócsáiban még visszaverődött az égi izzás –, akkor meghatódott hallgatás hosszú percei után 
valamelyikünk megjegyezte: »Milyen szép is lehetne a világ!«…” (Frankl 1988., 45-46. o.) 
 
23 Lásd majd alább, a tragikus triásznál.  
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- Mivel az ember szellemi létdimenziója – mint korábban kifejtettük – szabad, ezért a 
logoterápia által megalkotott motivációelmélet minden testi és lelki (pszichés) körülmény 
dacára működőképes. Ez azt jelenti, hogy sem az éhezés, sem a biztonságérzet elvesztése, 
sem a szeretethiány nem akadályozó tényezői a szellem értelem akarásának. 

Redukcionizmus 
 
Amennyiben az embert pusztán testi és lelki (pszichés) mivoltában kezeljük, s nem veszünk 
tudomást szellemi dimenziójáról, akkor alapvetően megkérdőjelezzük szellemének 
értelemorientáltságát is. Ezt a mondatot meg is fordíthatjuk: ha az ember szellemének 
értelemorientáltságát megkérdőjelezzük, akkor alapvetően nem veszünk tudomást szellemi 
dimenziójáról sem.  
Márpedig az ember rendelkezik szellemi létdimenzióval, s rendelkezik e létdimenzióból eredő 
tulajdonságaival, jellemzőivel – így az értelemre való orientálódással – is. Ha az ember 
értelemorientációját pusztán a homeosztázis szükséglet-kielégítés elve alapján kívánnánk 
magyarázni, hibába esnénk, s redukcionizmust követünk el. Az ember szellemi létdimenziójának 
egyik szellemi működését, a noo-dinamika által fenntartott értelem orientációt ugyanis nem 
lehet, s nem szabad a homeosztázis elvéből levezetni. A homeosztázis koncepciója ugyanis csak 
az ember testi és lelki (pszichés) folyamatainak motivációját képes megmagyarázni.  
Ha redukcionizmut követünk el, s az ember alapvető szellemi értelemorientáltságát a 
homeosztázis koncepciójából akarjuk levezetni, akkor az, aki orvosnak tanul, pusztán anyagi 
megélhetése, karrierje és elismertsége miatt tanul annak, s nem azért, mert másokon segíteni 
akar. A homeosztázis értelmében ugyanis minden szükséglet kielégítése esetén az ember önnön 
magára orientálódik, a logoterápia motivációkoncepciója alapján azonban az ember mások, vagy 
másvalamik felé irányul elsősorban, s nem magára. Aki erről a valóban emberi, szellemi 
tulajdonságról megfeledkezik, megfeledkezik saját szellemi létdimenziójáról is (Lukas 1986b., 
32-33., 55., 57-59., 79. o.).  
 
Összegzés: 
 
E fejezetben megismerkedtünk a szellemi létdimenzió negyedik tulajdonságával, jellemzőjével, a 
szellem értelemorientáltságával. A szellem e tulajdonságából, jellemzőjéből adódott a szellem 
egy következő képessége, az ön-felülmúlás (ön-transzcendencia) képessége. A szellem 
értelemorientáltságának tulajdonságából ugyanakkor egy újfajta, csak az emberi szellemi 
létdimenzióra jellemző motivációkoncepciót is levezettünk, amelyben egy új benső feszültséget 
neveztünk meg: a noo-dinamika elvét. Mint tudjuk, az értelemorientáció az ember szellemi 
létdimenziójának tulajdonsága. Ha ezt elvitatjuk, az embert csak szükséglet-kielégítési 
mechanizmusként és a homeosztázis működéseként fogjuk fel, s redukcionizmust követünk el.  
 
Az ember értelemorientáltságával és a redukcionizmussal kapcsolatban továbbszínesíthetik a 
témát a következő irodalmak: Frankl 1988., 119-147. o., Frankl 2005., 52-68., 83-87., 151-174. 
o., Lukas 2006., 179-204. o., Zsók 2005., 25-49., 88-109., 110-127., 186-199. o. 

4. A lelkiismeret 
 
A logoterápia két dimenzionálontológiai törvényéből megállapítottuk, hogy az ember nemcsak 
testi, lelki (pszichés), hanem szellemi létdimenzióval is rendelkezik. Szellemi létdimenziójának 
pedig különböző tulajdonságai, jellemzői vannak: az ember szellemi létdimenziója személyes, 
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szabad, sértetlen és értelemorientált. A szellemi létdimenzió tulajdonságai közül, most 
szabadságára és értelemorientáltságára koncentrálunk.  
 
Az ember szellemi létdimenziójából fakadó szabadsága révén az embernek szabad akarata is 
van, amely feljogosítja őt a szabad cselekvésre. Mivel azonban az ember nem ok-okozatok 
történése, ezért saját szabadságának, szabad akaratának és szabad cselekvésének 
következményeit nem háríthatja senki és semmi másra. Ennek tudatában az ember szellemi 
létdimenziójából adódóan az egyedüli élőlény a Földön, aki felelősséggel is tartozik 
szabadságáért, szabad akaratáért és szabad cselekvéséért (17. ábra).  
Felmerül a kérdés, hogy mi az a valami, ami biztosít minket afelől, hogy helyesen, 
felelősségteljesen alakítsuk szabadságunkat, szabad akaratunkat és szabad cselekvésünket? 
Természetesen azonban az, hogy ez a valami a szellemi létdimenzióban gyökerezik.  Ez már 
eleve nem lehet kérdés, hiszen szabadságunk, szabad akaratunk és szabad cselekvésünk eleve 
szellemi létdimenziónkhoz kötött.  
 
Az ember szellemi létdimenziójából fakadó értelemorientáltsága révén az ember szellemi 
létdimenziójában feszültség keletkezik. E feszültség a noo-dinamika, amely az embert jelenéből 
a legideálisabb jövője felé szeretné vezérelni értelembeteljesítések révén.  
Felmerül azonban a kérdés, hogy mi az a valami, ami segíti az embert a helyes érték- értelem- és 
célfelismerésben, illetve honnan tudhatja biztosan, hogy helyesen ismerte-e fel, s hogy helyesen 
teljesítette-e be azokat? Ez a valami biztosra vehető, hogy a szellemi létdimenzióban gyökerezik, 
hiszen alapvetően szellemi tulajdonságot (értelemorientáció) segít (17. ábra). 
 
Az ember szellemi létdimenziójában gyökerezik egy olyan intuíció, megérzés, amelyet 
lelkiismeretnek nevezünk. A lelkiismeret alapvetően emberi, szellemi tulajdonság, sajátosság, 
amely koordinálja az embert szabadságának, szabad akaratának és szabad cselekvésének 
felelősségteljes megélésében. De a lelkiismeret koordinálja az embert abban is, hogy tudja jól és 
felelősségteljesen felismerni és beteljesíteni érték- és értelemlehetőségeit.24 Lelkiismeretünk 
nemcsak életünk minden percében, hanem életünk végén is tájékoztat bennünket arról, hogy 
helyesen, felelősségteljesen és értelmesen cselekedtünk-e életünkben.  
Ahogyan az ember szellemi létdimenziója folyamatosan bontakozik ki a tudatára ébredő ember 
számára, úgy lelkiismeretünk is folyamatosan fejlődik. A lelkiismeretet a nevelés csak 
                                                 
 
24 „Akkortájt, röviddel felszabadulásunk előtt, flekktífusz-orvosként tevékenykedtem és ezenkívül helyettesítenem kellett a blokkfelelőst, aki 
maga is megbetegedett. Így tehát a táborvezetőséggel szemben felelős voltam a barakk tisztaságáért, – amennyiben az adott körülmények között 
tisztaságról egyáltalán szó lehetett. Az a nagy szemfényvesztés, melynek ürügyén a barakkot újból és újból ellenőrizték, sokkal inkább a kínzás 
kedvéért történt, mintsem higiéniai intézkedések intézkedések céljából. Több ennivaló vagy némi gyógyszer sokkal hatásosabb lett volna, de csak 
azzal törődtek, hogy a középső folyosón egyetlen szalmaszál se legyen, és hogy a betegek rongyos, elpiszkolódott és tetves takarói a fekhelyek 
lábánál szép sorjában legyenek elrendezve. Amikor szemlét jeleztek, gondoskodnom kellett arról, hogy a lágerparancsnok vagy lágerfelelős – 
amikor a fejét le kell hajtania, hogy földkunyhónk alacsony ajtaján keresztül futó pillantást vethessen annak belsejébe – ne lásson egyetlen 
szalmaszálat sem, egy porszemnyi hamut sem a kályha előtt, semmi ilyesmit. Ami azonban az abban az oduban meghúzódó emberek sorsát illeti, 
megelégedett a szemle azzal, hogy lekaptam kopasz fejemről a fogolysapkát és bokacsattogtatás közepette feszes vigyázzállásban harsányan 
jelentettem: »VI/9. körletbarakk, létszám 52 tífuszbeteg, 2 ápoló, 1 orvos.« És már ott sem voltak.” (Frankl 1988., 69-70. o.)  
 
„Visszaszaladok a barakkomban, hogy magamhoz vegyem minden vagyonomat: leveses csajkámat, egy pár rongyos egyujjas kesztyűt, amit a 
flekktífuszbarakk egyik betegétől „örököltem” és néhány tucat apró cédulát, melyekre – mint már említettem – elkezdtem gyorsírással 
rekonstruálni az Auschwitzban elvesztett tudományos könyvem kéziratát. Sietve még egyszer sorban végigjárom betegeimet, akik a 
földkunyhónk közepén húzódó folyosó két oldalán, rothadó deszkákon összezsúfolva feküdtek. Utoljára végigjárom először a bal oldalt, majd a 
jobb oldalt is, közben odaérek egyetlen honfitársamhoz, aki már majdnem haldokló állapotban van, pedig egész idő alatt az volt a becsvágyam, 
hogy mégis megmentsem. Mindenesetre természetesen szigorúan titokban kell tartanom szökési tervemet. Ennek ellenére úgy látszik, valamit sejt 
a bajtársam. (Talán kissé ideges voltam.) Gyenge hangon felteszi nekem a kérdést: »Te is lelécelsz?« Tagadom, mégsem tudok megválni 
tekintetétől. Vizit után visszatérek hozzá. És ismét rám vetődik az a reménytelen tekintet – valahogyan szemrehányásként érzékelem. Egyre 
jobban elmélyül bennem az a rossz érzés, amely azonnal elfogott, amint beleegyeztem a kollégámmal együtt történő közös szökésbe, ezzel 
szakítva régi elvemmel, miszerint nem avatkozom bele saját soromba. És akkor hirtelen kirohanok a barakkból, át a kollégámhoz a betegkörletbe 
és bejelentem neki: nem tudok vele menni. Alighogy határozottan kijelentem, hogy le kell mondania társaságomról, alighogy elhatároztam, hogy 
változatlanul betegeim mellett maradok, egy csapásra eltűnt belőlem az a bizonyos rossz érzés! Fogalmam sincs, mit hoznak az elkövetkezendő 
napok; de eddig sosem tapasztalt belső nyugalommal, szilárd léptekkel, visszamegyek a flekktífuszbarakkomba, leülök a deszkára bajtársam 
lábához megpróbálom vigasztalni, majd beszélgetek a többi lázas beteggel, nyugtatgatom őket.” (Frankl 1988., 64. o.) 
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finomíthatja, csiszolhatja (Frankl 2005., 69-77., 110-113., 168-169. o., Frankl 2006., 69-70. o., 
Lukas 1986b., 41-45. o., Zsók 2005., 25-27., 118-121., 169-170. o.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lelkiismeretünket és működését egy iránytűhöz és annak működéséhez hasonlíthatnánk (18. 
ábra). Az iránytű egy szubjektumot jelöl, vagyis minket magunkat. Mint iránytűmutató az 
iránytű szerkezetében, úgy van benne lelkiismeretünk a szellemi létdimenziónkban. S ahogyan 
az iránytű mutatója észak felé mutat, úgy mutat lelkiismeretünk (mutatója) egy olyan objektív 
felelősségérzék, értékérzék és értelem felé, amely objektív mércét, viszonyítási pontot állít 
minden ember számára az objektív felelősség, az objektív értékek és az objektív értelmes dolgok 
irányába. Tehát ez az objektív felelősségérzék, értékérzés és értelem orientálja lelkiismeretünket 
– ahogyan az északi pólus az iránytűmutatót – szabadságunk, szabad akaratunk, szabad 
cselekvésünk felelősségteljességében, valamint az értelemkeresésben- és beteljesítésben (ebben a 
megközelítésben tehát, ha két ember ugyanolyan körülmények és szituációk közé kerülne – ami 
persze lehetetlen –, akkor lelkiismeretük ugyanabba az irányba orientálná őket), ellentétben 

17. ábra: A lelkiismeret szerepe a felelős választásban 
(Lukas 1986b., 42. o.) 
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szubjektív értelmünkkel, amely testi-lelki (pszichés) szükségleteink kielégítésének, így testi és 
lelki (pszichés) mivoltunknak áll szolgálatában. 
Az objektív értelem tehát sohasem tévedhet, és általában nem tévedhet az általa orientált 
lelkiismeretünk sem. Természetesen az embernek szabadságában áll, hogy lelkiismerete ellen 
tegyen, ahogyan lehet a kitűzött északi irány helyett homlokegyenest délnek is menni. Az ilyen 
esetekben lelkiismeretünk fellázad, s nem hagy bennünket nyugodni. A lelkiismeret ezen 
lázadása, nyugtalansága – terápiás tapasztalatok alapján – már sok neurózis alapját képezte, s 
képezi ma is (Lukas 1986b., 41-45. o.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegyünk egy konkrét példát is lelkiismeretünk működéséhez. A második világháború elején 
sokan – így elfogásáig és deportálásáig maga Frankl is – igyekeztek a koncentrációs táborba 
hurcolandó zsidó emberek közül a lehető legtöbbet megmenteni az elgázosítástól.  
A jótevők tettei mögött biztosan nem szubjektív értelmük állhatott, hiszen az a testi és lelki 
(pszichés) szükségleteik kielégítésére törekedett volna. Konkrétan arra, hogy a biztonság 
szükségletének értelmében kerüljék el még a látszatát is annak, hogy zsidókat mentenek, hiszen 
ha ez kitudódik, valószínűleg rájuk is a halál vár.  
A jótevők előtt tehát egy olyan objektív felelősségérzék, értékérzés és értelem állt, amely 
megvilágította tetteiket, hogy – legalább ők – felelősséggel tartoznak az elhurcolandó 
emberekért, hogy számukra a zsidó ember is értékes ember, s hogy értük az értelmesség – az 
emberi élet értelmessége, a cselekedet értelmessége – jegyében még a lebukás veszélyének 
ellenére is mindent meg kell tenniük.  
E nemes tettekben lelkiismeretük szava szólt hozzájuk emberi szellemükből, amely orientálta 
őket a helyes úton az objektív felelősség (kik léphetnek fel az elhurcolás ellen, ha nem ők?), 
érték (minden ember élete értékes) és értelem (ahogy csak lehet, meg kell menteni minél többet) 
irányába egy olyan világban ahol a szubjektív felelősség mindenkit a zsidók és más 
„emberelemek” feljelentésére, beárulására, elpusztítására ösztönzött. Egy olyan világban, ahol a 
szubjektív érték az alacsonyabb rendű népelemektől mentes társadalom, s ahol a szubjektív, 
elvakult értelem az, hogy ki kell irtani őket!  
 
Összegzés: 
 
E rövid áttekintésben tehát megválaszoltuk, hogy a szellemi létdimenzióban gyökerező 
lelkiismerete az az embernek, ami segíti őt szabadságának felelősségében és a helyes 
értelemorientációban.  
 

Észak 

a lelkiismeret 
„mutatója” 

(a szubjektív megérzés) 

(az objektív 
értelmes) 

18. ábra: A lelkiismeret működése 
(Lukas 1986b., 43. o.) 
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IV.  A logoterápia, mint filozófia  
 
A logoterápiát megvizsgáltuk már antropológiai (embertani) és pszichoterápiai vonatkozásában. 
A logoterápia azonban nemcsak antropológia, s nemcsak pszichoterápia, hanem – ahogyan az 
eddigiekből már kiderülhetett – filozófia is, amely egy sajátos világképpel (imago mundi) 
rendelkezik.  
 
A logoterápia filozófiai vonatkozásával megérkeztünk a logoterápia koncepciójának harmadik, s 
egyben utolsó tartópilléréhez, amely az eddigiekben bemutatottakat mintegy összegzi, átíveli. A 
logoterápia utolsó tartópillére egy újabb axiómát rejt magában, s a következőképpen hangzik: 
 

„Az élet értelme (Sinn des Lebens)” (Lukas 1986b., 21. o.) (19. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez az alapigazság, axióma minden ember életére érvényes, hiszen végső soron minden ember 
életének értelmességére, értelmére és végső értelmére törekszik. Ez a megállapítás tehát nem 
vitatható el. Gondoljunk csak bele, hogy milyen lenne az az orvostudomány vagy pszichológia, 
amely alapvetően kérdőjelezné meg az emberi élet értelmességét. Szörnyű is lenne, ha a 
gyógyászat a testi-lelki (pszichés) betegségek kezelése, enyhítése, csökkentése, s gyógyítása 
helyett azzal foglalkozna, hogy joguk van-e az élethez a súlyos, sőt gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedő embereknek, fogyatékos személyeknek vagy időseknek, s nem lenne-e inkább jobb, ha 
kegyes halállal (eutanáziával) segítenék őket a szenvedésektől mentes halálba? Frankl szerint is, 
egy ilyen módon gondolkodó társadalom, orvostudomány, pszichológia, vagy gyógyászat eleve 
leszerepelt társadalom, s tudomány. Az ember élete ugyanis, bármilyen körülmények között is él 
az ember, mindenképpen értelmes, az ember életének értelmessége semmilyen körülmény 
hatására sem veszíthető el. Az élet értelme tehát elvitathatatlan (Lukas 1986b., 23-25. o.).25  
                                                 
 
25 „A követelmény és ezzel együtt a létezés értelme emberről emberre, pillanatról pillanatra változik. Soha nem határozható meg az élet értelme 
általánosságban, soha nem válaszolható meg az emberi élet értelmére feltett kérdés általánosságban – az élet ebben a vonatkozásban nem elvont, 
hanem egészen konkrét valami, tehát konkrét mindaz, amit az élet esetenként megkövetel tőlünk. Ez a konkrét mivolta alakítja az ember sorsát, 
mely minden ember számára egyszeri és egyéni. Egyetlen ember és egyetlen sors sem hasonlítható másikhoz, egyetlen helyzet sem ismétlődik 
meg. És minden helyzet más és más magatartást követel az embertől. A konkrét helyzet egyszer azt követeli, hogy cselekedjék, igyekezzék sorsát 
tevékenyen alakítani, – máskor meg azt, hogy használja ki az értéklehetőségek megteremtésére adott alkalmat – átéléssel vagy élvezettel –, majd 
azt, hogy szerényen viselje sorsát. Minden esetben azonban minden helyzetet az az egyszerisége és egyéni mivolta jellemzi, hogy mely a konkrét 
helyzetből adódó kérdésre mindenkor csak egyetlenegy, a helyes „választ” teszi lehetővé. % 

A logoterápia mint 

FILOZÓFIA  
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ÉRTELME 
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19. ábra: A logoterápia harmadik tartópillére és tudományterülete 
(Lukas 1986b., 24. o., módosítások: Moldován) 
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Ebből az axiómából pedig egyenesen következik, hogy: 
 

„A logoterápia egy pozitív világszemlélet” (Lukas 1986b., 23. o.). 
 
Pozitív világszemlélet, mert az élet értelmességét nemcsak abban az esetben vallja, amikor az 
embernek jól megy, hanem akkor is, ha valaki szenved. Mert – a logoterápia hite szerint – még 
az úgynevezett tragikus triász (tragikus hármas) – a szenvedés, a bűn és a halál tudatának – 
esetén is értelmes lehet az emberi élet! Hiszen az ember felül tud kerekedni rajtuk szellemi 
létdimenziójának személyessége, szabadsága, sértetlensége, értelemorientáltsága, s a belőlük 
következő szellemi képességek (a szellem dacoló hatalma, ön-eltávolodás, ön-felülmúlás 
képességei) által26.  
                                                                                                                                                             
 
Amennyiben tehát a konkrét sors szenvedéssel sújtja az embert, akkor ebben a szenvedésben is feladatot kell látnia, méghozzá egy szintén csakis 
egyszeri feladatot. Az embernek a szenvedéssel szemben is át kell, hogy küzdje magát annak tudatáig, hogy ezzel a szenvedésteli sorssal is 
egyszeri és egyedülálló úgyszólván az egész világmindenségben. Senki ezt a sorsot le nem veheti a válláról, nem szenvedheti el helyette. Abban 
azonban, ahogyan ezt a szenvedést elviseli, benne rejlik egy kimagasló teljesítmény egyszeri lehetősége is. 
Számunkra, a koncentrációs táborban, mindez legkevésbé sem volt csak életidegen töprengés. Számunkra az ilyen gondolatok felmerülése volt az 
egyetlen, ami még segíthetett rajtunk. Mert ezek a gondolatok voltak azok, amelyek nem engedtek kétségbeesni akkor sem, amikor már 
kilátástalannak láttuk azt is, hogy megússzuk puszta életünket. Mert mibennünk már régen nem úgy vetődött fel az élet értelme iránti kérdés, 
ahogyan naivan fel szokták vetni, nem értve alatta mást, mint valaminek a megteremtésével valamilyen célt elérni. Számunkra az élet értelme azt 
a teljességet jelentette, mely magába foglalja a halált is, és így nemcsak az élet értelmét jelenti, hanem a szenvedését és az elmúlásét is: ezért az 
értelemért küzdöttünk.” (Frankl 1988., 82-83. o.)  
 
26 „Mert nemcsak annak a tevékeny életnek van értelme, mely az embernek lehetőséget nyújt, hogy teremtő módon valósítson meg értékeket; és 
nemcsak egy élvező életnek van értelme, melyben a szépség élményében, a művészet vagy a természet átélésében adódik alkalma az 
önmegvalósításra; hanem még az az élet is megtartja értelmét, mely – mint mondjuk a koncentrációs táborban – alig ad már esélyt arra, hogy – 
teremtve vagy átélve – értékeket valósítson meg, helyette már csak egy utolsó lehetőséget enged, hogy az életet értelmessé tegye, éspedig éppen 
abban a módban, ahogyan az ember létének e kívülről rákényszerített korlátozásához viszonyul. Úgy a teremtő, mint az élvező élet régen bezárult 
előtte. De nemcsak a teremtő és az élvező életnek van értelme, hanem: ha egyáltalán van értelme az életnek, a szenvedésnek is kell, hogy értelme 
legyen. Hiszen a szenvedés valahogyan ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a sors és a halál. bajtól és haláltól válik az emberi lét teljes 
egésszé.  
Míg a legtöbb foglyot az a kérdés gyötörte, túl fogjuk-e élni a lágert? – mert ha nem, akkor ennek az egész szenvedésnek semmi értelme –, addig 
az engem nyomasztó kérdés másként hangzott: van-e ennek az egész szenvedésnek, a bennünket körülvevő halálnak értelme? Mert ha nincs, 
akkor végső soron a láger túlélésének sem lenne értelme. Mert az olyan élet, melynek egyetlen értelme azon áll vagy bukik, sikerül-e megúszni 
vagy sem, olyan életet tehát, melynek értelme egy ilyen véletlen kegyelmétől függ, az olyan életet tulajdonképpen élni sem lenne érdemes.” 
(Frankl 1988., 72-73. o.) 
 
„A lágerben a kollektív pszichoterápia lehetőségei természetszerűleg igencsak korlátoltak voltak. E tekintetben egy dolog volt minden beszédnél 
hatásosabb: a példamutatás! Ha volt a blokkfelelősök között olyan, aki nem hatalmaskodott, akkor ezernyi lehetősége adódott arra, hogy 
állhatatos és bátorító lényével messzemenő és mély hatást gyakoroljon a befolyása alatt álló emberekre. A magatartás a példamutatás mindig is 
közvetlenebbül hat, minta beszéd. Itt-ott azonban a jó szó is hatásos volt, nevezetesen akkor, ha valamilyen külső oknál fogva felfokozott belső 
visszhangra talált.  
Így emlékszem a következőkben ábrázolt alkalomra, amikor valamilyen kollektív kitárulkozással egy egész barakk lakóinak bizonyos külső 
helyzet folytán felfokozott belső készenlétét sikerült pszichoterápiásan kiaknázni. 
Rémes egy nap volt: röviddel ezelőtt a sorakozónál kihirdették, mi minden fog ezentúl szabotázsnak minősülni, amiért azonnal akasztás jár. Ilyen 
bűncselekménynek számított, ha valaki a takarójából keskeny csíkokat vág le (amit sokszor megtettünk, hogy ebből rögtönzött lábszárvédőt 
készítsünk magunknak), továbbá a legcsekélyebb „lopás” is. Az történt ugyanis, hogy egy éhhalál küszöbén álló fogoly behatolt a 
krumplisbunkerbe, hogy néhány kiló krumplit lopjon. A betörést felfedezték és a „betörőt” más foglyok felismerték. Miután a táborőrség erről 
tudomást szerzett, a tettes kiszolgáltatását követelte, ellenkező esetben az egész táborra egynapos teljes böjtöt rónak ki. Természetesen, 2500 
bajtárs inkább koplalt, mintsem egyikünket akasztófára adjon. Ennek a böjtnapnak az estéjén földkunyhónkban különösen rossz hangulatban 
hevertünk együtt. Kevés szó esett, az is ingerülten. És ekkor történt valami: kialudt a villany. A hangulat mélypontra süllyedt. Blokkfelelősünk 
azonban, okos ember lévén, kis beszélgetést rögtönzött, beszélgetést mindarról, ami mindannyiunk gondolatait annyira foglalkoztatta, arról a sok 
bajtársról beszélt, akik az utóbbi időben, betegség vagy öngyilkosság folytán meghaltak. De arról is beszélt, hogy mi lehetett úgy az egyik, mint a 
másik halálnem igazi oka: az önfeladás. Erről és arról a kérdésről, hogyan lehetne a halálos belső „ön-elejtés” várható további áldozatait mégis 
megmenteni, szeretett volna némi magyarázatot hallani és erre engem szólított fel. Isten a megmondhatója, mennyire nem voltam abban a 
hangulatban hogy pszichológiai előadást tartsak vagy barakktársaimnak lelki vigaszt, úgyszólván orvosi lélekgondozást nyújtsak. Fáztam és éhes, 
kimerült és ingerült voltam. De össze kellett szednem magamat és kihasználnom ezt az egyedülálló lehetőséget, hiszen soha nem volt még ennél 
nagyobb szükség biztatásra… 
Hozzáfogtam tehát és azzal kezdtem, mennyire vigasztalannak tűnhet a jövő minden elfogulatlannak. Elismertem, hogy már mindenki nyilván 
felmérte, hogy milyen kicsin a túlélés valószínűsége. A lágerben ugyan akkor még nem tört ki a flekktífusz-járvány, mégsem becsültem túlélési 
kilátásaimat 5%-nál magasabbra. És ezt meg is mondtam az embereknek! De egyben hozzáfűztem azt is, hogy a magam részéről eszem ágában 
sincs feladni a reményt, bedobni a törülközőt, mert egyetlen ember sem ismerheti a jövőjét, egyetlen ember sem tudhatja, mit tartogat számára 
esetleg akár már a következő óra is. És ha nem is számíthatunk a következő napra szenzációs hadieseményekre, ki tudhatná inkább, mint mi, 
tábori tapasztalataink alapján, hogy mindenkor adódhat valami váratlan lehetőség legalábbis az egyén számára: váratlan besorolás egy 
kivételezett csoportba, különösen kedvező munkafeltételekkel vagy valami hasonló – olyasmi, amire a fogoly vágyik, ami számára a „szerencse 
csúcsát” jelenti. De én nemcsak a jövőről beszéltem és arról, hogy szerencsére nem ismerjük előre, nemcsak a fájdalmas jelent idéztem, hanem a 
múltat is, annak örömeit és fényeit, melyek még napjaink sötétségében is világosságot nyújtanak. Idéztem a költőt, aki azt mondja: »Amit átélsz, 
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Az ember ugyanis szellemi, személyes szabadságával távolságot tud tartani a testi-lelki 
(pszichés) létdimenzióiban bekövetkező szenvedésektől, vagy betegségektől. Szellemének 
sértetlenségével, meg nem betegíthetőségével szembe tud szállni testi és lelki (pszichés) 
szempontból – látszólag értelmetlen – helyzetével. Gondoljunk csak Frankl pszichiátriai 
hitvallása: „Hiszem a szellemi személy továbblétezését a [szomatikus és] pszichotikus 
megbetegedés szimptómái mögött.”(Zsók 2005., 162. o.). Ön-eltávolodásával pedig még a 
tragikus triász ellenére is képes értelmeket beteljesíteni és értelmesen élni. Erről Frankl 
pszichoterápiai hitvallása tesz tanúságot: „Hiszek az emberben élő szellem azon képességében, 
amely lehetővé teszi, hogy minden körülmények között valamiképpen visszalépjen a 
pszichofizikumtól és gyümölcsöző távolságot tartson a pszichofizikummal szemben.” (Zsók 
2005., 165. o.). A szellem értelemorientációját tehát – nemcsak az ember mindennapjaiban – de a 
terápia során is alkalmazzuk, különösen, ha a tragikus triász egyike, vagy mindegyike 
fennforog27.  
 
Ebből adódóan pedig: 
 

„A logoterápia egy kiegészítő pszichoterápia.” (Lukas 1986b., 29. o.)28 
 
A logoterápia tragikus triászában megjelenő szenvedés lehet olyan, amely még megváltoztatható, 
s lehet olyan is, amely – ahogyan a bűn beteljesülése, elkövetése valamint a halál ténye esetén – 
már nem változtatható meg. Hiszen sem egy gyógyíthatatlan betegséget, sem egy elkövetett 
ballépést, sem az egyszer mindenkit utolérő halál tényét nem lehet már megváltoztatni.  
 
A következőkben a megváltoztathatatlan tragédiákról esik szó. 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 
azt a világ semmiféle hatalma nem tudja többé elrabolni tőled.« Amit egész korábbi életünkben annak élménygazdagságában megvalósítottunk, 
gondoltunk és elszenvedtünk, azt a belső kincset senki és semmi többé el nem veheti tőlünk… mindezt átmentettük a valóságba, egyszer és 
mindenkorra. És ha el is múlt – éppen a múltban marad meg az örökkévalóság számára. Mert még az elmúlás is a lét egyik formája, sőt talán még 
a legbiztonságosabb.  
Beszéltem végül arról is, hogy milyen sokrétű lehetőség adódik arra, hogy életünket értelemmel töltsük meg. Meséltem bajtársaimnak (akik 
teljesen csendben feküdtek, szinte meg sem moccantak, legfeljebb itt-ott hallatszott egy meghatott sóhaj) arról, hogy az emberi életnek mindig és 
minden körülmények között van értelme, és hogy a létnek ez a végtelen értelme még a szenvedést és halált, kínt és elmúlást is magában foglalja. 
És arra kértem ezeket a szegény ördögöket, akik ebben a vaksötét barakkban figyelmesen hallgattak engem, nézzenek szembe a tényekkel és 
helyzetük komolyságával, de ennek ellenére ne veszítsék el bátorságukat, hanem őrizzék meg annak tudatában, hogy még harcunk 
kilátástalansága sem kezdheti ki annak értelmét és méltóságát. Mindegyikünkre – mondtam nekik – ebben a nehéz órában, mely talán sokunk 
szánára a közeledő utolsó órát jelenti – valaki számonkérő tekintettel néz le, egy barát vagy egy asszony, egy élő vagy halott – vagy talán egy 
Isten. Elvárja tőlünk, hogy ne kelljen csalódnia bennünk és hogy tudjunk nem nyomorúságosan, hanem büszkén szenvedni és meghalni is!  
És végül beszéltem áldozatunkról: hogy értelme van, mindenképpen. Hogy éppen az az áldozat lényege, – feltételezve, hogy meghozzák – hogy 
látszólag semmi sem érhető el vele ebben a világban, a sikerek világában. Így igaz ez, akár egy politikai szeméért való önfeláldozásról van szó, 
akár arról, hogy egyik ember a másikért áldozza fel magát. Könnyen érthető ez közülünk annak, aki vallásos értelemben hívő – és ezt meg is 
mondtam nekik. Meséltem nekik arról a bajtársról, aki lágerbeli tartózkodása elején szerződést ajánlott az égieknek: kímélje meg az ő szenvedése 
és halála az általa legjobban szeretett lényt egy gyötrelmes haláltól. Ennek az embernek a számára szenvedés és halál nem tűnt értelmetlennek, 
hanem – áldozatként – értelemmel telítődött. Értelmetlenül nem akart szenvedni és meghalni, de értelmetlenül ezt egyikünk sem akarja! Szavaim 
célja éppen az volt, hogy életünknek végső értelmet adjak még ebben a barakkban is, most is, ebben a gyakorlatilag teljesen kilátástalan 
helyzetben is.  
Hogy erőfeszítéseim célt értek, az rövidesen kiderült, amikor ismét felvillant a barakkunk egyik gerendájára szerelt villanykörte és megláttam 
bajtársaim nyomorúságos alakját, akik könnyes szemmel odavánszorogtak hozzám, hogy megköszönjék szavaimat. Ehelyütt be kell azonban az is 
vallanom, hogy túl ritkán volt annyi belső erőm, hogy szenvedő sorstársaimmal olyan szoros és bensőséges kapcsolatba kerüljek, mint azon az 
estén és hogy bizonyára nem használtam ki kellőképpen minden arra adódó külső alkalmat.” (Frankl 1988., 85-88. o.) 
 
27 Egy, a szellemi képességeket mozgósító logoterápiás kezelést beszél el Lukas asszony a Lukas 1986b., 60-72. oldalán.  
 
28 Tehát nemcsak a szellemi frusztrációk esetén, hanem a testi, lelki (pszichés) megbetegedések esetén is alkalmazható, mint kiegészítő, kísérő 
terápia. 
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Szenvedés 
 
A szenvedésben az ember a megváltoztathatatlan és kilátástalan helyzetekben29 sokkal inkább 
törődik szellemi „szükségleteivel” a biológiai, pszichológiai szükségletek kielégítése helyett, 
mert az ember e szenvedései esetén is képes értelmet találni és értelmessé tenni életét30. Ezt az az 
                                                 
 
29 „Tessék csak elképzelni: az 1500 emberből álló szállítmány már több éjjelen és nappalon át úton van, olyan vonatban, melynek minden egyes 
vagonjában 80 ezer ember hever a poggyászán (javainak utolsó maradványain), éspedig úgy, hogy a kocsiablaknak már csak a legfelső része  
látszik a sok felhalmozott hátizsák, táska stb. felett, azon lehet kitekinteni a kora hajnal szürkeségébe. Mindenki abban a hiszemben volt, hogy az 
utazás célja valamely hadiüzem, melynek kényszermunkásként bocsáttatunk rendlelkezésére. A vonat megáll, látszólag nyílt pályán; nem is 
igazán tudni, még Sziléziában vagyunk-e vagy már Lengyelországban. Félelmetesen hangzik a mozdony éles füttye, visítva, mint a mozdony által 
megszemélyesített és nagy szerencsétlenségbe vezetett embertömeg rosszat sejtő segélykiáltása, miközben a vonat – nyilvánvalóan egy nagyobb 
állomás előtt – tolatni kezd. Egy hirtelen sikoly a kocsiban rémülten várakozó emberek tömegéből: »Itt egy tábla – Auschwitz!«. Ebben a 
pillanatban bizonyára mindegyikünk úgy érzi, megállt a szívverése. Auschwitz fogalom volt, megtestesítője homályos, de annál ijesztőbb 
elképzeléseknek gázkamrákról égetőkemencékről, tömegirtásról. A vonat lassan gurul tovább, szinte vonakodva, mintha az általa szállított 
szerencsétlen embertömeget csak fokozatosan és úgyszólván kíméletesen akarná a tény elé állítani: „Auschwitz következik”.  
Most már kicsit jobban lehet látni is. A lassan kibontakozó hajnali világosságban a pályatesttől jobbra és balra már kivehetők – kilométerhosszan 
– egy irdatlan méretű tábor körvonalai. Végtelen fényszórók, és hosszan kígyózó sorokban lerongyolódott, cafatokba burkolt emberi alakok, 
szürkén a hajnali szürkületben, amint vonszolják magukat, lassan és fáradtan hömpölyögve kopár és nyílegyenes tábori utakon – ki tudja hová? 
Szórványosa felhangzik egy-egy sípjel – senki sem tudja, minek. Egyikünk-másikunk máris rémképeket lát. Én például úgy véltem, akasztófákat 
látok és rajta himbálódzó alakokat. Megrémültem és ez jól volt így: mindegyikünknek percről percre, lépésről lépésre be kellett hatolnia a nagy 
iszonyatba. – Végre begurultunk az állomásra. Még semmi nem moccan. De most – vezényszavak abban a furcsamód harsogó, durva ordításban, 
melyet ezentúl annyiszor fogunk hallani minden egyes táborban, és amely úgy hangzik, mint egy meggyilkolt ember utolsó sikolya – és mégis 
másként: tompán, rekedten, mint olyasvalakinek a torkából, akinek ismét és ismét így kell kiabálnia, akit újból és újból ölnek… 
És akkor felszakítják a vagonajtókat és betódul egy kis csapat fogoly, a szokásos csíkos rabruhában, kopaszra borotváltan, de láthatóan 
jóltápláltan; minden elképzelhető európai nyelven beszélnek, de mindannyian egyöntetűen olyan jovialitással, mely az adott helyzetben 
valahogyan groteszkül hangzik. Mint a fuldokló a szalmaszálba, úgy kapaszkodik alapvető optimizmusom – mely azóta is mindig éppen a 
legnehezebb helyzetekben merül fel bennem – abba a ténybe, hogy ezek az emberek nem néznek ki rosszul, láthatóan jókedvűek, még nevetnek 
is; hol van az megírva, hogy én magam nem kerülhetek-e az ilyen foglyok viszonylag előnyös és szerencsés helyzetébe? A pszichiátriai ismeri az 
úgynevezett kegyelem-kényszerképzet kórképét: a halálraítélt éppen a kivégzése előtti utolsó pillanatban bízni kezd abban, hogy éppen ebben az 
utolsó pillanatban fog kegyelmet kapni. Így kapaszkodtunk mi is reményekbe és hittük mi is az utolsó pillanatig, hogy egyszerűen nem lesz, nem 
is lehet olyan szörnyű.  
Nézd csak, hogy milyen pufók és pirospozsgás az arcuk ezeknek a foglyoknak! Még semmit sem tudtunk arról, hogy ezek „kiválasztottak”, a 
foglyok azon csoportja, melyet arra szemeltek ki, hogy évek óta a naponta ezrével az auschwitzi pályaudvarra érkező szállítmányokat fogadják, 
azaz átvegyék a poggyászt, a benne levő vagy elrejtett értékekkel: a ritkán beszerezhető használati tárgyakkal és a dugdosott ékszerekkel.” 
(Frankl 1988., 17-18. o.) 
 
„Auschwitzban, az első délelőttön, a sorakozón egy SS-tiszt jelent meg. A negyven év alatti bajtársaknak az egyik oldalra kellett állniok a 
negyven felettieknek a másik oldalra. Fémmunkásokat, autószerelőket ismét máshová állították. Ezt követően le kellett eresztenünk a nadrágot és 
sérv-vizsgálatot végeztek, ismét kiszelektáltak néhány embert. Egy csoportot ezután egy másik barakkhoz hajtottak, ahol ismét fel kellett 
sorakozni. Odakerültem én is. Ismét válogatás következett és miután röviden és velősen megválaszoltam a koromra és foglalkozásomra irányuló 
kérdéseket, egy kis csoportban félreállítottak. Ismét áthajtották csoportomat egy további barakkhoz és rövidesen újból átcsoportosítottak. Így 
folytatódott ez még jó egynéhányszor, amíg végül egészen szerencsétlennek nem éreztem magam, mivel egyszer csak teljesen idegen, egytől-
egyig külföldi és előttem ismeretlen nyelveken beszélő emberek között találtam magam. Még egy utolsó válogatás, és ezekkel az utoljára 
kiszelektáltakkal egy utolsó barakkba kergettek. Hirtelen észrevettem: régi bajtársaim, honfitársaim és kollégáim között voltam, abban a 
barakkban, ahonnan elindultam. És közben szinte észrevehetetlenül csak egyszerűen körbe-körbe kergettek. De azért sejtettem, hogy néhány perc 
leforgása alatt hány lehetséges sorsot súroltam… 
Amikor összeállították a „kímélőtáborba” indítandó már említett betegszállítmányt, nevem, illetve számom felkerült a listára: szükség volt 
néhány orvosra. Senki nem volt azonban meggyőződve arról, hogy az úti cél valóban egy kímélőtábor lesz, már megtréfáltak bennünet, hiszen 
ugyanezt a szállítmányt néhány héttel korábban már egyszer elrendelték. És már akkor általános volt a feltételezés, a szállítmány nem egy 
kímélőtáborba jut, hanem a gázkamrába. Akkor felröppent a hír: aki akarja, töröltetheti magát a gyengélkedők listájáról, ha önként vállalja az oly 
rettegett éjjeli műszakot. 82 bajtárs azonnal vállalta ezt. Negyedóra múltán kihirdették: az elszállítás lefújva! Az a 82 ember azonban már 
ottragadt az éjjeli műszak listáján! Legtöbbjük számára ez a következő két héten belüli halált jelentette.” (Frankl 1988. 60-61. o.) 
 
30 „… minden olyan kísérlet, amelynek célja a lágerélet folytán a foglyokban kialakult pszichopatológiai jelenségeket pszichoterápiai vagy akár 
pszichohigiénés értelemben ellensúlyozni, oda irányul, hogy a koncentrációs táborban élő embert e helyzete ellenére belsőleg újra talpra állítsa, 
igyekezve őt ismét a jövő felé, egy jövőbeni cél felé fordítani. Ösztönösen is tett egyik-másik fogoly ilyen irányú kísérleteket. A legtöbben 
megőriztek valamit, ami életben tartotta őket, többnyire egy darabka jövőt. Hiszen az ember sajátja, hogy csakis a jövő szemszögéből, valahogy 
sub specie aeternitas tud egyáltalán létezni. Léte legnehezebb pillanataiban tehát ehhez a jövőbeni kilátáshoz menekül. Ennek a menekülésnek 
néha igencsak trükkös formái vannak. Ami engemet illet, a következő élményre emlékszem: majdnem sírva a nyitott cipőkbe bújtatott sebes 
lábaim okozta fájdalomtól, kemény fagyban és jeges ellenszélben sántikáltam, egy hosszú menetoszlopban, kilométereken át a tábortól a 
munkahelyünkig. Agyam szüntelenül a tábori életünk ezernyi apró problémájával foglalkozott: mit kapunk ma vacsorára? Ne cseréljem-e el a 
kiegészítőként várható karika kolbászt inkább egy szelet kenyérre? Váltsam-e át egy tányér levesre azt az egy szál cigarettát, mely még 
megmaradt a két héttel ezelőtti „prémium”-ból? Hogyan juthatnék egy darabka dróthoz, hogy pótolhassam a cipőfűzőt helyettesítő eltört 
drótdarabot? Sikerül-e az építkezési területen időben a megszokott munkacsapathoz csatlakoznom, vagy átdobnak egy másikba, ahol valamelyik 
vad előmunkás fog ütlegelni. És mit tehetnék annak érdekében, hogy „jó legyek” egy bizonyos kápónál, aki annak a valószerűtlen boldogságnak 
a megvalósulásához segíthetne, hogy átminősítsenek táboron belül dolgozó lágermunkássá, és már ne kelljen részt vennem ebben a szörnyűséges 
napi menetelésben? Már szinte undorodom ettől az irtózatos kényszertől, melynek nyomása alatt minden gondolatom naphosszat és órákon át, 
kínlódva, csak e kérdések körül forog. És akkor cselhez folyamodok: hirtelen beleképzelem magamat egy jól kivilágított, szép és meleg 
előadótérbe, ahol a szónoki emelvényen állok, előttem érdeklődve figyelő hallgatóság kényelmes karosszékekben – és én beszélek, beszélek és 
előadást tartok a koncentrációs táborok pszichológiájáról. És mindaz ami annyira kínoz és nyomaszt, tárgyiasul és a tudományosság magaslatáról 
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általános tapasztalat is alátámasztja, hogy az ember talán még jobban törekszik az értelmességre, 
amikor igazán rosszul megy neki. E hozzáállással tanúságot tesz emberi, szellemi mivolta 
mellett, hogy nem adja fel a körülmények dacára sem, s képes személyes tragédiáját 
teljesítménnyé, minőséggé, győzelemmé formálni31. A megtalált értelem hatására pedig a 
szenvedés megszűnik szenvedés lenni32 (Frankl 1988., 128-138. o., Frankl 2005., 18., 35-51., 92-
102., 157-174. o., Zsók 2005., 25-27., 110-123., 186-199. o.).  
                                                                                                                                                             
 
kerül meglátásra és ábrázolásra… És ezzel az önámító csellel valahogy sikerül felülkerekednem a helyzeten, a jelenen és annak szenvedéseink, 
azaz olybá venni az egészet, mintha már múlttá vált volna és én magam minden fájdalommal együtt csak tárgya lennék egy érdekes pszichológiai 
tudományos vizsgálatnak, melyet én magam folytatok le. Hogyan is fejezi ki magát Spinoza Etikájában? … Egy bánatteli kedélyállapot 
megszűnik szenvedés lenni, amint tiszta és egyértelmű képet alkotunk róla… 
Elveszett ember viszont a lágerben az, aki többé nem képes hinni a jövőben, saját jövőjében sem. A jövő elvesztésével elveszíti szellemi tartását, 
belsőleg omlik össze és úgy fizikailag, mint lelkileg leépül. Ez többnyire meglehetősen hirtelen következik be, valamiféle krízisként, melynek 
tünetei minden valamennyire is tapasztalt táborlakó számára ismerősek. Mindegyikünk retteget attól a pillanattól, amikor – nem saját személyét –
, hiszen ez akkorra már tárgytalanná is vált volna, hanem barátait nézve – ez a krízis elsőízben megnyilvánul. Ez rendszerint úgy következett be, 
hogy egy szép napon a fogoly a barakkban fekve maradt, nem lehetett rábírni arra, hogy megmosakodjon, felöltözzék és kijöjjön a sorakozótérre. 
Már semmi nem hat rá semmivel nem lehet ráijeszteni, nem használ sem szép szó, sem fenyegetés, sem verés – minden hiába: egyszerűen fekve 
marad, alig mozdul és ha betegség váltotta volna ki a krízist, akkor ellenáll annak is, hogy a rendelőbe menjen vagy bármi mást is megtegyen 
saját érdekében. Egyszerűen feladta! fekszik saját vizeletében és ürülékében és nem törődik többé semmivel sem. 
Hogy mennyire lényeges összefüggés van egyrészt e között a veszélyes önfeladás, önelejtés és másrészt a jövőélmény elvesztése között, erre 
legszemléletesebb bizonyíték a következő történt: blokkfelelősöm, egy eléggé ismert külföldi zeneszerző és szövegkönyvíró, egyik nap 
bizalmába avatott és azt mondta: »Te doktor, szeretnék neked valamit elmesélni. Nemrég furcsa álmom volt. Egy hang azt mondta nekem, hogy 
kívánhatok valamit, mondjam csak meg neki, mit szeretnék tudni és választ fog adni bármilyen kérdésemre. És tudod-e, mit kérdeztem? Azt, 
hogy számomra mikor lesz vége a háborúnak? Érted-e, doktor hogyan gondolom: az én számomra! Ez az jelenti, hogy tudni akartam, mikor 
szabadul fel a mi táborunk, mikor szakad vége a mi szenvedéseinknek?« És mikor álmodtad mindezt? kérdeztem. »1945 februárjában« mondta. 
(Akkor március elejét írtunk.) És tovább érdeklődtem, hogy mit válaszolt az álomhang; halkan, titkolódzva, fülembe súgta: »Március 30-án…« 
Amikor ez a bajtársam, F. elmesélte nekem ezt az álmát, tele volt reményekkel és meggyőződve arról, hogy az álomhang ígérete valóra válik.  
Ám a megjósolt időpont egyre közeledett és a hadihelyzetre vonatkozóan a táborba beszivárgott hírek egyre kevésbé tették valószínűvé, hogy a 
front valóban még márciusban meghozhatja számunkra a felszabadulást. És akkor a következő történt: március 29-én F. hirtelen nagyon 
belázasodott, 30-án (tehát azon a napon, amikor a jóslat szerint vége a háborúnak és ezzel az ő szenvedéseinek is) delíriumba esett, végül 
eszméletét vesztette és március 31-én flekktífuszban elhunyt.  
Aki tudja, hogy milyen szoros összefüggés van egyik oldalról az ember kedélyállapota – olyan indulatok, mint bátorság és remény, ill. 
bátortalanság és reménytelenség –, a másik oldalról pedig szervezete ellenállóképessége között, annak az is érthetőnek tűnik, hogy milyen halálos 
kihatása lehet annak, ha valaki hirtelen, reménytelenségbe és csüggetegségbe süllyed. F. bajtársam végül is abba halt bele, hogy a határozott 
időpontra várt felszabadulás be nem következése feletti csalódása miatt szervezetének ellenállása a már benne szunnyadó tífuszfertőzéssel 
szemben hirtelen lecsökkent. Jövőbe vetett hite és ezzel akarata is legyengült, lebénult és ezért tudta a betegség legyűrni a szervezetét – 
végeredményben így lett igaza az álomhangnak.  
Ezen egyedi eset megfigyeléséből levont következtetésekkel az is megegyezik, amire alkalomadtán koncentrációs táborunk főorvosa felhívta 
egyszer a figyelmet: nevezetesen arra, hogy az 1944 karácsonya és 1945 újév napja közti héten soha nem tapasztalt arányú elhalálozás kezdődött 
a lágerben. Ő is azon a véleményen volt, hogy ez nem magyarázható sem a megnehezült munkafeltételekkel, sem a rosszabbá vált élelmezési 
helyzettel vagy megváltozott időjárással vagy újonnan keletkezett járványokkal, – ezen tömeges elhalálozás okai sokkal inkább abban a tényben 
keresendők, hogy a foglyok többsége szokás szerint és naivan abban a reményben bízott, hogy karácsonyra már ismét otthon lesz. Mivel azonban 
az újsághírek legkevésbé sem voltak biztatóak, a határidő közeledtével a táborlakókon eluralkodott az az általános csüggedtség és csalódottság, 
melynek a foglyok ellenállóképességére oly veszélyes hatása akkortájt abban a tömeges elhalálozásban mutatkozott meg. 
Az előbb azt mondtuk, hogy minden kíséretnek, mely arra irányul, hogy belső támaszt adjon a koncentrációs táborban élő embernek, az az 
előfeltétele, sikerül-e őt egy jövőbeni cél felé irányítani. A tény tehát, amellyel minden pszichoterápiás és pszichohigiénés erőfeszítésnek a 
foglyot szembesítenie kellett, a legtalálóbban talán Nietzsche szavaiban fejeződik ki: »Akinek van miért élnie, szinte minden hogyant ki tud 
bírni.« A feladat az volt, hogy ragadjunk meg minden lehetséges alkalmat arra, hogy tudatosítsuk a táborlakókban életük „miért”-jét, életcéljukat, 
így elérjük azt, hogy jelenlegi létezésük szörnyű „hogyan”-ját, a lágerélet rémségeit magukban elviseljék és helyt tudjanak állni. Ezzel szemben, 
jaj annak, aki már nem látott életcélt maga előtt, életét tartalmatlannak ítélte, akinél tovatűnt élete értelme, és ezzel a kitartás minden értelme is. 
Azok az emberek, akik ilymódon teljesen elveszítették tartásukat, rövidesen fel is adták a küzdelmet. A tipikus válasz, melyet minden felvidító 
érvelésnek szembeszegeztek, mindig így hangzott: »Mi az élet értelme? Már nincs mit várnom az élettől!« Mit lehet erre még felelni?” (Frankl 
1988., 78-82. o.)  
 
31 „Abban a módban, ahogyan az ember magára vállalja elháríthatatlan sorsát a velejáró szenvedésekkel együtt, abban még a legnehezebb 
helyzetekben és az élet utolsó percéig is számtalan lehetőség rejlik, hogy az életet értelmessé tegye. Attól függően, hogy valaki bátor és vitéz 
marad-e, méltó és önzetlen, vagy pedig a létfenntartásért folytatott és a végsőkig kiélezett küzdelemben elfelejtette emberi mivoltát és 
végérvényesen azzá a csordaállattá válik, amilyenre a fogolypszichológiája emlékeztetett bennünket, – ettől függően az ember megvalósította 
vagy eljátszotta azokat az értéklehetőségeket, melyeket szenvedéssel teli helyzete és nehéz sorsa kínáltak, ettől függően volt tehát a kín „méltó” 
vagy „méltatlan”.  
Csak azt ne gondolja senki, hogy az ilyesféle megfontolások az élettől távolállóak, vagy világidegenek lennének. Bizonyos azonban, hogy ilyen 
magasságok elérésére csak kevés és kivételes ember képes és érett, csak kevesen voltak, akik a lágerben hitet tettek belső szabadságuk mellett és 
fel tudtak szárnyalni azon értékek megvalósításáig, amelyek elviselhetővé teszik a szenvedést. De ha csak egyetlenegy is lett volna, egymagában 
elegendőnek bizonyult volna tanúként arra, hogy az ember bensőleg erősebb lehet, mint külső sorsa, és nemcsak a koncentrációs táborban. Az 
ember mindenfelé szembekerül a sorsával az elé a döntés elé állítva, hogy puszta szenvedő állapotából belső teljesítményt alakítson ki. 
Gondoljunk csak a beteg emberek sorsára, különösen a gyógyíthatatlanokéra.” (Frankl 1988., 73-74. o.)  
 
32 „Az értelem kiteljesítésében az ember önmagát valósítja meg. Ha a szenvedés értelmét teljesítjük ki, akkor ez ember legemberibb mivoltát 
valósítjuk meg, arra érünk meg, ahhoz növünk fel, túlnövünk önmagunkon. S éppen ott, ahol tehetetlenek és reménytelenek vagyunk, minthogy 
nem tudunk megváltoztatni egy szituációt – éppen ott ér minket a felszólítása és elvárás arra, hogy magunkat megváltoztassuk. Senki sem írta le 
ezt találóbban Yehuda Bacon-nél, aki gyerekként került Auschwitzba, és felszabadulása után kényszerképzetektől szenvedett: »Egy temetési 
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Bűn 
 
A múltban elkövetett hibákat, bűnöket semmissé tenni vagy megváltoztatni ugyanúgy nem lehet, 
ahogyan megváltoztathatatlan sorscsapásokat, vagy a halál alapvető tényét. Ahogyan azonban a 
múltban elkövetett hibák és bűnök megőrződnek az életünkben, illetve a halálunkkor, ugyanúgy 
megőrződnek azok az értelemlehetőségek is, amelyeket elkövetett hibáink és bűneink dacára 

                                                                                                                                                             
 
menetet láttam, díszes koporsóval, zenével – és én elkezdtem nevetni: megbolondultak ezek – egyetlen hulla miatt ilyen nagy felhajtást csinálni? 
Ha koncertre vagy színházba mentem, pontosan ki kellett számolnom, mennyi ideig tartana annyi ember elgázosítása, ahányan ott összegyűltek, 
hány ruhadarabot, hány darab aranyfogat, hány teli zsák hajat tenne az ki.« S Yehuda Bacon azt a kérdést tette fel magának, vajon mi értelme volt 
azoknak az éveknek, amelyeket Auschwitzban töltött: »Gyermekként azt gondoltam, majd én megmondom az egész világnak, mit láttam 
Auschwitzban – remélve, hogy a világ egyszer majd csak megváltozik. De a világ nem változott meg, s a világ nem akart hallani Auschwitzról. 
Csak sokkal később értettem meg igazán, mi a szenvedés értelme. Akkor van értelme a szenvedésnek, ha te magad mássá leszel.«” (Frankl 2005., 
173-174. o.)  
 
„Hadd idézzek egy világos példát: egyszer egy idős körzeti orvos keresett fel súlyos depressziója miatt. Nem tudta kiheverni felesége elvesztését, 
aki két évvel azelőtt halt meg, és akit mindenekfölött szeretett. Hogyan tudnék segíteni neki? Nos, tartózkodtam attól, hogy bármit is mondjak, 
ehelyett a következő kérdést szegeztem neki: »Mi történt volna, doktor úr, ha ön halt volna meg előbb, és a feleségének kellett volna túlélnie 
önt?« »Ó,« mondta, »ez szörnyű lett volna számára; mennyire szenvedett volna!« Mire én azt feleltem: »Látja, doktor úr, ezt a szenvedést 
megtakarította neki, és ön volt az, aki megtakarította neki ezt a szenvedést – természetesen azon az áron, hogy most önnek kell túlélnie és 
meggyászolnia őt.« Egy szót sem szólt, csak kezet fogott velem és nyugodt léptekkel elhagyta a rendelőmet. Valamilyen módon a szenvedés 
megszűnik szenvedésnek lenni abban a pillanatban, amint értelmét látjuk, mint például az áldozat értelmét.” (Frankl 1988., 131. o.)  
 
„Hadd idézzem fel azt, ami talán a legmélyebb élményem volt a koncentrációs táborban. A tábor túlélésének esély soha nem volt több, mint egy a 
huszonnyolchoz, ami pontos statisztikai adatokkal könnyel igazolható. Nemhogy valószínűnek, még csak lehetségesnek sem tűnt, hogy első 
könyvem kézirata, melyet kabátomba rejtettem, amikor Auschwitzba érkeztem, valaha is megmenthető lenne. Ezért át kellett élnem és túl kellett 
élnem szellemi gyermekem elvesztését. És ekkor úgy tűnt, mintha semmi és senki nem élne túl engem; sem egy saját fizikai, sem egy szellemi 
gyermekem! Így azzal a kérdéssel kerültem szembe, hogy ilyen körülmények között végső soron van-e az életemnek értelme.  
Akkor még nem vettem észre, hogy az erre a kérdésre adott válasz, mellyel oly szenvedélyesen birkóztam, már készen áll számomra, és hogy 
ezután hamarosan megkapom ezt a választ. Ez akkor következett be, amikor be kellett adnom a ruháimat és cserébe örököltem egy olyan fogoly 
elhordott ruháit, akit az auschwitzi pályaudvarra való megérkezése után rögtön a gázkamrába küldtek. Kéziratom sok-sok oldala helyett az 
újonnan szerzett kabát zsebében egy héber imakönyvből kitépett egyetlen oldalt találtam, mely a legfontosabb zsidó imádságot, a Sema Jiszráélt 
tartalmazta. Hogyan értelmezhettem volna másként egy ilyen „véletlen egybeesést”, mint olyan kihívást, hogy éljem a gondolataimat ahelyett, 
hogy pusztán papírra vetném őket? 
Emlékszem, hogy kicsit később úgy tűnt nekem, hogy a közeljövőben meghalok. Ebben a kritikus helyzetben mégis másért aggódtam, mint a 
legtöbb bajtársam. Az ő kérdésük ez volt: »Túl fogjuk-e élni a tábort? Mert ha nem, akkor ennek a tengernyi szenvedésnek nincs értelme.« Az 
engem foglalkoztató kérdés ez volt: »Van-e ennek a rengetek szenvedésnek, a körülöttünk dúló haldoklásnak/halódásnak valamilyen értelme? 
Mert ha nincs, akkor végső soron nincs értelme a túlélésnek sem; mert az olyan életet, melynek értelme attól a véletlentől függ – hogy vajon az 
ember megmenekül-e vagy sem – végső soron egyáltalán nem lenne érdemes végigélni.«” (Frankl 1988., 133. o.) 
 
„A következő esetet szeretném felidézni: Egyszer egy tizenegy éves korában meghalt fiú anyját vették fel a kórházi osztályomra, miután 
öngyilkosságot kísérelt meg. Dr. Kurt Kocourek megkérte, hogy jöjjen el egy terápiás csoportba, és én véletlenül benéztem abba a terembe, ahol 
a doktor a pszichodráma csoportot vezette. Az asszony éppen a történetét mesélte el. Fia halála után egyedül maradt a másik, idősebb fiával, aki 
nyomorék volt és a gyermekbénulás kihatásaitól szenvedett. Szegény fiút tolószékben kellett mozgatni. Anyja pedig lázadozott a sorsa ellen. De 
amikor a gyerekkel együtt öngyilkosságot próbált meg elkövetni, a nyomorék fiú volt az, aki megakadályozta ennek végrehajtásában; ő ugyanis 
szeretett élni! Számára az életnek továbbra is maradt értelme. Miért nem érzett ugyanígy az anyja? Mitől lehetett az anya életének továbbra is 
értelme? És mivel segíthettünk neki, hogy ennek tudatára ébredjen?  
Rögtönözve részt vettem a beszélgetésben, és a csoportból egy másik nőt kérdezgettem. Azt kérdeztem meg tőle, hogy hány éves, mire azt felelte, 
hogy »Harminc«. Így válaszoltam, »Nem, ön nem harminc éves, hanem nyolcvan és a halálos ágyán fekszik. És most visszatekint az életére, egy 
olyan életre, melyben nem volt gyermek, de tele volt pénzügyi sikerrel és társadalmi elismeréssel.« És azt kértem, hogy képzelje el, mit érezne 
ebben a helyzetben. »Mit gondol róla? Mit mondana önmagának?« Az ülés magnófelvétele alapján hadd idézzem, hogy pontosan mit mondott: 
»Nos hát, egy milliomoshoz mentem feleségül, könnyű életem volt, jómódban éltem, és ezt teljesen kiélveztem! Flörtöltem a férfiakkal; orruknál 
fogva vezettem őket! De most nyolcvan éves vagyok; nincs gyermekem. Öregasszonyként visszatekintve, az egésznek semmi értelmét nem 
látom; valójában azt kell mondanom, hogy kudarcot vallottam az életemmel!« 
Ekkor arra kértem a nyomorék gyermek anyját, hogy hasonlóképpen képzelje el magát, amint visszatekint saját életére.  A magnófelvétel alapján 
hallgassuk mondanivalóját: »Szerettem volna, gyermekeket, és ez megadatott nekem; az egyik fiú meghalt; a másik azonban, a nyomorék, 
intézetbe került volna, ha nem vettem volna át a gondozását. Bár nyomorék és tehetetlen, végtére is a fiam. És így teljesebb életet tettem lehetővé 
számára; jobb embert csináltam a fiamból.« Ekkor könnyekben tört ki, és sírva folytatta: »Ami engem illet, nyugodtan nézhetek vissza az 
életemre; mivel elmondhatom, hogy az életem értelemteljes volt, és mindent megpróbáltam, hogy beteljesítsem azt; megtettem a tőlem telhető 
legtöbbet – a lehető legtöbbet tettem meg a fiamért. Az én életem nem volt kudarc!« Mintha halálos ágyáról tekintené át az életét hirtelen képes 
lett meglátni a benne rejlő értelmet, azt az értelmet, ami az összes szenvedését is magába foglalta. Ugyanakkor az is világossá vált számára, hogy 
még egy olyan rövid élet is, mint például a halott fiúé, annyira örömteli és szeretetteljes lehet, hogy több értelem található benne, mint egy 
nyolcvan évig tartó életben.  
Egy idő után másik kérdésre tértem át, ezúttal az egész csoporthoz szólva. A kérdés az volt, hogy vajon egy gyermekbénulás elleni oltószer 
kifejlesztésére használt majom, melyet ezért számtalanszor megszúrkálnak, képes lenne-e valaha is felfogni szenvedése értelmét. A csoport 
egyhangúan azt felelte, hogy természetesen nem tudná; korlátozott értelmével nem léphetne be az ember világába, vagyis abba az egyetlen 
világba, amelyben meg lehetne érteni szenvedése értelmét. Ekkor a következő kérdéssel álltam elő: »És mi van az emberrel? Bizonyosak abban, 
hogy az emberi világ a végső pont a kozmosz fejlődésében? Nem elképzelhető, hogy van még további dimenzió, az emberi világon túli világ; egy 
olyan világ, amelyben választ kapna az emberi szenvedés értelmére vonatkozó kérdés?«” (Frankl 1988., 134-136. o.)  
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teljesítünk be, valósítunk meg. Csak rajtunk múlik, hogy a beteljesített értelem- és 
értéklehetőségeinket vagy hibáinkat, bűneinket gyarapítjuk.33   
 

Halál 
 
A halál ténye, s maga a halál az emberi élet velejárója, ezért a halál gondolata sokszor elrémiszti 
az embert, különösen, ha súlyos, sőt gyógyíthatatlan betegségben szenved valaki, akin már 
gyógyászatilag sajnos nem lehet segíteni. A logoterápia biztosan állítja, hogy még ebben a 
kilátástalan helyzetben is van értelme az életnek. Pont a halál az, amely végső soron értelmet 
kölcsönöz az emberi életnek, mert egyszer minden embernek meg kell halnia, így az embernek 
cselekednie kell, értelmeket kell betölteni, mert ideje – különösen, ha gyógyíthatatlan 
betegségben szenved – véges. A halál tudatában tehát senkinek sincs arra ideje, hogy 
értelemlehetőségeinek fellelését és beteljesítését halogassa. A halál bekövetkezésével pedig 
minden beteljesített értelem visszavonhatatlanul megőrződik (Frankl 1988., 128-138. o., Frankl 
2006., 7-23. o., Lukas 2006., 205-232. o.).34 

                                                 
 
33 „… véleményem szerint a vétek, a bűnös cselekedet, amennyiben mindenképpen titokzatos, amennyiben mindig marad fenn olyan része, mely 
ellentmond oksági igényünknek, melyet már nem tudunk az okok és okozatok ama hálójába befogni, melyben a bűn elenyészhetne, hogy aztán a 
továbbiakban már nem egy emberi, mondjuk bűnös elkövetővel lenne dolgunk, hanem pusztán egy javításra szoruló gépezettel. Ezzel persze az 
elkövetőt még az emberi méltóságától is megfosztanánk, mivel ember-létének jellemző vonásait, mégpedig a szabadságot és felelősséget 
elvitatjuk tőle. És ezt megérzi, ezt pontosan érzékeli. Ezért van az, hogy amikor a pszichológusok azon fáradoznak, hogy egy bűncselekményt 
erre vagy arra visszavezessenek, illetve ebből vagy abból levezessenek, a bűnöző szarkasztikus reakciója csak ennyi: »… A bűnözőnek soha 
nincs esélye  kimagyarázkodni [«] …, írja nekem a 87084 „számú” egy illinoisi fogházból… »Számos felkínált mentség közül választhat. A 
társadalom a vádlott és a vád sok esetben az áldozatra száll… [«] Ez azt jelenti, hogy a bűnöző nem számíthat valódi megértésre. Csak azzal 
számolhat, hogy magyarázkodások választékát ajánlják majd föl neki.  
A legveszélyesebb bűnözők, akikhez a hírhedt még mindig gázkamrával rendelkező – (San Francisco melletti) San Quentin-i fegyház igazgatója 
hívott meg beszélgetésre, másképpen reagáltak, amikor így szóltam hozzájuk: »Éppen olyan emberek vagytok, mint én, és mint ilyenek, szabadok 
és felelősek vagytok. Vettétek magatoknak azt a szabadságot, hogy esztelenséget, bűnt kövessetek el, bűnössé váljatok. Nem akarjátok-e a 
felelősségeteket is elismerni, nem akartok-e túlnőni a bűnökön? Ismeritek a Statue of Liberty-t (Szabadság-szobrot). Hazátok keleti partján áll. 
Mi lenne, ha itt a nyugati parton egy Statue of Responsibelity-t (Felelősség-szobrot) emelnétek?« Ezt a szobrot a mai napig sem állították fel; de 
az elítéltek „felfogták”, méghozzá bizonyíthatóan azt, amit ki akartam fejezni… 
Hogy milyen messzemenően képes az ember a tulajdon bűnén, és ezzel önmagán túlnőni, azt egyszer egy egészen konkrét esettel illusztráltam, az 
akkoriban „steinhofi tömeggyilkos”-nak nevezett férfi esetével… („A steinhofi tömeggyilkos. Szakmai kollégám, Dr. J. – akivel néhányszor 
összehozott a sors – volt az a mefisztói lény, aki a steinhofi tömeggyilkosként volt ismert és hírhedt. Ő volt ugyanis a megbízott az eutanáziáért a 
pszichotikusok ismert bécsi gyógyintézetében. Azon igyekezett, hogy senki se menekülhessen. Ő maga viszont a második világháború végén – 
úgy tűnt – nagyon is elkerülte a büntetést. Sok évvel később keresett fel rendelőmben egy osztrák diplomata, hogy kezeljem és véleményezzem 
többévi hadifogság és lágerőrizet idején szerzett betegségét. »Nem ismerte Dr. J.-t?« kérdezte tőlem teljesen gyanútlanul, s aztán bólintásomra 
így folytatta: »Vele voltam egy cellában a hírhedt moszkvai L. börtönben, röviddel elbocsátásom előtt. Ő azonban meghalt, nyomorultul 
elpusztult hólyagrákban, viszonylag fiatalon. Milyen kár érte, ő volt a legjobb bajtárs, akit csak elképzelhet az ember, akit csak kívánhat 
magának! Ahol tudott, segített nekünk, fogolytársainak, nyugtatott; vigasztalt bennünket, amikor nagy szükségünk volt a vigasztalásra, 
mondhatni egy szent volt.« Lám, ebben az egyedi esetben csak félrevezetett volna egy ördögi princípium látszólagos inkarnációjából való 
következtetés ennek az embernek a további életútjára és végére.” (Frankl 2005., 241-242. o.)) Esete sokakról szól, és arra kellene emlékeztetnie 
minket, hogy az ember nem „egyszersmindenkorra ilyen, és semmilyen más nem lehet”, hanem „mindig másmilyenné is válhat”…, és ha 
elvitatnánk tőle ezt a másmilyenné válás képességet – még akkor is, ha bűnt követett el, az odavezetne, hogy akkor a magunk részéről mi is bűnt 
követnénk el. Embernek lenni először is azt jelenti, hogy el kell döntenem, milyenné válljak, azután pedig vállalnom kell a felelősséget azért, 
amit önmagamtól csináltam. Mindebből az következik, hogy ha valakit annak alapján ítélünk meg, netán elítélünk, amit biológiailag (öröklés, de 
a nemzeti hovatartozás is), pszichológiailag (nevelés, képzés) és szociológiailag (társadalmi és gazdasági adottságok) magával hozott, nem pedig 
annak alapján, amit ezekből kihozott, akkor teljesen igazságtalanok vagyunk vele szemben.” (Frankl 1988., 112-113. o.)  
 
Lásd még: 76. lábjegyzetet!  
 
34 „Azidőtájt… szerencse ért. Amint a negyedik nap után be kellett volna, hogy osszanak az éjjeli műszakba – ami biztos halálomat jelentette 
volna –, váratlanul berobbant a barakkba a főorvos és felszólított, jelentkezzek önként orvosi szolgálatra egy másik lágerbe, egy 
flekktífuszlágerbe. Barátaim határozott tanácsai ellenére és majdnem minden nem foglalkoztatott kolléga számító magatartásától eltérően, 
azonnal a jelentkezés mellett döntöttem. Tudtam, hogy munkacsoportban a legrövidebb időn belül a biztos pusztulás vár. Ha már meg kell 
halnom, legalább legyen értelme. Kétségtelenül értelmesebbnek tűnt számomra orvosként valamennyire bajtársaim segítségére lenni, mint így 
vegetálni és végül megdögleni, improduktív kubikosként, ami korábban voltam. Ez részemről egyszerű mérlegkészítés volt, távolról sem hősies 
áldozatvállalás. Az egészségügyi altiszt azonban titokban úgy rendelkezett, hogy mindkét jelentkező orvos a flekktífuszlágerbe való átszállításáig 
a kímélőben maradhat. Annyira dögrováson levőnek néztünk ki, hogy ellenkező esetben nem néhány orvossal több állt volna rendelkezésre, 
hanem néhány hullával több a lágerben.” (Frankl 1988., 55. o.) 
 
„Én magam olvastam egyszer egy viszonylag fiatal beteg levelét, melyben közli barátjával, hogy éppen most jutott tudomására, hogy más nincs 
sok hátra az életéből és még műtéttel sem lehet már rajta segíteni. Levelét azzal folytatja, hogy éppen most emlékszik vissza egy filmre, melynek 
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Összegzés: 
 
A fejezetben a logoterápia filozófiai vonatkozásait összegeztük abban a világképben, amely a 
logoterápia értelmében egy pozitív világképet takar. A logoterápia a szellemi létdimenzió, 
valamint tulajdonságainak és képességeinek bemutatásával végső soron azt kívánja szemléltetni 
számunkra, hogy az emberi élet – még a szenvedés, az elkövetett hibák, vagy a halál tényének 
ellenére is – értékes és értelmes.  
 

V. Befejezés  
 
A logoterápia elméleti vonatkozásaira szentelt fejezetben szóltunk a logoterápia három 
tudományterületi vonatkozásáról: a logoterápiáról, mint antropológiáról, a logoterápiáról, mint 
pszichoterápiáról és a logoterápiáról, mint filozófiáról. 
A logoterápia egyes tudományterületei egy-egy meghatározott képét adják a logoterápia elméleti 
rendszerének. Az antropológiai vonatkozásokból fény derült a logoterápia emberképére (imago 
hominis), a pszichoterápiai vonatkozásokból a logoterápiai gyógyászati alapvetéseire, a filozófiai 
vonatkozásokból pedig a logoterápia világképére (imago mundi). 
 
A logoterápia sajátos emberképéből tudtuk levezetni a logoterápia elméletének első, 
antropológiai alappillérét, amely egy axióma is. Ez az akarat szabadságának definiálása volt. A 
logoterápia egyedi gyógyászati koncepcióiból a második, pszichoterápiás alappillérünk, az 
értelem akarásának kijelentése következett. Ez nem axióma, hiszen alapvetően megvizsgálható 
és be is bizonyítható. Végül, de nem utolsó sorban, a logoterápia világképe adta meg számunkra 
a logoterápia harmadik, filozófiai alappillérét, az élet értelmét, mint alapvetést, amely 
ugyanakkor axióma is (20. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 
főhőse bátran és méltósággal nézett szembe a halállal; a film láttán annak idején az járt betegünk fejében, hogy „az ég ajándéka” lehet az, ha 
valaki ilyen emelt fővel tud a halál felé közeledni és most, írja a továbbiakban, sorsa neki is megadta ezt a kegyet.  
Nos, melyikünk – aki annak idején évekkel ezelőtt látta a Tolsztoj „Feltámadás” című művéből készült filmet – nem jutott ugyanarra a 
gondolatra: ezek nagy sorsok, nagy emberek. Magunkfajtának bizonyára nem jut ilyen nagy sors, tehát esély sem arra, hogy ilyen emberi 
magasságokhoz felnőjön… És mozi után betértünk a közeli automatabüfébe, ahol szendvics és kávé mellett hamar el is felejtettük ezeket a 
különös metafizikai gondolatokat, melyek egy pillanatra átfutottak tudatunkon. De ha az ember maga került szembe a nagy sorsával, ha maga állt 
döntés előtt, hogy saját belső nagyságával álljon a sorsa elé, – akkor már régen nem gondolt korábbi játékos elhatározásaira és – csődöt 
mondott… 
Egyik-másik ember számára azonban egyszer talán eljöhetett az a nap, amikor ismét egy moziban ült és szeme előtt lepergett ugyanaz, vagy egy 
hasonló film, miközben bensejében – lelki szemei előtt – egyidejűleg lepergett az emlékezet filmje is, emlékezve azokra az emberekre, akik 
életükben tényleg megvalósították mindezt és még sokkal többet, mint amennyit egy szentimentális filmprodukció meg tudna mutatni. Akkor 
eszébe juthat az embernek ennek vagy annak a történetnek egyik-másik részlete az ember belső nagyságáról – mint pl. annak a fiatal asszonynak 
a haláláról a koncentrációs táborban, melynek tanúja voltam. A történet egyszerű, nincs is róla sok mondanivaló, mégis oly költői, hogy szinte 
kitaláltnak tűnik: Ez a fiatal asszony tudta, hogy néhány napon belül meg kell halnia. Ennek ellenére vidáman beszélgetett velem. »Hálás vagyok 
a sorsomnak, hogy ily keményen bánt velem,« mondta nekem szó szerint; »mert korábbi, polgári életemben túlságosan el voltam kényeztetve és 
szellemi törekvéseimet sem vettem igazán komolyan«. Utolsó napjaiban teljesen befelé fordult. »Ez a fa az egyetlen barátom magányomban«, 
vélekedett és kimutatott a barakk ablakán. Kint éppen virágjában állt egy gesztenyefa és – lehajolva a beteg fekhelyéhez – a betegbarakk piciny 
ablakán keresztül még éppen látni lehetett egy zöldellő ágat két virággyertyával. »Ezzel a fával szoktam beszélgetni«, mondja. Meghökkenek és 
nem tudom szavait mire vélni. Delíriumban lenne és időnként hallucinálna? Kíváncsian megkérdezem tehát, hogy vajon felel-e neki a fa, igent 
mond-e vagy mi mást? Erre azt válaszolja: »Azt mondta nekem: itt vagyok – én – itt – vagyok – én vagyok az élet, az örök élet…«” (Frankl 
1988., 74-75. o.) 



66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fejezetben ugyanakkor sorra vettük a logoterápia e három tudományterületét részletesen is. 
Az antropológiai vonatkozásokban egy sajátos emberképet (imago hominis) alkottunk meg a 
logoterápia két dimenzionálontológiai törvényéből levezetve. A logoterápia az embert hármas 
egységként és teljességként definiálja, vagyis az ember test, lélek (psziché) és szellem hármas 
egysége (21. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugyancsak a logoterápia két dimenzionálontológiai törvényéből – s az ember szellemi 
létdimenziójából – következtek az ember szellemi tulajdonságai, jellemzői is, amelyeket az 
antropológiai alapvetésekből vezettünk be. Az ember szellemi létdimenziójának tulajdonságai, 
jellemzői a következők voltak: 
 

- az emberi szellem személyes, 
- az emberi szellem szabad, 
- az emberi szellem sértetlen és 
- az emberi szellem értelemorientált.  

 

A logoterápia mint 

ANTROPOLÓGIA PSZICHOTERÁPIA FILOZÓFIA  

AZ AKARAT 
SZABADSÁGA 

AZ ÉRTELEM 
AKARÁSA 

AZ ÉLET 
ÉRTELME 

gyógyászat világkép emberkép 

20. ábra: A logoterápia tudományterületei és tartópillérei 
(Lukas 1986b., 24. o., kiegészítések: Moldován) 

SZELLEM 

LÉLEK 
(PSZICHÉ) 

TEST 

21. ábra: Az ember hármas egysége és teljessége 
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Az ember alapvetően személyes szellemi lét, tehát személy, mert individuum, s mert 
egzisztencia, tehát egy olyan létezés, amely a növényektől és állatoktól merőben eltérő létezés. 
Az ember szellemi létdimenziója nyitott, s mert nyitott, az ember szellemében szabad is minden 
ok-okozattól, mely biológiájából, vagy pszichológiájából származik. Mivel szabad, szabad 
akarata, szabad döntése és szabad cselekvése van. Szabadsága felé ugyanakkor a teremtett 
világban egyedül neki van felelőssége is. 
Az ember szellemi létdimenziója tehát szabad, vagyis mentes. Mentes minden testi, lelki 
(pszichés) betegségtől, problémától. Az ember szellemi létdimenzió így sértetlen is, ami azt 
jelenti, hogy sohasem betegedhet meg. 
Az ember szellemi létdimenziójának folyamatai végül törekednek az értelmes élet 
megvalósítására. Ezért az ember értelemorientált is.  
Az ember szellemi létdimenziójának ezen tulajdonságai, jellemzői az ember antropológiájából 
következnek, de ezen tulajdonságok, jellemzők közül kettőt – a sértetlenségét és 
értelemorientáltságát – nemcsak antropológiai, hanem pszichoterápia vonatkozásában is 
tárgyaljuk. A szellem értelemorientáltságát pedig a filozófiai alapvetéseknél is.  
 
Az ember szellemi létdimenziójának tulajdonságaiból és jellemzőiből három kifejezetten csak az 
emberre, az emberi szellemre jellemző szellemi képesség következik (a szellem dacoló hatalma, 
ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) (22. ábra).  

 
Mint említettük, az ember szellemi létdimenziójának két első tulajdonságát, jellemzőjét 
(személyesség, szabadság), s a belőlük következő szellemi képességet (a szellem dacoló 
hatalma) az antropológiai vonatkozásoknál tárgyaljuk, míg harmadik (sértetlenség) és negyedik 
(értelemorientáltság) tulajdonságot, jellemzőt és a belőlük következő szellemi képességeket (ön-
eltávolodás, ön-felülmúlás) a pszichoterápiás alapvetéseknél. Az utóbbi értelemorientáltság 
jellemzőt és az ön-felülmúlást a logoterápia filozófiai alapvetései is alkalmazzák. Ugyanakkor 
megemlítendő, hogy a szellem ezen felsorolt tulajdonságai, jellemzői és a belőlük levezetett 
szellemi képességek a logoterápia gyakorlati vonatkozásaiban, a logoterápia terápiás 
alkalmazásaiban felhasználásra is kerülnek.  
 
A szellem dacoló hatalma révén a szellemi személy képessé válhat arra, hogy rádöbbenjék, 
felismerje szellemi létdimenziójának jelenvalóságát, s ennek tudatában felismerje, hogy 
szellemének milyen tulajdonságai és jellemzői vannak. E folyamat a személy objektív 
önismeretét erősíti.  
A szellem ön-eltávolodása révén e felismert szellemi tulajdonságok és jellemzők által a személy 
képessé válhat arra, hogy önmagától biológiai, pszichológiai értelemben távolságot tartson. Ez a 
távolságtartás segíti a tragikus triász megjelenése esetén is. A szellem ön-eltávolodásának 
képessége már az értelmes ön-bánásmód felé vezérli az embert. 

SZEMÉLYESSÉG 

SZABADSÁG 

SÉRTETLENSÉG 

ÉRTELEMORIENTÁLTSÁG 

A SZELLEM DACOLÓ HATALMA 

ÖN-ELTÁVOLODÁS (ÖN-DISTANCIA) 

ÖN-FELÜLMÚLÁS (ÖN-TRANSZCENDENCIA) 

22. ábra: A szellemi létdimenzió tulajdonságai, jellemzői és képességei 
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A szellem ön-felülmúlásának képessége pedig olyan értelemmel világítja meg a szellemi 
személyt, hogy elsősorban ne önmagát lássa, hanem a körülötte lévő világot, s a benne lévő 
személyeket, dolgokat és értük éljen vagy azokat teljesítse be. Ha ez megtörténik 
élményértékekre, alkotó, teremtő értékekre vagy beállítódási értékekre tehet szert és megérezheti 
a valódi boldogságot (23. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A fejezetben nemcsak a logoterápia három tudományterületéről, három tartópilléréről, s a 
felsorolt emberi-szellemi tulajdonságairól, jellemzőiről, valamint a belőlük következő három 
szellemi képességről ejtettünk szót, hanem arról is, hogy milyen zsákutcákat választunk 
(kollektivizmus, pán-determinizmus, pszichologizmus, redukcionizmus), ha a szellem alapvető 
tulajdonságait, jellemzőit és képességeit háttérbe szorítjuk, vagy elvitatjuk (24. ábra): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A logoterápia filozófiai alapvetésében az élet értelmét hangsúlyozza még a tragikus triász 
(szenvedés, bűn, halál) eseteiben is. Hiszen az emberi élet még a megváltoztathatatlan 

Az ember 2. dimenziója: 
„PSZICHÉ” 

Az ember 3. dimenziója: 
„SZELLEM” 

A 3. dimenzió 2. dimenzióból 
történő téves levezetésének 
következménye: 

sors szabadság pán-determinizmus 

A 

B 

sérülékenység sértetlenség pszichologizmus  C 

szükségletorientáció értelemorientáció redukcionizmus D 

karakter személyesség kollektivizmus 

24. ábra: A szellemi létdimenzió tulajdonságinak lelki (pszichés) létdimenzióból történő levezetésének ideológiai zsákutcái 
(Lukas 1986b., 33. o., módosítások: Moldován) 

Önismeret  Bánásmód önmagával szemben 

miért vált az ember olyanná, 
amilyen? 

miért kellene az embernek 
olyanná lennie, amilyen? 

a belső folyamatok 
megértése 

a benső kontroll 
elérése 

a benső növekedés 
megkezdése 

készenlétre  
az önfelfedésre, felfedezésre 

szüksége van 

képességre az 
öneltávolodáshoz 

képességre az 
önfelülmúláshoz 

szüksége van 

önmaga önmaga önmaga 

szüksége van 

23. ábra: Az önismeret és ön-bánásmód (Lukas 1986b., 81. o.) 
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szenvedések, egy hibás cselekedet semmissé nem nyilváníthatósága, vagy a halál alapvető 
tényének ellenére is mindig értékes és értelmes marad. Aki ezt elvitatja, a fenti ideológiai 
zsákutcák valamelyikébe esik, s az ember szellemi létdimenziójáról alapvetően nem vesz 
tudomást.  
 
Az ember szellemi létdimenziójának helyes működését – különösképpen szabadságát, 
felelősségét és értelemorientáltságát – egy emberi-szellemi intuíció, megérzés irányítja. Ez az 
intuíció pedig a lelkiismeret.  
 
Ezzel az összefoglalással végignéztük a logoterápia elméleti vonatkozásait, amellyekkel 
megalapozhatók a logoterápia terápiás fogásai, de a pedagógiánk elméleti és gyakorlati 
koncepciói is.  
A következőkben a logoterápia terápiás fogásaival ismerkedünk meg, de előtte meg kell 
vizsgálnunk azon leírt neurózisait, megbetegedéseit, amelyekre alkalmazhatók lesznek e terápiás 
eljárások.  
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A logoterápia gyakorlati koncepciójaA logoterápia gyakorlati koncepciójaA logoterápia gyakorlati koncepciójaA logoterápia gyakorlati koncepciója    
 
 
 

 
 
 

„Hallván hallanak, de nem értenek, nézvén néznek, de nem látnak.  
Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre,  

a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak,  
fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek…  

A ti szemetek azonban boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall.  
Bizony mondom nektek…,  sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok,  

de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.” 
 

(v. ö.: Mt 13, 14c-15f, 16-17) 
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I. Bevezetés 
 
Emberi életünk során bizonyosan sok örömben van részünk, de legalább annyira sok – ha 
egyáltalán nem több – bánatban és megpróbáltatásban is. Az örömök képesek fölemelni az 
emberi lelket, szellemet és képesek lehetnek arra, hogy a bánatok idején enyhülést, 
megnyugvást, türelmet nyújtsanak. Előfordulhatnak azonban olyan erős negatív hatások 
életünkben, amelyek hirtelen, nagy nyomással köszöntenek be, s amelyekkel szemben az ember 
sokszor tehetetlen. Ezek az erők feszegetni kezdik az ember tűrőképességeinek határait, 
amelynek következtében végső megrendülésében rádöbben arra, hogy szenved. 
A logoterápia és egzisztenciaanalízis hosszú időkre visszanyúló tapasztalatai alapján mondja ki, 
hogy az emberi szenvedések elviselhetetlenségének hátterében – s nem az egyes emberi 
szenvedések hátterében, ugyanis azoknál más és más okok lelhetők fel (2. táblázat) – általában a 
következő ok – patogén komponens, betegítő tényező – állhat: 
 

- Valaminek az istenítése, mint patogén komponens: a szenvedő embereknél megfigyelhető, 
hogy életükben pusztán egyetlen értékhez, vagy más, úgynevezett álértékekhez 
ragaszkodtak, vagy ragaszkodnak igazán, s ahhoz, azokhoz is görcsösen. Ez a görcsös 
ragaszkodás már-már függőségbe csap át, hiszen a szenvedő emberek életét semmilyen 
más érték nem határozza meg, pusztán ez az egy, vagy az álértékek. Ezért a hozzá, a 
hozzájuk fűzőző kapocs igencsak erős. Mivel azonban semmi sem állandó, ezért több mint 
valószínű, hogy a szenvedő emberek által vallott érték, vagy álértékek előbb-utóbb 
elveszítik jelentőségüket, vagy valamilyen más okból kifolyólag vesznek el. Amint ez 
bekövetkezik, a szenvedő ember kétségbeesik, egyik pillanatról a másikra kilátástalanná és 
elviselhetetlenné válik az élete, mert az értéket, amit eddig – mondhatni – istenként 
imádott, végleg elvesztett. Ebbe az érték, értékek nélkül maradt üresség érzésbe pedig 
bármilyen neurózis betüremkedhet.  

 
Egyetlen érték (pl. család, szerelem, egy szeretett személy, munka, stb.) bármikor 
elveszítheti jelentőségét. A probléma nem a nemességével, hanem az egyetlenségével van. 
Mi történik ugyanis, ha hosszú időre külföldre kell utaznunk, s a családunk volt az egyetlen 
értékünk? Mi lesz akkor, ha görcsösen abba kapaszkodunk, hogy a szerelem az egyetlen 
érték, amit magunkénak akarunk tudni? Mi lesz akkor, ha csak édesapánkhoz 
ragaszkodunk, s ő egyszer csak meghal? Mit teszünk akkor, ha az életünkben oly fontosnak 
tartott munka, munkahely bezárja kapuit, s mi az utcára kerülünk? Ha csak egyetlen értéket 
vallunk, könnyen a letargia érzésébe eshetünk, mert hőn szeretett értékeink – bár mégoly 
nemeseik is voltak – elvesztek, s nincsenek más értékek, amelyek értelmet adhatnának 
életünknek. Mert: a családon kívül nem építettünk ki olyan barátságokat, amelyek révén 
egy-két barátunk elkísérhetett volna a hosszú útra, mert a szerelem értékének hajhászása 
révén egészségünkre nem figyelünk kellően, pedig ez is érték lehetne, mert az egyetlen 
szeretett, de most meghalt személyhez való ragaszkodásunkban nem vesszük észre a 
körülöttünk álló, többi személyt, akik szeretnek bennünket, s mert a munka az istenünk, így 
a családi kikapcsolódás, a barátokkal eltöltött szabadidőd semmit sem jelent számunkra, s 
mert éppen ez a munka volt a mindenünk képtelenek vagyunk felfogni, hogy akár 
átképezve magunkat, lehetőségünk nyílhat újra elhelyezkedni. 

 
Szóltunk már az álértékekről is. Ezek nem lehetnek értékek, mert eleve nem azok. Igaz, 
hogy az őket valló ember azonban ezt nem veszi észre. Álértékek lehetnek a dohányzás, a 
túlzott alkoholfogyasztás, a hatalomvágy, a túlzott munkamánia, az öngyilkossági kísérlet, 
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tehát minden olyan, amely alapjában véve nem értelmes és értékes. Persze bárki 
mondhatná, hogy a dohányzás miért ne lehetne értékes valaki számára, hiszen az illető 
kevesebb kárt tesz magában, mintha öngyilkos lenne. A válaszunk a logoterápia irányából 
indul ki: valaminek az értékét, értelmességét lelkiismeretünk szavának mércéje határozza 
meg. Így tehát a fentebbi álértékek a szubjektivitáson alapulnak, mivel a szerző 
lelkiismerete által gondolt álértékek. 
Álérték lehet tudat alatt például a logoterápia által az emberi élet tragikus triászaként, 
hármasaként nevezett patogén komponensegyüttes is, mert a szenvedő ember istenítve 
kezeli őket a szenvedés idején, így végső soron képtelen tőlük megszabadulni. E 
komponensegyüttes pedig szenvedését csak még jobban erősíti: 

 
o Szenvedni ugyanis lehet magától a szenvedéstől, a szenvedés érzésétől, a 

nyomasztottság érzésétől, a szenvedés elől menekülni nem tudástól és ezeknek 
gondolataitól. 

o Szenvedni lehet elkövetett hibáinktól és bűneinktől, amelyek lelkiismeretünk 
megmozduló szavára tudatosulnak bennünk, s amelyektől – a múlt lezárulása miatt – 
már nem szabadulhatunk. 

o Szenvedni lehet a haláltól is. Annak tényétől, ha kedves szerettünk halt meg, de annak 
tényétől is, ha éppen mi magunk állunk a halál ajtajának küszöbe előtt bebocsátásra 
várva, idős korunk miatt vagy azért, mert halálos betegségben szenvedünk (Lukas 
2006., 221-232. o.).  

 
A szenvedések kiváltó okaiból, komponenseiből és azok megerősödéséből pedig egyenesen 
következik, hogy az ember szenvedése mellett valami mást is érez: megjelennek az ember 
szenvedésének patogén, vagyis betegítő okaiból, tényezőiből eredeztethető tünetei:  
 

- Az Ősbizalom elvesztése: a kilátástalanságot, a menekülésképtelenséget, a biztonság, vagy 
más néven az oltalmazottság hiányát jelenti, amelyek a biztonságérzés és 
oltalmazottságérzés megrendüléséből származnak. Ennek a biztonságérzésnek vagy 
oltalmazottságérzésnek az eredetét az ember sokszor nem tudja megmagyarázni, viszont 
érzi. A logoterápia és egzisztenciaanalízis ezt a fajta oltalmat és biztonságot Ősoltalomnak, 
a beléje vetett bizalmat pedig Ősbizalomnak35 nevezte el, s ha egy pillanatra rápillantunk 2. 

                                                 
 
35 „… Egészen biztos, hogy semmi nincs a földi életben, amiben vakon megbízhatnánk, amire biztonsággal építhetnénk. Semmi sem tökéletes, 
semmi sem hibátlan. A legegészségesebb test is megbetegedhet, a legjobb barátunk elfordulhat tőlünk, a legbiztosabbnak tűnő munkahelyet is 
elveszíthetjük, a számunkra legdrágább támaszunk is meghalhat, a legstabilabbnak látszó béke is háborúba fordulhat. Igazi garanciák semmire 
nincsenek, semmire a földi életben. Erre gondol Frankl, amikor saját tökéletlenségünkről és viszonylagosságunkról beszél: töredékekből álló, 
tehát befejezetlen, viszonylagos, tehát bizonyos feltételektől függő minden az életben. Nap mint nap megéljük ezt, olykor azonban átélésünk „egy 
abszolút héttérhez viszonyítva” történik, akkor – ezt állítja Frankl – ez maga a vallásos átélés.  
Itt azonban szembeötlő paradoxonra bukkanunk. Hogyan létezhet egyáltalán az eszme, az álom, a sejtés valami abszolútumról, ha az embert 
kizárólag töredékes és relatív dolgok veszik körül? Tudjuk: az emberi szellem nem képes valami teljesen újnak a feltalálására anélkül, hogy 
valamiféle mintához vissza ne nyúljon. Minden gépnek, amit valaha is szerkesztettek, megvan az előképe a természetben, mint például ahogyan a 
repülőgép-konstrukció benne van a madár „struktúrájában”. Ezt legalább azóta tudjuk, mióta leleményes írók azon fáradoznak, hogy sci-fiket 
találjanak ki: közülük a legügyesebbek sem rukkoltak elő semmilyen újdonsággal, legfeljebb a réginek újfajta kombinációival. Miből ered akkor 
a világ végső, rejtélyes abszolútumának ez az élménye, amelyről minden korszak, minden nép, minden kultúra szakadatlanul tudósít, s amit talán 
saját tapasztalatunkból ismerünk? Frankl az ember vonatkoztathatatlanra vonatkozásáról beszél, majd így folytatja: »Mi más is lehetne ez a 
vonatkoztatás a vonatkoztathatatlanra, mint az oltalmazottság? Oltalom az elrejtettben, a transzcendensben.« A paradoxon nem szűnik meg, de 
tartalmaz egy fordulópontot. Ha összes töredékes és viszonylagos voltunkban oltalmazottak vagyunk az abszolútumban, a transzcendensben, 
Istenben, vagy nevezzük bárminek is, ha ez így van, amit természetesen nem tudhatunk, csak intuitív módon sejthetjük, akkor érthető vallásos 
átélésünk, mert akkor már messze nem valami újról van szó, amit minden természeti előkép nélkül találtunk ki, hanem valami régiről, ősrégiről, 
valamiről, ami mindig is adva volt, az Örökről, valamiről, amihez mi túlságosan kicsinyek vagyunk, hogy vonatkoztathassuk magunkat rá – s 
akkor az is igaz, hogy ennek az öröktől adottnak mi magunk is mindig is részesei voltunk. % 
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táblázatunkra, kitűnik, hogy az Ősbizalom elvesztését bármely szenvedés, neurózis, 
megbetegedés esetében érzékelhetjük, érezhetjük. Normális körülmények között, a 
szenvedések elkerülésének időszakában ebből az Ősoltalomból és Ősbizalomból erőt és 
biztonságot meríthet az ember, s akik megrendíthetetlen meggyőződéssel hisznek benne, 
azoknak a sorscsapások, szenvedések leküzdésében is erőforrásuk lehet.  
Az értelmetlenségérzés, a félelemérzés, a görcsös akarat – amelyben a figyelmünk csak 
saját magunkra irányul –, valamint az elviselhetetlenség érzésének elhatalmasodása (2. 
táblázat) alapjában véve rendítik meg a hitet abban, hogy végső soron az emberi lét egy 
irányított lét, valami, vagy valaki által. Ebben az Ősbizalom által megérzett Ősoltalomban 
fogyatkozik meg a szenvedő ember hite, amely azonban továbbra sem vész el, hanem addig 
a pillanatig a szenvedő ember tudatalattijába süllyed, amíg az illető rá nem ébred arra, hogy 
szellemi hatalmának erejével képes magát a legkétségbeejtőbb helyzetekből is kihúzni 
(Lukas 2006. 98-100. o.).36 

 
- Csak a földi dolgokban való bizalom: ha az ember meggyőződése és hite megrendült ebben 

az Ősoltalomban és Ősbizalomban, vagy nem kellően erős, szükségévé válik, hogy máshol 
keressen maga számára oltalmat. Ha az előbbi két lábjegyzetet elolvastuk és megértettük 
vagy átéreztük, akkor világossá válik, hogy az ember ebbe az Ősbizalomba, mint felette 
álló dimenzióba kapaszkodik bele, ha elveszíti bizalmát efelé a dimenzió felé, máshol nem 
találhat maga számára oltalmat, csak a földi dolgokban, amelyek éppen annyira 
tökéletlenek, mint amennyire az ember feletti dimenzió tökéletes. Vagy úgy is 
mondhatnánk: éppen annyira tökéletlenek, mint amennyire az ember testi és lelki 
(pszichés) mivoltában, amelyek megbetegedhetnek, károsodhatnak. De ha az ember feletti 
dimenziót és oltalmat adó erejét abból a perspektívából szemléljük, amelyből a meg nem 
betegedő emberi szellemi dimenziót, vagyis testi és lelki (pszichés) dimenziók felől, akkor 
az ember feletti dimenzió tökéletessége önmagában és oltalmazásának tekintetében véve, 
máris kitűnik. 

 
Ha a földi dolgokban keressük az oltalmat és a biztonság érzését, előfordulhat, hogy a 
következők történnek meg velünk: 

 
o Ambivalens (kétértelmű) jelenségek tűnnek fel életünkben: például biztonságérzésünk 

megszilárdítása végett társat keresünk magunk számára, akit aztán később ki nem 
állhatunk, mégis erőltetjük a vele való közösséget és azt, hogy szeressen bennünket, 
nehogy elmenjen, s ezáltal megvonja tőlünk szeretetét, amely eddig biztonságot és 

                                                                                                                                                             
 
Az oltalmazottság tehát a vonatkoztathatatlanra való vonatkozásként határozható meg, olyan valamiként, aminek nem létezik előképe a világban, 
mert ő maga az előképe a világnak, amiről nekünk semmiféle sejtésünk nem lehetne, ha mi magunk is – a magunk kicsinyességében bár – nem az 
ő hasonmásai lennénk.” (Lukas 2006., 51-52. o.)  
 
36 „… az ősbizalom visszanyerése… egyszersmind azt is jelenti, hogy valamikor birtokában voltunk az ősbizalomnak. S valóban: a logoterápia 
nézete szerint nincs olyan ember, aki ne hozná magával ezt az alapérzést, amikor a világra jön. Az ősbizalom érzését. A kezdet kezdetétől ott 
szunnyad ez az érzés az ember tudattalan szellemiségének legmélyén, hogy személyisége érlelődésének folyamatában lassacskán ébredezzék, s 
mint afféle intuitív ráérzés hozzásegítse őt ahhoz, hogy rátaláljon a gondviselés ritmusára. Az ősbizalom annyiban irányítja az embert, hogy 
előhívja beleegyezését irányított voltába. Az ősbizalom két akarat összhangját teremti meg: a magasabb akaratból eredő irányítottsághoz 
irányított voltunk elfogadásának szabad akaratát kapcsolja. Abban a pillanatban azonban, amikor tudatosul ez az érzés, sőt előtérbe kerül a 
tudatban, ütközik más tudati tartalmakkal, s előfordulhat, hogy azok elborítják és megingathatják ezt a hitet – különösen a nihilisztikus tudati 
tartalmak. S ekkor a megingott s látszólag elveszett ősbizalom visszahull a szellemi tudattalanba, s vele együtt elenyészik az ember önnön 
irányítottságára vonatkozó beleegyezése is, s fellazul vagy teljesen szertefoszlik a magasabb rendű hatalom és a szabad akarat közötti összhang.” 
(Lukas 2006., 102. o.)  
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oltalmat adott. Ezzel a magatartással nemcsak magunkat, hanem a másik személyt is 
tönkre tehetjük.  

 
o Kisebbrendűségérzés jelenik meg: ami éppen azért alakul ki, mert mások számára – 

dicséretük, szeretetük, s ezáltal a nekünk ajándékozott oltalmuk révén – bizonyítási 
vágyunk egyre csak fokozódik, már-már olyannak beállítva magunkat, akik a 
világmindenség legtökéletesebb egyedei lennénk. Mikor azonban rádöbbenünk, hogy 
nem vagyunk tökéletesek, hirtelen felerősödik bennünk a félelem, hogy elveszítjük 
ezeknek a személyeknek az oltalmát, s nem utolsó sorban megerősítjük magunkban 
saját tökéletlenségünket, amely kisebbrendűségérzésünk kialakulásához és 
megszilárdulásához vezet. Végül már képtelenek leszünk belátni, hogy 
tökéletlenségünk ellenére is értékesek és tökéletesek vagyunk. 

 
o Brutalitás, erőszakos cselekvések léphetnek fel: mert a cél elérésében nem ismerhetők 

már fel a határok sem, hogy kiken taposunk át. Vagy ahogyan a mondás is tartja: „A cél 
szentesíti az eszközt” (Lukas 2006., 98-107. o.).  

 
- Ürességérzés: előfordulhat az is, hogy amennyiben a szenvedő ember pusztán egyetlen 

értéket tartott fontosnak, s az elveszett, a helyében nem marad más, mint egy üres vákuum, 
amely az értékek és az értelmes dolgokba vetett hit sokaságaitól mentes. S mivel 
semmilyen érték és értelem nincs benne, a szenvedő ember nem tud mihez kezdeni, mert 
nincsenek olyan út- és irányjelzők, amelyek a kétségbeesés felől új távlatok, értékek, 
értelmességek felé irányíthatnák. Az illetőn tehát eluralkodik az ürességérzés, amelynek 
súlyossági fokain (egzisztenciális vákuum, egzisztenciális frusztráció, noogén neurózis) 
végighaladva egyszer csak a mély értelmetlenség érzéshez érkezik (Lukas 2006., 98-107. 
o.).  

 
Amennyiben e patogén komponensek és a belőlük keletkező tünetek a szenvedő ember életében 
megjelennek, úgy nagy esély van arra, hogy a logoterápia által rendszerbe foglalt további 
neurózisok könnyebben megvetik lábukat a szenvedő személyben, így a logoterápia egy komplex 
terápiás módszertant alakított ki annak érdekében, hogy a kialakuló betegségeket megelőzze, 
illetve erejüket vegye.  
 
Mivel a logoterápia terápiás vonatkozásait pedagógiánk is alkalamzza és beépíti koncepciójába, 
ezért ezek megtekintése a következő lépés kötetünkben. Előtte azonban meg kell ismerkednünk 
azokkal a megbetegedésekkel és neurózisokkal, amelyek kezelésére alkalmazhatók. 
 
A következőkben tehát megvizsgáljuk, hogy a logoterápia és egzisztenciaanalízis terápiás 
módszereivel mely esetekben tud segítséget nyújtani a szenvedő embernek, majd külön-külön 
sorra vesszük az egyes neurózisokat jellemzőikkel együtt – azok könnyebb felismerhetősége 
végett –, illetve ezek után sort kerítünk a logoterápiás módszerek leírására is, amelyekkel 
megelőzni, illetve kezelni lehet az egyes neurózisokat, megbetegedéseket (Frankl 1988., 138-
143. o., Frankl 2006., 20-22. o., Lukas 1986b., 88., 96. o., Lukas 2006., és Zsók 2005., 199-201., 
124. o.): 
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II. A logoterápia neurózistana és neurózisleírása  

 
1. táblázat: A logoterápia neuróziscsoportjai és terápiás módszerei 

 
A logoterápia és egzisztenciaanalízis öt fő neurotikus megbetegedés-csoportot alakított ki annak 
tekintetében, hogy a megbetegedés szellemi, lelki, vagy testi eredetű. A hatodik csoport nem 
megbetegedés-csoportot jelöl, hanem azt a helyzetet, amikor a személyt még elkerüli a 
szenvedés állapota. Az öt fő csoporton belül további alcsoportokat hozhatunk létre, amelyek az 
egyes neurotikus megbetegedéseknek a különböző megnyilvánulásait tartalmazzák (1. táblázat).  
Így a testi eredetű megbetegedések úgynevezett szomatogén (ál)neurózisokat hozhatnak létre, 
tehát testi-fizikális jellegű megbetegedéseket, úgy, mint a testi funkciózavarok, a súlyos testi 
betegségek, fogyatékosságok (mozgáskorlátozottság, különböző fogyatékosságok), valamint a 
pszichózisok, amelyeknek a csoportjába tartozik még az endogén depresszió és a skizofrénia. 
Ezeknél a megbetegedéseknél kialakulhat neurózis, de nem az abnormális lelki (pszichés) 
működések, hanem a testi-fizikális betegségekből adódó lelki (pszichés) megterhelődések 
következtében.  
Kialakulhatnak reaktív, visszaható neurózisok is, amelyek testi, vagy lelki (pszichés) eredetről 
tanúskodnak, s rendszerint újra vissza-visszahatnak a személyre. A reaktív neurózisok 
csoportjába soroljuk a szenvedélybetegségeket, ahol a személy saját szenvedélyei – az alkohol, a 
cigaretta, a kábítószer, a televízió, a diszkó, a munkamánia – előtt hódol és képtelen ezektől 
megszabadulni. Ide sorolhatjuk a hisztériás rohamokban és kitörésekben szenvedő személyeket 
is, akik jobbára csak saját magukkal vannak elfoglalva, nem érdekli őket senki és semmi. Az 
iatrogén neurózisok kialakulása nem a személyre, vagy cselekedeteire vezethetők vissza, hanem 

A LOGOTERÁPIA 
NEURÓZISCSOPORTJAI 

A LOGOTERÁPIA 
TERÁPIÁS MÓDSZEREI 

Nincs neurózis Nincs neurózis Prevenció 
Noogén neurózisok 

 
(szellemi eredetű 
megbetegedések) 

Noogén depressziók Beállítódás moduláció 

Pszichogén neurózisok 
 

(lelki eredetű 
megbetegedések) 

Szorongásos neurózisok 
Paradox intenció 

Kényszerneurózisok 

Szexuális neurózisok 

Dereflexió 
Pszichoszomatikus 

megbetegedések 
 

(testi és lelki eredetű 
megbetegedések) 

Alvászavarok (Frankl) 

Oki pszichoszomatikus 
megbetegedések (Lukas) 

Ok nélküli pszichoszomatikus 
megbetegedések (Lukas) 

Reaktív neurózisok 
 

(testi vagy lelki eredetű 
megbetegedések) 

Iatrogén neurózisok 

Beállítódás moduláció 

Hisztéria 

Szenvedélybetegségek 

Szomatogén (ál)neurózisok 
 

(testi eredetű 
megbetegedések) 

Testi funkciózavarok 
Súlyos testi betegségek, 

fogyatékosságok 
Pszichózisok (endogén 

depressziók, skizofrénia) 



77 

orvosi műhibák, vagy hibázások miatt alakulnak ki, amelyeknek a személy lesz az elszenvedője 
(egy nem igazán elmagyarázott betegség, rosszul összeforrt csont).  
A pszichoszomatikus megbetegedések testi és lelki (pszichés) eredetűek lehetnek. Ide soroljuk 
Frankl és Lukas asszony után az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedéseket (Lukas), az oki 
pszichoszomatikus megbetegedéseket (Lukas) és az alvászavarokat (Frankl). Az oknélküli 
pszichoszomatikus megbetegedések (Lukas) esetében a személy ép testi-lelki-szellemi 
egészségnek örvend, semmitől sem szenved, ennek ellenére elégedetlen, többet akar, vagy éppen 
„jó dolgában” már semmi máson sem tud gondolkodni, csak azon, hogy tényleg jó-e neki úgy, 
ahogyan a dolgok mennek (például: tanára szerint egy diák hosszú ideje eredményesen teljesít az 
óráján, de a diák folyton csak arra gondol, hogy vajon valóban jó-e minden úgy, ahogyan 
csinálja: valóban megfelelő-e előző napi felkészülése, órai aktivitása ahhoz, hogy eredményes 
legyen az órán, s közben nem is veszi észre, hogy teljesítménye a tanár értékelése szerint is 
kiváló). A oki pszichoszomatikus megbetegedések (Lukas) esetében a kiváltó tényező egy 
sorscsapás, de olyan, amin könnyű szerrel túl lehet lépni, amennyiben a személy valóban akarja. 
Ezeknél a neurózisoknál azonban rendszerint a személy homokba dugja a fejét, s képtelen arra 
hogy a körülményekhez igazodjon, s ezért elmarad annak felismerése is, hogy ha képes úrrá 
lenni a helyzeteken, akkor azokat saját javára is alakíthatja (például: egy diák kikerül egy 
kosárlabda csapatból, mert a létszám a cserejátékosokkal együtt is megvan. A diák úgy érzi, ő 
saját tehetségével csak ebben a kosárcsapatban tud helytállni, s képtelen a változtatásra, képtelen 
például arra, hogy egy másik csapathoz igazoljon). A pszichoszomatikus megbetegedésekhez 
tartoznak még az alvászavarok is, amelyek megnehezítik a személy pihenését, regenerálódását.    
A pszichogén neurózisok csoportja a következő nagy csoport, amelyet a logoterápia és az 
egzisztenciaanalízis kezelni tud. Lelki eredetű megbetegedésekről van szó, s olyan neurózisok 
sorolhatók ide, mint a szexuális neurózisok, a kényszerneurózisok és a szorongásos neurózisok. A 
szexuális neurózisokban a fő probléma abban rejlik, hogy a személy, vagy személyek úgy érzik 
képtelenek a valódi intim együttlétre, ami pedig annak tudható be, hogy egymást, csak mint saját 
maguk örömének és vágyainak kielégítését szolgáló eszközt tekintik, ahelyett, hogy valóban 
partnerként, társként, szeretett személyként határoznák meg a másikat. Ha jól belegondolunk, ma 
ez az egyik sarkalatos probléma a fiatalok korai szexuális kapcsolataiban. A kényszerneurózisok 
foglyaként az ember kényszeres, rögeszmés cselekedetek uralma alatt áll (például a 
tisztaságmánia esetén). A szorongásos neurózisok esetében az embert ősi félelem keríti 
hatalmába, amelytől egyszerűen nem tud szabadulni (szorong a feleléstől, szorong, hogy egy 
randevú alkalmával sokat izzadhat, s hogy ez később milyen fényt vet rá).  
Kifejezetten csak a logoterápia és az egzisztenciaanalízis irányából definiálható neurózisként kell 
megemlítenünk a szellemi eredetű noogén neurózisok csoportját, amelyek depressziókhoz 
vezethetnek. Hátterükben az élet értelmének kérdése merül fel, amelyre a neurotikus személy 
nem tudja megtalálni a választ, úgy érzi kiüresedett, kiégett. Ez az érzés erőteljes frusztrációként 
hat az emberre, amelynek végkifejlete a totális ürességérzés és értelmetlenségérzés (például: egy 
diáklánnyal szakított a barátja, s most kétségbeesésében a diáklány öngyilkosságot fontolgat).  
Az utolsó csoport – mint említettük – nem neuróziscsoport, hanem az ép és egészséges lelki-
szellemi ember mozgástere, akit még nem támadott meg semmilyen szenvedés. A logoterápia itt 
prevenciós, megelőzéses foglalkozásokaz kezdeményez.  
 
A logoterápia és egzisztenciaanalízis nemcsak a neurózisok csoportjait és alcsoportjait alkotta 
meg, hanem az egyes neurotikus megbetegedéseknek a kezelési módját, vagyis terápiáját is, 
amelyeket speciálisan, csak bizonyos, az adott neurotikus megbetegedések esetében szabad 
alkalmazni (1. táblázat).  
Így a szomatogén (ál)neurózisokat és a reaktív neurózisokat alcsoportjaikkal, neurózisfajtáikkal 
együtt a beállítódás moduláció logoterápiai módszerével lehet kezelni. A pszichoszomatikus 
megbetegedések alneurózisaikkal együtt, valamint a pszichogén neurózisok közül a szexuális 
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neurózisok a dereflexió logoterápiai segítségével enyhíthetők, illetve szüntethetők meg. A 
paradox intenció módszerét a pszichogén neurózisok és ezen csoporton belül a 
kényszerneurózisok és a szorongásos neurózisok esetében alkalmazzuk. Végül szintén 
beállítódás modulációt alkalmazunk a noogén neurózisok és depressziók esetében is. A 
logoterápia és egzisztenciaanalízis ugyanakkor elkötelezett híve annak, hogy segítséget és 
támpontot adjon mindazok számára, akik még nem ízlelték meg a szenvedések keserűségét. Itt 
nem arról van szó, hogy a logoterápia és egzisztenciaanalízis majd elveszi az emberektől a 
szenvedést, sokkal inkább arról, hogy támpontokat nyújt a prevenció, a megelőzési eljárások 
keretében arra, hogyan tudja az ember saját maga elkerülni a szenvedéseket, illetve úrrá lenni 
azokon.  
 
A továbbiakban először sorra vesszük az egyes neuróziscsoportokat különböző szempontok 
mentén, majd szólunk a kezelésükhöz rendelt terápiákról is. A következő táblázatot az egyes 
neuróziscsoportok és neurózisfajták bemutatása közben a jobb érthetőség kedvéért folyamatosan 
használjuk (2. táblázat) (Frankl 1988., 138-143. o., Frankl 2006., 20-22. o., Lukas 1986b., 88., 
90., 96., 100-104., 115., 121., 129-130., 131., 141-143., 146-155., 156-161., 171., 177., 179., 
192-194. o., Lukas 2006., 67-78., 79-82., 83., 90-93., 98-100., 108-109., 119. o., Zsók 2005., 
199-201. o.):  
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2. táblázat: A neurózisok jellemzői 
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1. Noogén neurózisok és depressziók 
 
A logoterápia és az egzisztenciaanalízis által felállított neuróziscsoportok közül először a noogén 
neurózisokkal ismerkedünk meg.  
A noogén neurózisok korábbi bemutatásánál már szóltunk arról, hogy ezek depressziók 
formájában is megjelenhetnek. Tudjuk, hogy minden betegség és az ezekből táplálkozó 
szenvedések mögött meghatározott okok húzódnak meg. Ezeket az okokat patogén 
komponenseknek, betegséget okozó egységeknek is nevezhetnénk, amelyek később a noogén 
neurózis önmagát generáló körfolyamatába egyre inkább beépülhetnek, s végül kialakíthatják a 
teljes értelmetlenségérzést. Mivel a szenvedő ember ekkor már csak szenvedésére képes 
odafigyelni, kiszakítja magát saját jelenidejűségéből, s nem tudja megtalálni értelemlehetőségeit, 
amelyeket beteljesíthetne (Lukas 2006., 67-78. o.). A patogén komponensek bármikor, bármilyen 
formában és sorrendiség nélkül felléphetnek, s a következők lehetnek: 
 

- Reménytelenség, mint patogén komponens: abban az esetben fordul elő, amikor az ember 
úgy érzi, már sehová sem tartozik, így nem is tud értékeket gyűjteni környezetéből. Nem 
hiszi már el, hogy egyáltalán még találhat, ezért maga kezdi el azokat létrehozni, ezzel 
pedig reménytelenségbe taszítja magát, mert a valódi értékek csak a körülötte lévő 
világból, a körülötte lévő világ által tárulkoznak fel, nem pedig egoista, magába forduló 
birodalmából.37 

 
- Felelőtlenség, mint patogén komponens: abban az esetben jelenik meg, amikor az ember 

észreveszi ugyan a körülötte lévő világ értékeit, de nincs meg benne az áldozathozatal és a 
felelős magatartás, hogy azokat válassza, amik igazán beteljesíthetik őt, vagy azokról a 
számára fontos dolgokról mondjon le, melyekről a lemondás mások javára már önmagában 
is értékeket hordoz.38 

 
- Orientációnélküliség, mint patogén komponens: abban az esetben jelenik meg, amikor az 

ember már belátja, hogy van lehetősége értelmesen cselekedni, de saját magában és 
lelkiismeretében való csalódottsága, valamint kétségei sokkal erősebbek annál, hogy ezeket 

                                                 
 
37 „Esetleírás:  
Egy körülbelül 50 éves nőbeteg 26 éve él házasságban egy jól kereső vállalkozóval. 24 éves fiuk egy másik szövetségi tartományban tanul. A 
hölgy egy tágas villában él, életét azonban beteljesületlennek, saját magát pedig haszontalannak érzi. Merő unalomból szerelmi viszonyba 
keveredik egy aszociális körülmények között élő, nálánál fiatalabb férfival, aki egy ideig kihasználja. A férj rájön a kapcsolatra, és kérdőre vonja 
a feleségét, aki azonban mindenért a férjét hibáztatja, és olyan heves jeleneteket rendez, hogy a férfi válókeresetet nyújt be. Erre aztán a nő, mint 
egy „oroszlán” kezd el küzdeni a számára legelőnyösebb válásért; és tekintélyes ügyvédek egész sorát foglalkoztatja. Úgy tűnik, minta egész, 
eddig parlagon heverő energiáját ebbe az anyagi javakért, házrész tulajdoni jogokért és hasonlókért folyó versengésbe ölné, igen, mintha újból 
lenne valami feladata, még ha csak átmenetileg is. Végül megnyeri a pert és ő maradhat a tágas villában, a férjet pedig, akinek ki kell költöznie, 
magas tartási összeg megfizetésére kötelezik. A feleség tehát – pusztán kívülről szemlélve – most már szabadon kezdhet viszonyt akivel csak 
akar, kényelmes körülményeket vívott ki magának, és megszabadult a férjétől, aki az ő ábrázolásában az egész mizéria okozója volt. Most 
elégedett? Nem, mérgező növényvédőszert önt egy pohár konyakba, megissza, és csak a csoda menti meg az öngyilkosságtól. Az öngyilkossági 
kísérletből azonban súlyos egészségi károsodás marad vissza, ami hosszadalmas krónikus gyomor- és bélpanaszokat okoz.” (Lukas 2006., 70. o.)  
 
38 „A lehető legelőnyösebb válásért folytatott civódás nőbetegemnek lelkileg többet ártott, mint használt. Most ott ül a tágas, jól berendezett 
villában, drága tárgyak veszik körül, és semminek nincs értelme. Ez a villa már nem egy boldog család otthona, nem találkozó helye egymást 
szívlelő embereknek; egy kiürült ház csupán, s atmoszférájában még ott vibrál a hónapokig tartó veszekedés keserűsége. Ha fontos, hogy a 
dolgok újra visszanyerjék értéküket, fel kell áldozni őket. Így egy következő logoterápiás beszélgetésünk tárgy az áldozathozatal.” (Lukas 2006., 
74. o.) 
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az értelmeket be is teljesítse, így csak céltalanul, orientáció nélkül bolyong, s képtelen a 
megfelelő döntések meghozatalára.39 

 
- Iniciatívanélküliség (kezdeményezésnélküliség), mint patogén komponens: abban az esetben 

jelenik meg, amikor az ember kész arra, hogy a fellelt értékeket és értelmeket beteljesítse, 
de vállalkozó szelleme és kedve még nem erősödött meg. Mindig akad más dolog, amely 
előbbre való számára, így figyelme folyton elkalandozik (Lukas 2006., 67-78. o.).40 41 

 
Az előbbiekben olvasott esetleírásokban jól kitűnik – és összefoglaló táblázatunk is jól mutatja 
(2. táblázat) –, hogy a noogén neurózist és depressziót kiváltó patogén okok, komponensek az 
ember szellemi dimenziójában keletkeznek, ahonnan hatást gyakorolnak és kihatnak az emberi 
lelki működésekre (a pszichére), de ugyanakkor vissza is hatnak a szellembe. A pszichébe való 
kihatás következményeként depressziókat eredményezhet, míg a szellembe való visszahatásként 
kialakulhat, majd megszilárdulhat az emberben a tartós értelmetlenségérzés. Fontos azonban 
tudnunk, hogy míg az ember testi és lelki (pszichés) dimenziói megbetegedhetnek, szellemi 
dimenziója pusztán frusztrálódhat, de sohasem betegedhet meg, ezért van az is, hogy az 
állatokkal szemben az ember mindig képes saját magát felülmúlni (a nehéz körülmények ellenére 
sem megyek el a boltba rabolni, vagy a nehéz körülményeim ellenére is segítek a nálamnál 
rosszabb sorsú embereken), vagy önmagától eltávolodni (különböző szorongások és kényszerek 
eltávolítása érdekében) (Lukas 2006., 67-68. o.).  
 
Az okokból tünetek keletkeznek. A noogén neurózisok és depressziók tünetei, szimptómái – a 
táblázatban is jól láthatóan – sorrendben: 
 

- az egzisztenciális vákuum, 
- az egzisztenciális frusztráció és 
- a megerősödő noogén neurózis. 

 
Ezeket a tüneteket egy körábrába is beilleszthetjük, amely jól szemlélteti a noogén neurózis 
keletkezésének és megerősödésének körfolyamatát (25. ábra).  

                                                 
 
39 „Nőbetegem öngyilkossági kísérlete nyilvánvalóan mélységes kétségbeesésének következménye volt. De mi okozta a kétségbeesést? Nézzük 
meg először e felületi jelenségeket. Mennyi bánatot okozott neki a férje? Lassan a mélyebb rétegekbe hatolunk. Mennyi örömöt tagadott meg tőle 
az élet? Hány álma nem vált valóra? S végül az őszinteség mélyére jutunk. A saját maga miatt érzett kétségbeesésig. Mi mindent kihozhatott 
volna magából, s nem tette. Az asszonyig, akivé soha nem lett. »Azért akartam megölni magamat, mert csalódtam saját magamban« – ismeri be 
önkéntelenül. Esete nem egyedi eset. „A csalódás önmagamban” az egyik leggyakoribb öngyilkossági motívum, s egyszersmind az egyik 
legabszurdabb is. Mert az az Én, amelyik megfosztja magát önkiteljesedése minden további lehetőségétől, csak fokozza önnön csalódott voltát.” 
(Lukas 2006., 75. o.)  
 
40 „A logoterápiás kezelés során a noogén neurózisban/depresszióban szenvedő nőbeteg számára sok minden tisztázódott. Most újra kezében van 
a sorsa. Vállalkozik-e … [ezekre a lehetőségekre?] (Lukas 2006., 77. o.) 
 
41 S most nézzünk meg egy másik komplex esetet is, ahol az előbb említésre került patogén komponensek szintén felfedezhetők: „Egy orvos „a 
férj halála után bekövetkezett… depressziót” állapított meg egy kb. hatvanéves asszonynál, akit emiatt hozzánk küldött terápiás kezelésre. A 
betegen félreismerhetetlenek voltak azok a jelek, amelyek olyan emberek lelki merevségére utalnak, akik „már nem akarnak élni”. S mert 
fájdalom fagyasztotta lelkű emberekkel egyedül fájdalmuk mibenlétéről lehet beszélgetni, mi is ezt a témát választottuk: miben is áll az asszony 
elszenvedett vesztesége. Hamarosan fény derül rá, hogy a veszteség érzésébe még egy különös „tüske” fúródott, ami módfelett bántotta az 
asszonyt. A férj erős volt és tevékeny. Olyan apróbb orvosi beavatkozásnak kellett mindössze alávetnie magát, ami az esetek többségében 
teljesen komplikációmentesen zajlik. Ráadásul a szervezete úgy reagált egy ártalmatlannak tartott gyógyszerre, hogy megállt a szíve, ami 
állítólag százezer esetből egyszer, ha előfordul. S ezt az utolsó tüskét nem tudta az asszony elviselni: »Miért éppen az én férjem kellett legyen 
százezerből az az egy? Miért választotta a véletlen éppen őt, s miért ragadta el a halál élete teljében, őt, aki mindig egészséges volt, s akire még 
oly sok szép várt volna az életben?«” (Lukas 2006., 103. o.)  
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25. ábra: A noogén neurózis keletkezése és körfolyamata (Lukas 1986b., 179. o., kiegészítések: Moldován) 
 
 

- Az ábrán jól látszik a kiindulópont: az ember nem állat, hanem több annál, így ösztöneit 
már csak részben birtokolja, sokkal inkább meghatározóak számára a tradíciók és a 
hagyományok. Abban a pillanatban, amikor a hagyományok is megrendülnek, s nem 
lesznek számára fontosak, az ember kétségbeesik: nem tudja, mit tegyen, s kezdi életét 
értelmetlennek érezni, Mivel nem tudja mit csináljon vagy azt csinálja, amit mások tesznek 
(konformizmus), vagy azt, amit mások akarnak, hogy megtegyen (totalitarizmus) (Frankl 
2005., 17. o.). Így eljut odáig, hogy elkövetett, vagy meg nem cselekedett tetteiért 
megdöbbentő mentségekre is képes.  
A sokkoló érzés következtében egyre inkább magába kezd fordulni, tartós unalom és 
kedvtelenség érzés fogja el, később pedig már arra is panaszkodni kezd, hogy egyáltalán 
nem érzi magát boldognak az életben. Felmerül a kérdés, hogy ez a boldogtalanság érzés42 

                                                 
 
42 „Az első eset páciensét nevezzük Angelikának. Nézzük meg azokat a tényeket, amelyekből mostani élethelyzete összetevődik: Huszonhét éves, 
egészséges. Húszévesen ment férjhez, van két egészséges gyermeke, hat- és négyévesek. A házasságkötés az ő kívánsága volt, és a két gyereket is 
ő akarta. Férjének olyan foglalkozása van, hogy munkanélküliségtől nem kell tartaniuk – jól keres, szorgalmas és hűséges. A család vidéki 
környezetben él egy nagy, felújított régi kertes házban; ezt is a feleség kedvéért választották, aki parasztcsaládból származik. Garázsukban két 
autó áll, így Angelika napközben akkor is szabadon mozoghat, ha a férje a másik autóval a munkahelyére ment. A nagyobbik gyerek, a fiú fél 
napokat a közeli óvodában tölt, ahová rövidesen kishúga is követi. Angelikának fogorvosi asszisztensi képzettsége van, s néhány hónap múlva, ha 
mindkét gyerek óvodás lesz, lehetősége nyílik arra, hogy a helyi fogorvosnál heti három délelőttön kisegítsen, így többet lehet emberek között. 
Arra is módja van, hogy alkalmanként a nagyszülőkhöz vigye a gyerekeket, így szentelhet pár órát kedvenc időtöltésének, a lovaglásnak.  
Ennyit a külső körülményekről. S most nézzük meg, hogyan éli meg mindezt ez a fiatal nő: Agresszív, mogorva, ingerlékeny, elégedetlen. Férje 
szüleinek azt hányja a szemére, hogy nem becsülik őt kellőképpen. A férjének azért tesz szemrehányást, mert nem segít eleget a háztartásban. Ha 
a férj este véletlenül belenéz a mosógépbe és még kiteregetésre váró ruhát talál benne, a feleség dührohamot kap, a nedves ruhákból a férj lába 
elé facsarja ki a vizet, miközben azt ordítja, hogy ő nem cseléd. A gyerekekkel az a baja, hogy egy percig sem hagyják nyugton, állandóan csak 
rajta csüggnek, s minden erejét kiszívják. Angelika fáradságról, kedvtelenségről, túlterheltségről panaszkodik, háztartási teendőit gyűlöli, s 
állandóan az az érzés gyötri, hogy elmulasztja élete lehetőségeit. Legszívesebben örökre elmenne valahová messzire, s valahányszor kilovagol, 
olyan erősen keríti hatalmába a menekülési vágy, hogy sírnia kell. Éjszakánként soha át nem élt kalandokról fantáziál, amelyek 
feltartóztathatatlanul törnek be az életébe, s elcsábítják, hogy soha többé ne kelljen visszatérnie… 
A másik esettanulmány férfi páciense – nevezzük Hermann-nak – hasonlóan éli meg a sorsát. Gyűjtsük össze megint először azokat a tényeket, 
amelyek jelenlegi körülményeit jellemzik. Huszonöt éves, egészséges. Szüleivel mindig jó volt a kapcsolata, s azt is tudja, hogy szinte mindent 
megkap tőlük, amit akar. Két évvel ezelőtt egy közel-keleti útját finanszírozták, egy éve az USA-t járhatta be segítségükkel. Egy önálló lakást is 
biztosítottak a számára. Hermann még diák, bár – legalábbis ami a vizsgákat illeti – tulajdonképpen már befejezte tanulmányait. 
Diplomamunkáját azonban, amelyben egy maga választotta politikai témával foglalkozik, még nem írta meg. Professzora felajánlotta, hogy a 
munkához szükséges anyaggyűjtés céljából egy ismert tudományos intézetben dolgozhat, s mindenben egyengette az útját. Barátai, mielőtt 
megkezdhette volna kutatóintézeti gyakorlatát, meghívták őt egy vitorlástúrára a Keleti-tengerhez. Az egyik barátjának saját vitorlása van, s 
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mégis hogyan következhet be? Megdöbbentő módon pontosan az a jóléti állam generálja 
ezt az érzést, amely egyébként mindent megtesz annak érdekében, hogy állampolgárai 
igényeit messzemenőkig teljesítse: akár a szociális gondoskodásról, akár az élvezeti- és 
használati cikkek tömeggyártásáról, akár a szabadság- és élvezetorientált hozzáállásról 
vagy a szenvedés és a halál tényének semmibevételéről van szó.43 Így a jóléti állam által 
kialakított jólét a boldogságérzés egyik formája is lehetne.  
Erre a boldogságra, de még az elkerült, meg nem élt szenvedésekre sem döbben rá az az 
ember, akit a noogén neurózis kialakulása fenyeget. Sorsukat a megélt boldogságok, s az 
elkerült szenvedések ellenére, egyre kevésbé becsülik meg, lassan üresség (egzisztenciális 
vákuum)-és értelmetlenségérzés vesz erőt rajtuk, s eljutnak a következő állomásig, a 
noogén neurózisok első aggodalomra valóban okot adó tünetéig, az egzisztenciális 
frusztrációig. Megdöbbentő megállapítás, hogy az ember által megélt, örömre okot adó 
tények éppen annyira nem egyenesen arányosak a boldogságérzéssel, mint ahogyan a 
szomorúságra okot adó tényezők elkerülése szintén ugyanazzal a boldogságérzéssel. Ezen 
érdemes elgondolkodni (Lukas 2006., 145-153. o.).  

- Ha időben nem érkezik meg a segítség, az egzisztenciális frusztráció megerősödhet, s ezzel 
véglegesen megszilárdulhat a noogén neurózis és depresszió44, amelyben állandósulni 
látszik a krónikus értelmetlenségérzés hangulata is.  

- Ez az önpusztító hangulat – mint korábban említettük – kiszakítja az embert saját 
jelenidejűségéből és azt eredményezi, hogy képtelen lesz megélni a jelen pillanatait, 
elmulaszt bizonyos értelemlehetőségeket, vagy éppen töredékesen, hibásan cselekszik (TV 
függőség, agresszió, szexuális aberrációk).  

- Az abszurd cselekvések és ezen magatartás hatására az emberen úrrá lesz a 
reménytelenségérzés, valamint tartós értelmetlenségérzése folytán a jövőbe vetett bizalma 
is megrendül, végül pedig kialakul jövőfélelme. 

                                                                                                                                                             
 
felajánlotta neki, hogy beavatja a vitorlázás rejtelmeibe. Erre az apja értésére adta, hogy amennyiben kedvet kap a vitorlázáshoz, 
diplomaajándékként esetleg kaphat egy saját vitorlást.  
Ennyit életének külső tényezőiről, amelynek azonban legkevésbé sem felel meg az, ahogyan Hermann mindezt megéli. Hermann nyugtalan, 
ideges, tétova, hanyag és lusta. A legkevésbé sem vonzza sem a vitorlázás, sem az, hogy egy tudományos intézet munkájába bekapcsolódják. A 
diplomamunka írásának még a gondolatát is rémálomként éli meg. A politika, az a szak tehát, amit ő maga választott, untatja, s el nem tudja 
képzelni, hogy ez legyen jövendő foglalkozása. S az sem jelent már számára semmit – ahogy ő maga fogalmaz –, hogy ide-oda utazgasson a 
világban, s szívesen nélkülözné szülei aggodalmaskodó gondoskodását is. Idejének nagy részét ágyban heverészve tölti, elhanyagolja a lakását, s 
elűzi magától barátait. Éjszakánként diszkóról diszkóra jár, bárpultoknál üldögél, lányokat szólít le, tartósabb kapcsolatot azonban nem alakít ki. 
Számára bármilyen jellegű érzelmi kötődés egy borzalom, bármiféle kötelesség maga a horror, így az átmenetiségben vesztegeti életét.  
Nézzünk meg egy harmadik pácienst is, Wolfgang esetét. Wolfgang negyvenkét éves, megállapodott belgyógyász. Élénk forgalmat lebonyolító 
orvosi rendelője egy nagyváros gondozott negyedében van. Családi körülményei rendezettek. Felesége csendes, kellemes társ, aki – maga is 
dolgozó nő – megérti, ha férje túlórázik és fáradtan jön haza, s nem zaklatja saját külön elvárásaival. Tizennyolc éves fia viszonylag önálló, egy 
bankban dolgozik. Hetvenéves édesapja még él, elég jól bírja magát, kevéssé jelent gondot a család számára. S mert a családban senki sem 
igényli a luxus életmódot, sok pénzt meg tudnak takarítani, ami lehetővé teszi Wolfgang számára, hogy indőnként pár hónapra elszabaduljon a 
praxisából s kedvenc időtöltésének hódolva ásatásokon vegyen részt. Fiatal korában ugyanis sokáig habozott az orvosi és a régész pálya között, 
míg végül a jobb megélhetést biztosító gyógyító foglalkozás mellett döntött. 
Ennyit a külső tényekről, amelynek minden elemével tökéletesen szemben áll Wolfgang belső felfogása. Az öngyilkosság gondolata 
foglalkoztatja. Tizenkét éve jár pszichoterápiás csoportba, anélkül, hogy abból bármit is profitálna, s életminősége valamelyest javulna, ám attól 
is fél, hogy abbahagyja a kezelést. Fő problémája abból adódik, hogy nem tud megszabadulni vélt mellőzöttség-érzésétől. A betegei nem 
ragaszkodnak hozzá kellőképpen, az emberek nem becsülik, családtagjai nem szeretik eléggé, apja nem keresi elég gyakran a társaságát, senkit 
nem érdeklik kellőképpen az ő igényei és kívánságai. Szexuális késztetése nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, nem érzi magát igazán 
férfinak, nem talál kellő élvezetet a szexualitásban; amilyen az ő élete, úgy már nem is érdemes élni. S az a gondolat pedig, hogy egyre idősebb 
lesz, lelkiereje és fizikai teljesítőképessége egyre csökken, valósággal elborzasztja. Egy ilyen mértékben örömtelen élet terhétől legszívesebben 
azonnal megszabadulna.” (Lukas 2006., 146-149. o.)  
 
43 Természetesen nem szabad csak a negatív elemeket szemlélnünk: a jóléti állam sok pozitív „alkotmánnyal” is rendelkezik! 
 
44 „ … a „noogén depresszió” egy ember szellemi-egzisztenciális frusztrációját (hosszú távú csalódását) jelenti, aki kétségbeesik amiatt, hogy ő 
nem saját, igazi legjobb és őseredeti lényének megfelelően él.” (Zsók 2005., 185. o.) 
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- Látható módon a kör visszakapcsolódik: az ember képtelenné válik a noogén neurózistól és 
depressziótól való megszabadulásra, s a kör, most már, mint ördögi kör valóban önjáróvá 
válik (Lukas 1986b., 175-188. o.).  

 
Ha jobban szemügyre vesszük, a körfolyamatban ott találjuk a patogén (betegítő) 
komponenseket is, amelyekről korábban, a fejezet elején szóltunk: 
 

- A reménytelenséget, mint patogén komponenst az ösztönvesztés, a 
hagyománymegszakadás és a megdöbbentő mentségek esetében. 

- A felelőtlenséget, mint patogén komponenst a passzivitás, a közönyösség, a tartós unalom, 
a kedvtelenség, a boldogtalanságérzés, a benső ürességérzés (egzisztenciális vákuum) 
esetében. 

- Az orientációnélküliséget, mint patogén komponenst az egzisztenciális frusztráció, a 
noogén neurózis és depresszió, a krónikus értelmetlenségérzés, a reménytelenség és 
jövőfélelem esetében 

- Az iniciatívanélküliséget, mint patogén komponenst az elmulasztás és a hibás cselekvés, a 
hedonizmus esetében. 

   
Ha ezeket a patogén komponenseket most betűkkel jelöljük – de közben magunk előtt tartjuk, 
hogy a betűk nem sorrendet jelölnek, csak a jelölés kedvéért kerültek bevezetésre –, akkor a 
noogén neurózis kialakulásának körfolyamati ábrájába be is lehet illeszteni őket:  
 

a = reménytelenség, 
b = felelőtlenség, 
c = orientációnélküliség, 
d = iniciatívanélküliség. 

    
Összegzés: 
 
Ebben a fejezetben megismerkedtünk a noogén neurózisok és depressziók kialakulásával, kiváltó 
okaival, patogén komponenseivel. Körüljártuk, hogyan gyakorolnak hatást ezen patogén 
komponensek a lélekben (pszichében) és a szellemben, s hogy hogyan eredményezik a noogén 
neurózisok és depressziók önjáróvá váló ördögi körének kialakulását. A fejezetben a három 
nagyobb tünetre is kitértünk: az egzisztenciális vákuumra, az egzisztenciális frusztrációra és az 
elmélyülő noogén neurózisra, értelmetlenségérzésre.  
 

2. Pszichogén neurózisok 
 
A logoterápia és az egzisztenciaanalízis által felállított neuróziscsoportok közül másodszor a 
pszichogén neurózisokkal ismerkedünk meg. A pszichogén neurózisok körébe tartoznak a 
szorongásos neurózisok, a kényszerneurózisok és a szexuális neurózisok is (2. táblázat). Mivel az 
okok elég sokfélék lehetnek az egyes alneurózisok esetében, ezért ezeket részletesen ott fogjuk 
ismertetni, az viszont minden egyen alneuróziscsoport esetében azonos, hogy a neurózist kiváltó 
okok keletkezésének a helye a lélekben, vagyis a pszichében van. Innen hatnak ki a neurózist 
okozó patogén, betegítő komponensek a lélekbe (a pszichébe), vagy a testbe, vagy mindkettőbe.  
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E rövid bevezető után tekintsük át az egyes alcsoportokat: 
 

A. Szorongásos neurózisok 
 
A szorongásos neurózisok ismertetését is a patogén okoknál, vagyis a betegítő tényezőknél 
kezdjük, hiszen minden neurózis hátterében bizonyos okok húzódnak meg. A szorongásos 
neurózisoknál a következő patogén komponenseket sorolhatjuk fel: 
 

- Traumakeltő esemény, mint patogén komponens: a szorongásos neurózis kialakulásának 
hátterében elsősorban traumakeltő események állnak, amelyek mélységes félelemérzetet 
generálhatnak, s egy jövőbeni visszatérésük víziója további rettegést vált ki a szenvedő 
emberből. Ezek az események háromfajta élménycsoportból származhatnak: a szenvedő 
ember szorongásának hátterében valamilyen korábbi fájdalmas emlék áll, például egy 
gyermekkori sokk, vagy múltbeli kellemetlen, elszenvedett szituáció (pl. a legjobb barátom 
daganatos betegségben halt meg, s láttam, mennyit szenvedett. Rettegek attól, hogy én is 
hasonló módon halok majd meg, s oly sokat kell majd szenvednem). A másik 
élménycsoport a fenyegetettség érzésének csoportja, amely szintén traumakeltő 
eseményként léphet fel, s amelyben a szenvedő ember saját életét veszélyeztető 
eseményektől fél (pl. nem igazán szeretne repülőgéppel utazni, mert fél, hogy lezuhan. A 
televízióban ugyanis nemrég szó volt arról, hogy az elmúlt időszakban mennyi repülőgép 
veszett oda. Vagy: nem mer sötétben az utcán sétálni, mert fél, hogy valaki megkéseli. 
Korábban már majdnem életét vették hasonló módon.). A traumakeltő esemény harmadik 
élménycsoportja a megszégyenülés érzésére vezethető vissza, amely érzést az ember 
valamilyen korábbi, más emberek előtt átélt megszégyenülésére vezet vissza, s amelynek 
újbóli átélésétől – s a várható újabb megszégyenülés víziójától – retteg (pl. egy társaságban 
egyszer félrenyeltem egy falatot és majdnem megfulladtam. Félek és rettegek, hogy ez 
máskor is megtörténhet velem, ha együtt étkezem valakivel. Nem bírnám elviselni az újabb 
megszégyenülést). 

 
- Gyenge személyiségjegyek, mint patogén komponensek: amelyek továbbvezethetik a 

szenvedő embert a neurózis kialakulása felé. A gyenge személyiség (pszichikum) két 
alapvető jegyét, ismertetőjegyét kell kiemelni. Az egyik a személyiség azon fogékonysága, 
amellyel a félelme tárgya felé fordul, s amellyel meghajlik előtte, sőt már-már isteníti azt. 
A félelem tárgyai felé való fogékonysága révén pedig egyre inkább elveszíti abban való 
bizalmát, hogy a minden eddig megtörtént események ellenére remélhet abban, hogy többé 
nem ismétlődnek meg a korábban átéltek (az Ősoltalomba vetett bizalom elvesztése). Ez a 
fogékonyság ugyanakkor gátat szab azon felismerésének is, hogy szorongását a múltbeli 
eseményektől végül is saját maga hozza létre, így tehát ezek ellen is tehetne. A másik 
személyiségjegy a függőség. A gondolatok azon függőségéről van szó, amellyel a személy 
újra és újra a múltbéli traumakeltő események történései felé kanyarodik vissza, s 
amelyektől nem tud, de nem is akar szabadulni (a függő gondolatok akár évekig is 
birtokukba keríthetik az embert).  
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- Az Önfelülmúlási képesség gyengesége, mint patogén komponens: erőtlensége révén a 
szenvedő ember nem tudja magát saját magától és szorongásaitól eltávolítani, mert nem 
képes felismerni, hogy szellemi dimenziójának vannak szellemi akaraterői, amelyekkel ez 
lehetséges volna. Egyvalamire koncentrál, s ez saját szorongása (pl. ha nem ismeri fel 
annak a tényét, hogy akkor is megkéselhetik az utcán, ha nem is gondol rá, vagy nem 
feltétlenül kell beteljesednie annak, hogy megkéseljék, bármennyire is ezen töri utazása 
során a fejét. Egy másik lehetséges megfontolás: akármennyire is szorong megkéselésének 
lehetséges eseményén, ha annak be kell következnie, nem menekülhet el. Ezeknek 
fényében felmerülhetne az ember szellemi dimenziójának kérdése: „hát akkor mi a fenéért 
kell egyfolytában rettegnem ezektől a szorongást foganatosító gondolatoktól, ha egyszer 
semmiben sem lehetek száz százalékig biztos? Sem abban, hogy megkéselnek, sem abban, 
hogy nem késelnek meg”. A szenvedő ember sajnos nem tud logikusan gondolkodni, így 
szellemi képességét sem tudja mozgósítani, amellyel gátat szabhat szorongásainak.).  

 
- Testi labilitás, mint patogén komponens: a test elerőtlenedését jelenti, hiszen a lélek 

(psziché) és a test szoros összeköttetésben vannak, így a lelkében (pszichéjében) állandó 
szorongásban élő személy kísérő tüneteket produkál saját testében is, amely miatt annak 
ellenálló képessége csökken, így kevésbé fogja tudni felvenni a harcot saját neurózisaival 
és testi megbetegedéseivel szemben (pl. egy betegséget könnyebben elkaphat; tudjuk 
ugyanis, hogy ép lélek ép testet is eredményezhet: ha a lélek (a psziché) működésében 
nincs zavar, az erősíti az immunrendszert is, ami jobb ellenálló képességgel rendelkezhet. 
Vagy: attól való rettegésemben, hogy félrenyelek, valószínű, hogy az be is következik.) 
(Lukas 1986b., 98-102. o.).   

 
Ha a patogén komponensek megerősödnek, illetve megnövekszenek, elkerülhetetlenül kiváltják a 
neurózist, a szorongásos neurózist, amelynek a következő tüneteiről számolhatunk be: 
 

- Szorongásos személyiségzavar jöhet létre, amely egy igen bonyolult tünetegyüttesből 
tevődhet össze. Természetesen nem kell ahhoz minden tünetnek a felsoroltak közül 
megjelennie, hogy a szorongásos személyiségzavar kialakuljon, bár rendszerint az alábbiak 
jelentősen végigkísérik a szorongásos neurózisban szenvedő személyek mindennapjait:  

 
o A jövő szorongási tárgy fényében való szemlélése: a szenvedő személy nem lesz másra 

képes, csak arra, hogy jelenét és jövőjét a szorongás tárgyától tegye függővé. Jelenét, 
saját jelenidejűségét soha nem tudja megfelelően átélni aggodalmai szorongásai miatt, 
attól való félelmében, hogy azok éppen akkor következnek be. Éppen emiatt nem meri 
eltervezni jövőjét sem, mert úgy érzi, szorongásának tárgya, vagy tárgyai minden tervét 
keresztülhúzhatják, ha beteljesülnek, megvalósulnak.  

 
o Önpusztulási hangulat és várakozási félelem: a szorongáshoz való tipikus rettegő 

magatartás testi-lelki (pszichés) önpusztítási folyamatot indukál, amely hosszú távon 
tönkreteheti az egészséget. A rettegés ugyanakkor várakozási félelemben is 
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realizálódik, amelyben a szenvedő ember szinte már csak a szorongás tárgyának 
bekövetkezését, megvalósulását várja45. 

 
o Katasztrófahalogatás és biztonságvédő mechanizmusok: ez a tünetegyüttes azt jelenti, 

hogy egyrészt az ember mindent elkövet azért, hogy szenvedését a végsőkig tolja, 
halogassa, másrészt igyekszik saját személyét meg is védeni. Ennek érdekében olyan 
védőfallal és védőbástyákkal veszi körül magát, amelyek szó szerint biztonságot 
nyújthatnak a szenvedésekkel, szorongásokkal és ezek tárgyaival szemben. A 
biztonságvédő mechanizmusok védőfalai, védőbástyái általában élő személyek (család, 
barátok), de természetesen más oltalomadó dolgok, cselekvések is szóba jöhetnek 
(elfojtás, munkába való menekülés, stb.). 

 
o Kialakuló szociális függőség: a szorongástól és annak tárgyától való rettegés miatt 

kialakított védőburok azonban egyre inkább függőséget eredményez. Társasági, 
szociális kapcsolatok tekintetében itt már nem a családi, baráti kapcsolatokról van szó, 
ahol én is adok, s nekem is adnak; szívből, szeretettel. A szenvedő ember bárkihez 
képes ragaszkodni, bármi áron, aki oltalmat ad számára, aki menedéket nyújt a 
szorongások tárgyaitól. Így a szenvedő ember egyre inkább lealacsonyítja saját magát. 
Ez a ragaszkodás olyan nagy, hogy szinte szétszakíthatatlan, s egyre inkább a szenvedő 
ember kárára válik: mert ezért az oltalmat adó kapcsolatért még saját méltóságáról, 
szabadságáról és függetlenségéről is képes lemondani.  

 
o A védelem erősödéséből fakadó neuróziserősödés: minél inkább igyekszik védelmének 

erősítésével megvédeni magát az ember a neurózis kialakulásától és a rettegés 
tárgyától, annál esélyesebb, hogy azok valóban bekövetkeznek (pl. félek a késeléstől, 
ezért úgy igyekszem megvédeni magam, hogy inkább taxival járok haza. Ez a védelem 
azonban ki is alakítja a neurózist, ti. a késeléstől való szorongás neurózisát, mert 
innentől kezdve inkább taxival jár az utcai sétálást elkerülendő, ahol megkéselhetik.)46.   

 
o A félelem beszivárgása a privát szférába: a korábban kialakított védőfalak és 

védőbástyák csak ideig-óráig adnak biztonságot, mert lehet, hogy jelenlétük egy 
korábbi idején a szenvedő ember nem érezte a fenyegetettséget, a szorongást, előbb-
utóbb eljön azonban az az időszak is, amikor már ezek sem képesek oltalmat adni, s 
végül a neurózis és a tárgyától való félelem kíméletlenül betör a szenvedő ember 
minden gondolatába, minden percébe47. 

 

                                                 
 
45 „Egy példa: Egyszer valaki egy ünnepi vacsora során egy nagy társaságban félrenyelt, hevesen köhögni kezdett, levegő után kapkodott, ami 
természetesen kínos volt számára. Ettől kezdve az a kényszerképzet uralkodott el rajta, hogy evés közben, különösen más emberek táraságában 
újra nyelési problémái támadhatnak, s vagy hánynia kell, vagy megfullad. Az önpusztulás hangulatával a háttérben maga az önpusztulás nyer 
úgymond konkrét alakot.” (Lukas 2006., 80. o.) 
 
46 „Az előbb említett példa szereplője [45. lábjegezet] nem megy többé társaságba, nem eszik más emberek jelenlétében, aztán görcsoldó 
tablettákat hurcol magával, s végül már saját otthona négy fala között is csak pépeset hajlandó enni.” (Lukas 2006., 81. o.)  
 
47 „… aki úgy érzi, hogy az önpusztulás veszélye leselkedik rá, az mindenhol észleli ezt a fenyegetettséget. Az ember otthon is megfulladhat, a 
pépesített ételben is, ha úgy kell lennie. Egyetlen védelem sem tökéletes.” (Lukas 2006., 81. o.) 
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o A szorongás vonzza a félelem tárgyát: a szorongástól és annak tárgyától menekülő 
ember nemcsak hogy nem menekül meg azoktól, hanem egyre inkább kiváltja azokat48.  

 
o Vegetatív (testi) reakciók: olyan reakciók, készültségek, amelyek aztán végül 

gondoskodnak a szorongás rettegett tárgyának megvalósulásáról49 (Lukas 2006., 79-86. 
o.). 

 
A fentebb felsorolt tünetek nagyon jól beleilleszthetők a szorongásos neurózis körfolyamatába a 
korábban ismertetett patogén komponensekkel, betegítő tényezőkkel együtt. Ennek a 
szorongásos neurózisos körfolyamatnak először az egyszerűbb vázát közöljük (26. ábra), amely 
séma tulajdonképpen minden pszichogén neurózisra ráillik, nemcsak a szorongásos, hanem a 
kényszerneurózisos, illetve szexuális neurózisos megbetegedésekre (ezeket lásd később) is. E 
séma alatt pedig már kifejezetten a szorongásos neurózis körfolyamatát közöljük! Most tehát 
először a minden pszichogén neurózisra jellemző körséma következik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szorongásos neurózisnál sem történik más, mint a hiperintenció és a hiperreflexió által 
generált ördögi kör megerősödése, amelyből a szenvedő embernek esélye sincs menekülni. A 
hiperintenció túlzott, eltúlzó szándékot jelent, a hiperreflexió pedig túlzott, eltúlzó figyelmet. 
Feltehető a kérdés: minek a túlzott szándékolása történik, és mire igyekszünk túlzó módon 
odafigyelni? A szorongásos neurózis körfolyamatában hiperintenciónk, túlzó szándékunk arra 
vonatkozik, hogy a szorongást és a szorongás tárgyát teljes mértékben elkerüljük. A 
hiperreflexiónk, túlzó figyelmünk pedig saját magunkra irányul, vagy azokra a dologra, amelyek 
közvetlenül, vagy közvetve, de a mi érdekünket szolgálják. Egyrészt azért, hogy folyamatosan 
igyekezzünk aktivált állapotban tartani magunkat, ha a csapás bekövetkezne, még legyen időnk a 
menekülésre, annak elkerülésére, másrészt folyamatosan vizslatjuk magunkat, vagy a 
körülményeket: nincsenek-e gyanújelek, amelyek éppen kiváltanák azt, amitől a leginkább 

                                                 
 
48 „Az említett példában, hogy evés közben fulladás következhet be, magától a félelemtől feszül meg valamennyi torok- és gégeizom, s igazából 
ez kelti a fulladás és öklendezés érzését.” (Lukas 2006., 81. o.)  
 
49 „Hogy az izzadástól való félelem elegendő ahhoz, hogy izzadni kezdjünk, a félelem az elpirulástól elég, hogy elpiruljunk, vagy a félrenyeléstől 
való félelem elég, hogy többé ne tudjunk normálisan nyelni, valóban sátáni összefonódása léleknek és testnek.” (Lukas 2006., 82. o.) 

hiperintenció 

hiperreflexió  

26. ábra: A hiperintenció és a hiperreflexió mechanizmusa (Frankl 2005., 139. o.) 
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menekülni akarunk (pl. nem jelentek-e még meg daganatos megbetegedésekre utaló jelek a 
szervezetünkben, vagy azon kívül, nem ejtettek-e sebet rajtunk a buszon, vagy sétálva, hogy mi 
azt nem vettük észre, legalább rendben bekötöttem-e magam a repülőgépen, hogyha az 
lezuhanna, legalább egy kis esélyünk legyen a túlélésre, vajon megvannak-e még a repülőgép 
szárnya, s jár-e még a motor, vagy: Uram, Isten, miért rázkódott most meg ez a repülő? Vagy: jól 
veszem-e a levegőt ahhoz, hogy ne fulladjak meg az utolsó falatban?) 
A túlzott szándék (hiperintenció) a rettegett elkerülésére és a túlzott figyelem (hiperreflexió) 
magunkon vagy a körülményeken nem mást erősítik meg, mint a szorongás ördögi körét, mivel a 
hiperintenció és a hiperreflexió bűvkörében élő szenvedő ember nem tud távolságot tartani saját 
magától és szorongásaitól, vagy azok tárgyaitól. Csak azok elkerülése köti le a figyelmét, s ezért 
mindenre kész, illetve folyamatosan szemmel tartja saját magát és a körülményeket is, hogy 
bizonyosságot szerezzen: egyenlőre még minden rendben van (Frankl 2005., 92-98. o.)! 
 
A rövid séma után lássuk most a szorongásos neurózis ördögi körét részletesen is (27. ábra)!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kiindulópontjaink tehát azok a szerencsétlen véletlenek, amelyek traumakeltő 
eseményekként is definiálhatók és kifejezetten nagy terhet raknak az ember vállára. Olyan 
véletlen események, amelyek a múltban történtek, s amelyek, mint fájdalmas emlékek 
rögzültek a szenvedő emberben (a barátom daganatban halt meg és sokat szenvedett), vagy 
amelyek révén fenyegetettség-érzése még hatalmasabb lett az évek során (félek, hogy 
késsel szúrnak le, mert korábban majdnem megkéseltek), illetve, amelyek 
megszégyenítőleg hatottak rá a történés pillanatában (félrenyeltem egy közös étkezés 
során). Önmagukban véve ezek az események még nem feltétlenül kell, hogy szorongásos 
neurózishoz vezessenek.  

- A múltbéli és traumát okozó eseményektől szabadulni, azokat feldolgozni nem tudó ember 
személyiségének szegmensei igen gyengének bizonyulnak, amelyek már jó alapot 
szolgáltatnak a későbbi neurózisok kialakulásához. A gyenge személyiségű szenvedő 
ember ugyanis meghajlik ezen múltbeli események történései, fenyegetettségei előtt. 
Nemcsak, hogy az Ősoltalomba vetett bizalmát veszti el fokozatosan, hanem gondolatai is 

(a) véletlen 

 
negatív esemény 

(„tünet”) 
A szorongásos neurózis 

körfolyamata 

 (c) várakozási félelem,  
az esemény újra 
megismétlődhet 

(„fóbia”) 

(b) létrehozza 

(d) rögződik 

27. ábra: A szorongásos neurózis körfolyamata (Frankl 2005., 127. o., Lukas 1986b., 100. o., módosítások: Moldován) 
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egyre inkább a körül járnak, hogy a múltbeli események történései ismét 
bekövetkezhetnek. 

- A múltbéli traumatikus események gondolatainak függéségben és függőségében szenvedő 
ember képtelenné válik arra, hogy szellemének önfelülmúlási és öneltávolodási képességei 
révén leszámoljon a megerősödni látszó félelemmel és neurózissal, így a fóbia lassan 
valóban kialakul. A szorongás még erősebbé válik, amelyet az az elrettentő érzés követ, 
hogy a múltbeli események újra megismétlődhetnek. Ezt nevezzük várakozási félelemnek. 
A várakozási félelem egyik kifejezetten aggasztó tulajdonsága pedig az, hogy kialakíthatja 
azt, amitől a szenvedő ember a leginkább retteg és amelynek elkerülését oly annyira 
szeretné (hiperintenció, túlzott szándékoltság) (Frankl 2005., 92-98. o.). 

- A lélekben (pszichében) zajló folyamatos szorongás és rettegés kihat a testre is, hiszen a 
lélek (a psziché) és a test között szoros kapcsolat áll fenn. Nemcsak az valósulhat meg, 
amitől a szenvedő ember retteg! Testi erőnléte szintén fokozatosan megsínyli lelkének 
(pszichéjének) kóros működését, testi ellenálló képessége csökken, így bármikor súlyosabb 
betegség is megkörnyékezheti. Ráadásul mivel lelki (pszichés) működései nemcsak a 
testbe, hanem a lélekbe (a pszichébe) is hatnak, így szorongásos neurózisa önjáróvá válik, 
tehát hosszú távon rögződhet (Frankl 1988., 138-143. o., Frankl 2005., 127-129. o., Lukas 
1986b., 98-102. o.).  

 
A szorongásos neurózis körfolyamatában pedig ott találhatóak a már korábban említett patogén, 
betegítő komponensek is, amelyeket akár be is lehetne illeszteni az ábrába: 
 
   a = traumakeltő esemény, 
   b = gyenge személyiségjegyek,  
   c = az Önfelülmúlási képesség gyengesége, 
   d = testi labilitás (Lukas 1986b., 100. o.). 
 
Így már világos lehet számunkra, hogy a szorongásos neurózisban szenvedő ember félelme 
magából a szorongásából és szorongásának tárgyából, tárgyaiból ered. Attól való félelme pedig, 
hogy ezek újra beteljesülhetnek, megvalósulhatnak, egy várakozási félelmet is megvalósít. Ezek 
pedig valahol az Ősoltalomba vetett bizalmának hiányában generalizálódhatnak (Lukas 2006., 
79. o.). 
 
Összegzés: 
 
Ebben a fejezetben megismerkedtünk a pszichogén neurózisok közül a szorongásos 
neurózisokkal. Megismertük a szorongásos neurózisokat kiváltó patogén, betegítő 
komponenseket, amelyeket be tudtunk illeszteni a szorongásos neurózis kialakulási és önjáróvá 
válását szemléltető körábrájába is. Mindezek mellett szóltunk a szorongásos 
személyiségzavarokról és egyes tüneteiről.  
 
 



94 

B. Kényszerneurózisok 
 
A kényszerneurózisok részletezését azok okainál kezdjük, hiszen minden egyes neurózis, 
szenvedés mögött betegítő okok, patogén komponensek húzódnak. A kényszerneurózisok 
esetében a patogén komponensek a következők: 
 

- A beállítódás gyengesége, mint patogén komponens: a szenvedő ember a szenvedése 
okozója előtt megállva kétféleképpen reagálhat, de ez a reakció attól függ, hogy a 
szenvedéssel kapcsolatban felvérteződött-e, vagy sem. Így szenvedéséhez a felvértezettség 
megléte esetén erős szellemmel, türelemmel, tettre készséggel áll szemben. Ha 
felvértezettsége gyenge, szenvedéséhez való hozzáállása, ahhoz való beállítódása is gyenge 
lesz, s szenvedése úrrá lesz rajta (Lukas 1986b., 115. o.). 

  
- A félelemérzet, mint patogén komponens: az, amely végső soron a beállítódás 

gyengeségével karöltve eredményezi a kényszerneurózist. Ez a félelem egyrészt az ember 
saját elképzelt tettétől való félelmében tudatosul, mert attól fél, amit talán elkövet (pl. egy 
bűnt, egy bűntettet, például ha egy diákfiú attól fél, hogy a csinos lányokat meg akarja 
erőszakolni a sötét utcákon) és fél az általa elkövetettnek gondolt cselekvés büntetésétől is 
(például, hogy a lányok megerőszakolása miatt börtönbe kerül, vagy szülei már nem fogják 
szeretni őt)50. Félni azonban nemcsak magunktól, hanem magunk miatt is lehet, amikor 
kényszeres cselekvéseket folytatunk azért, hogy számunkra jó legyen (például, ha egy diák 
az este folyamán többször végigkutatja hátizsákját, hogy minden szükségeset bepakolt-e a 
holnapi iskolai napra) (Lukas 2006., 90-93. o.).  

 
A patogén, betegítő komponensek, tényezők aztán a kényszerneurózis esetében egy sor tünetet 
eredményezhetnek, amelyeknek azonban nem kell feltétlenül sorrendben megjelenniük: 
                                                 
 
50 „Egyik betegem az első beszélgetés alkalmával velem szemben ült és mindkét kezét szorosan a két térde közé szorította. Először nem tettem 
szóvá, de amikor arra kért, hogy néhány percre menjek ki a szobából, mert valamit fel akar írni magának, akkor megkérdeztem, miért okoz 
gondot számára, hogy azt a jelenlétemben tegye. Hosszasan töprengett a válaszon. S mert közben felismertem személyisége kényszeres hajlamait, 
nem volt nehéz kitalálnom: »Ugye fél, hogy a kezével sérülést okozhat nekem?« Szinte elfehéredett. »Már látszanak rajtam a gyilkos 
gondolataim?« – kiáltotta kétségbeesetten, de meg tudtam nyugtatni. »Ön nem gyilkos és nem is lesz az« – biztosítottam, és óvatosan kihúztam a 
kezeit a két térde közül. »Csak szenved ettől a hiábavaló félelemtől.« Ez szabad utat engedett panaszainak. »Állandóan arról képzelgek, hogy 
meg tudnék egy nőt fojtani« – tört elő belőle mintegy pánikban, és újra a térdei közé szorította a két kezét –, »ezért dugom el a kezemet, ha egy 
nő van a társaságomban. De ez sem segít. A kényszeres gondolat újból és újból rám tör. Ha látok egy nőt a parkban ülni, amint csukott szemmel 
napozik, mindig azt gondolom: Most megtörtént! Megtettem! És akkor egy fa mögül figyelem, a azt várom, felébred-e, feláll-e, s egész idő alatt 
szorítom a kezemet, és arra gondolok: Vajon egy gyilkos kezei ezek? És ha sietős dolgom van, akkor is várnom kell, meg kell szereznem a 
bizonyosságot, hogy él, s közben hevesen ver a szívem és ömlik a veríték a homlokomról. S mire végül elhagyja a padot, addigra én teljesen 
kikészülök, csurom víz vagyok, a kezeimben egy csepp vér sincs, a lelkem szinte megbénult a kimerültségtől, az időbeosztásom felborult…, 
akkor valahogy hazatámolygok és csak abban reménykedem, hogy egyetlen nő sem megy el mellettem annyira közel, amitől a rémálom 
újrakezdődne…« Ezen szavakkal páciensemnek igen szemléletes leírását sikerült adnia kényszerneurózisa „kínzókamrájának”.” (Lukas 2006., 
91-92. o.)  
 
„Mr. M. P. 56 éves, nős ügyvéd, egy 18 éves egyetemi hallgató apja. 17 évvel ezelőtt „egészen hirtelen, mint villám az égből, szörnyű 
kényszerképzetei” keletkeztek, mégpedig az, hogy jövedelemadóját 300 dollárral alacsonyabban becsülte meg, és ezáltal becsapta az államot – 
annak ellenére, hogy adóbevallását legjobb tudása és lelkiismerete szerint készítette el. »Ettől a gondolattól aztán nem tudtam szabadulni – bár 
nagyon igyekeztem« – mondta dr. Gerznek. Már vádlottnak érezte magát csalás miatt lecsukva, látta az újságokat, amelyek tele voltak az 
eseményről szóló cikkekkel, s már hivatásbeli pozícióját is veszni látta. Szanatóriumba ment, ahol először pszichoterápiával kezelték. Majd 25 
elektrosokk-kezelést kapott – sikertelenül. Közben állapota oly mértékben romlott, hogy be kellett zárnia ügyvédi irodáját. Álmatlan éjszakákon 
kényszerképzetekkel küzdött, melyek napról napra sokasodtak. »Alighogy megszabadultam az egyiktől, máris kifejlődött a másik«, mondta dr. 
Gerznek. Különösen az a kényszerképzet gyötörte, hogy különböző biztosítási megállapodásai lejártak anélkül, hogy észrevette volna. Újra meg 
újra felül kellett vizsgálnia ezeket – ezután ismét egy speciális acél széfbe kellett zárnia, minden egyes megállapodást többszörösen átkötve. 
Végül a londoni Lloyds-szal egy számára kidolgozott speciális biztosítást kötött, amely megvédte minden olyan tudattalan, nem szándékos hiba 
következményeitől, amelyet bírósági gyakorlata során elkövethetne. De nemsokára bírósági praxisának is vége lett, mert az ismétlési kényszer 
oly mértékben rosszabbodott, hogy a pácienst a middletowni Pszichiátriai Klinikára kellett felvenni.” (Frankl 2005., 148-149. o.)  
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- Az anankasztikus személyiségzavar51 az a gyűjtőfogalom, amely ezeket a tüneteket 

magában foglalja, mivel az egyes tünetek sokasodása végül is egy ilyen 
személyiségzavarhoz vezethet: 

 
o Tudálékosság (pedantéria): a megmagyarázást, vagy bemagyarázást jelenti, amikor a 

kényszerneurózisban szenvedő ember minden kényszeres cselekvését és annak okait 
meg tudja magyarázni (pl. azért kell megnéznem a hátizsákomat, mert beírják az 
ellenőrzőmbe, ha csak egyetlen apróságot is otthon felejtek, vagy azért kell együtt 
lennem azokkal a csodálatos lányokkal, mert amúgy is vágynak az én társaságomra). 

  
o Gyávaság: a félelemre okot adó helyzetektől való menekülési magatartást jelenti (pl. 

inkább már haza sem viszi a felszerelését a fiú, nehogy otthon hagyjon valamit, vagy az 
erőszakoskodástól félő fiú messzire elkerüli azokat az útvonalakat, amelyeken 
osztálytársnői utaznak). 

 
o Gátlásosság: a félelemre okot adó helyzetek kiváltói elől való bezárkózást jelenti (pl. a 

felszerelését otthonhagyó fiú az otthon hagyható felszerelésektől, s ezért inkább mindet 
beviszi az iskolába, a megerőszakolástól félő fiú a csinos lányok társaságától). 

 
o Aggályoskodás: az elkövetett, vagy elkövetendő tett, illetve okának következményeitől 

való félelmet jelenti (pl. a fiú fél, nehogy üres legyen hátizsákja, nehogy ártson 
magának egy beírással, a fiú fél, nehogy elkövesse szörnyűséges tettét, hogy 
megerőszakoljon valakit).  

 
o Százszázalékosság: a hozzáállás fokát jelenti egyrészt a tetthez, másrészt ahhoz, hogy 

biztosan nem követte még el a tettet. A kényszerneurotikus minden cselekvését úgy 
akarja intézni, hogy száz százalékig biztosra menjen (pl. ezért inkább az este folyamán 
még húszszor megnézi, hogy minden tankönyvet betett-e a hátizsákjába, vagy a 
kényszerneurotikus fiú, aki attól fél, hogy meg fogja, vagy már meg is erőszakolta az 
osztályába járó csinos lányokat, újra és újra telefonon hívja fel őket, hogy 
megbizonyosodjon róla: jól vannak). 

 
Ezek a tünetek nagyon jól beilleszkednek a 28. ábrán szemléltetett kényszerneurózisos 
körfolyamatba. A kényszerneurózisos körfolyamatnak először az egyszerűbb vázát közöljük, 
amely séma tulajdonképpen minden pszichogén neurózisra ráillik, nemcsak a 
kényszerneurózisos, hanem a szorongásos neurózisos, illetve szexuális neurózisos 
megbetegedésekre (ezeket lásd korábban, illetve később) is. E séma alatt pedig már kifejezetten a 

                                                 
 
51 „A tökéletességre, rendezettségre való fokozott törekvés. Nem tűr rendetlenséget, döntéseit képtelen megváltoztatni, mindent 
kötelességszerűnek él meg. Túlzottan konformista. E rigid kötelességtudat gátoltsággal társul, nincsenek spontán élményei. Ha nem tud kontrollt 
gyakorolni, szorong, sértődötté, gyanakvóvá válik. Nincs tekintettel másokra, nem örül mások sikerének, irigy. Teljesítmény nincs összhangban 
precizitásával, mely inkább a hibázástól való irreális félelem jele, s emiatt teljesítménye jóval elmarad az elvárhatótól. Valódi intim kapcsolatai 
nem alakulnak ki, távolságot tart, s hangulati élete depresszív.” (Takács 2002., 62. o.) 
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kényszerneurózis körfolyamatát közöljük! Most tehát először a minden pszichogén neurózisra 
jellemző körséma következik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kényszerneurózisnál sem történik más, mint a hiperintenció és a hiperreflexió által generált 
ördögi kör megerősödése, amelyből a szenvedő embernek esélye sincs menekülni. Mint 
korábban említettük, a hiperintenció túlzott, eltúlzó szándékot jelent, a hiperreflexió pedig 
túlzott, eltúlzó figyelmet. A kényszerneurózis körfolyamatában hiperintenciónk, túlzó 
szándékunk arra vonatkozik, hogy a félelmeinket, vagy azt, amitől félünk, hogy megtesszük, 
teljes mértékben elkerüljük. A hiperreflexiónk, túlzó figyelmünk pedig saját magunkra irányul, 
vagy azokra a dologra, amelyek közvetlenül, vagy közvetve, de a mi érdekünket szolgálják. 
Egyrészt azért, hogy folyamatosan igyekezzünk aktivált állapotban tartani magunkat, hogy 
elkerüljük a rettegettet, másrészt, igyekszünk aktiválni magunkat arra azt esetre is, ha a 
félelmünk víziója valóban valóra válik, harmadrészt folyamatosan vizslatjuk magunkat, vagy a 
körülményeket: nincsenek-e gyanújelek, amelyek bizonyosságot adna arra, hogy amitől féltünk, 
az bekövetkezett-e, vagy attól a tettől, amitől távol akartuk tartani magunkat, azt most megtettük-
e (pl. éppen az előbb mentem el egy kihalt park szélén, ahol szembe jött velem az 
osztálytársnőm, később eszembe jutott, nem erőszakoltam-e meg, s ezért elmegyek a lakásához 
és a fáról kémkedek, hogy ép és egészséges-e, vagy: hogy minden felszerelést biztosan 
bepakoltam-e az éjszaka kellős közepén legalább négyszer kelek fel megnézni azokat.) 
A túlzott szándék (hiperintenció) a rettegett elkerülésére és a túlzott figyelem (hiperreflexió) 
magunkon vagy a körülményeken nem mást erősítik meg, mint a szorongás ördögi körét, mivel a 
hiperintenció és a hiperreflexió bűvkörében élő szenvedő ember nem tud távolságot tartani saját 
magától és szorongásaitól, vagy azok tárgyaitól. Csak azok elkerülése köti le a figyelmét, s ezért 
mindenre kész, illetve folyamatosan szemmel tartja saját magát és a körülményeket is, hogy 
bizonyosságot szerezzen: egyenlőre még minden rendben van (Frankl 2005., 92-98. o.)! 
 
E séma mintájára lássuk most a kényszerneurózis részletesebb körfolyamatát (29. ábra): 
 

hiperintenció 

hiperreflexió  

28. ábra: A hiperintenció és a hiperreflexió mechanizmusa (Frankl 2005., 139. o.) 



97 

 
 
 

- Az ábrán megint csak jól látszik, hogy egy abszurd eset, történés, vagy éppen egy abszurd 
ötlet a kiindulópontunk, amely még nem neurózis, de azzá lehet (Lukas 2006., 179-181. o.) 

- Ezt az abszurditást később rémisztőnek tekintheti a szenvedő ember. Egy olyan valaminek, 
ami akár be is következhet. Így a kényszerneurózis szorongása tulajdonképpen kialakul, s 
az abszurd ötletek valóságos kényszerképzetekké alakulnak át. 

- A következő lépésben nemcsak, hogy komolyan veszi a személy ezeket a 
kényszerképzeteket, de rettegni, félni is kezd tőlük, illetve attól, hogy ezek 
megvalósulhatnak. Így egy várakozási félelem lesz úrrá rajta.  

- Mi mást tehetne az illető? A kényszerképzetek ráveszik őt, hogy amennyire csak teheti 
próbálja bebiztosítani magát: magyarázza meg, miért akarja elkövetni azt, amit el akarna 
követni (tudálékosság). A személy azonban tettét elkerülendő: törekszik rá, hogy elkerülje 
azokat a helyzeteket, amelyek lehetőséget adnak neki, hogy tettét elkövesse (gyávaság), 
törekszik arra, hogy elkerülje azokat a személyeket, vagy tárgyakat, amelyek kiváltói 
lehetnek tettének (gátlásosság), törekszik arra, hogy elkerülje megvalósulni látszó tettének 
következményeit (aggályoskodás) és törekszik arra is, hogy minden helyzetet ellenőrizzen: 
valóban nem követte még el a súlyos tettet (százszázalékosság).  

- Ez a hozzáállás tovább generálja azt félelmetes gondolatot, abszurditást, amelyből az egész 
folyamat kiindult. De ez a folyamat immár önjáróvá válik, egy kört alkot, ahonnan nagyon 
nehéz a kiút (Frankl 1988., 138-143. o., Frankl 2005., 129-138. o., Lukas 1986b., 115-119. 
o., Lukas 2006., 87-97. o.). 

 
Látható tehát, hogy a kényszerneurózisos szenvedő ember félelmet érez az abszurd ötleteitől és a 
kényszeres, megvalósulható cselekvéseitől, várakozási félelmet generál saját maga számára. 
Félelmei szenvedésére vezethetők vissza, amely valahol az Ősoltalomban való bizalmatlanságot 
is jelenti.   
 
 
 

„abszurd eset” 

szorongás a 
kényszertől, amely 
valósággá válhat 

(„kényszerképzet”) 

A kényszerneurózis 
körfolyamata 

a 100%-ig való 
bebiztosítás kísérlete 
(„kényszertünet”),  
de ez nem sikerül 

rábírás 

folyamatában továbbra is fenntartja 

29. ábra: A kényszerneurózis korfolyamata (Frankl 2005., 129. o., Lukas 1986b., 118. o.) 
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Összegzés: 
 
Ebben a fejezetben megismerkedtünk a pszichogén neurózisok közül a kényszerneurózisokkal, 
valamint kiváltó, patogén okaival (beállítódás gyengesége, félelemérzet), tünetcsoportjaival 
(anankasztikus személyiségzavar megjelenési formái) és körfolyamatával.  
 

C. Szexuális neurózisok 
 
Talán a 21. század egyik legszéleskörűbb problémája a szexuális neurózisok megjelenése, annál 
is inkább, mert nagymértékben érinti ez a mai fiatalságot is, amely a szexualitásban leginkább az 
élvezetet tekinti fontosnak, miközben a szexualitás valódi lényege, a másikra, a partnerre 
figyelés a háttérbe szorul (énközpontúság)52. A szexuális neurózis azonban nem csak ebben az 
esetben jelenik meg, hanem akkor is, ha minél többet szeretnénk a partner számára megtenni 
(teközpontúság), ehhez azonban sokszor magunkra kell figyelnünk. Ebben az esetben a 
legnagyobb problémát tehát megint csak az jelenti, hogy a figyelem saját magunkra 
korlátozódik, nem pedig a partnerre. Ezért is lehet célravezető, ha szülőként, pedagógusként, de 
akár diákként is megismerkedünk a szexuális neurózisok problémakörével, kialakulásával és 
lehetséges kezelési módozataival. A szexuális neurózisok kialakulása is patogén, vagyis betegítő 

                                                 
 
52 Egy korábbi kutatásunkból, ahol összesen 623 közvetlenül érettségi előtt álló magyarországi fiatalt – 43%-ban fiút, 57%-ban lányt – 
kérdeztünk meg egy rövid kérdőívben Interneten keresztül, kiderült, hogy annak az 519 főnek, aki válaszolt a kérdésre, már 66,86%-ának, vagyis 
kb. 347 főnek volt szexuális kapcsolata, s átlagosan kb. 15 évesen létesítenek először szexuális kapcsolatot. Az alkábbi diagram azt is bemutatja, 
hogy az első szexuális élmény megtörténése tágabb értelemben kb. 10-19 éves kor között, szükebben véve 14-17 éves kor között következik be:  
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tényezőktől függ, vagyis a szexuális neurózisokat is vissza lehet vezetni patogén 
komponensekre. Hogy jobban megértsük a szexuális neurózisok eredetét, vizsgáljuk meg ezeket 
a patogén komponenseket: 

 
- Énközpontúság, mint patogén főkomponens: e főkomponens tekintetében az illető személy 

figyelme saját magán és nem a partnerén van. A következő alkomponenseket sorolhatjuk fel 
ennek jegyében: 

  
o Egocentrikusság, mint patogén komponens: itt elsősorban nem egy jellembeli 

tulajdonságról van szó, jelenbeli tulajdonságként csak másodsorban említhető. Hiszen a 
21. századi társadalom az, amely életszemléletével, filozófiájával, értékrendszerével 
kiváltotta az egocentrikusságot, mint filozófiát, mint életszemléletet, amelyben a 
fogyasztó egyént, az egyes embert állította a középpontba. Később pedig, a már az 
ebben a szemléletben és filozófiában felnevelkedett nemzedék teljesen természetesnek 
tartotta, s tartja ma is, hogy a világmindenség középpontjában maga az ember, még 
konkrétabban: az egyes ember áll: tehát ma már bárki gondolkodhat ennek a 
filozófiának az értelmében úgy, hogy éppen saját maga a mindenség középpontja.  

 
o Egoizmus, mint patogén komponens: az egoizmus önzést jelent. Ez a patogén 

komponens az előzőnek egy továbbgondolt formája, s valóban jól látszik, hogy abból 
fejlődött tovább. Itt már nem pusztán egy világfilozófiáról van szó, mivel az egoizmus 
az egyén filozófiájába, életszemléletébe, sőt értékrendszerébe telepedik be. Az ember 
már nem, mint pusztán filozófiát ismeri, hanem valóban életstílusnak, életvitelnek 
tartja, s ennek értelmében kezdi magát másoknál előbbre helyezni, s ha kell ennek 
érdekében még attól a hamis és ál szólás-mondástól és alkalmazásától sem tántorodik 
el, amely így hangzik: „A cél szentesíti az eszközt!” Az egoizmus, mint patogén 
komponens a mai kor egyik rákfenéje, hiszen az emberekből a valódi emberséget kezdi 
kiszívni. 

 
 S most kapcsoljuk össze a két patogén komponenst, hiszen a kettő voltaképpen 

mégiscsak egy. Csupán az ok-okozati összefüggések miatt kellett szétválasztanunk 
őket.  

 
A logoterápia és egzisztenciaanalízis azonban az értelmesség és értékesség jegyében vallja, hogy 
az ember elsősorban mégiscsak ember, hogy állatként akarja-e az életét folytatni, az csak saját 
magán múlik. Tény azonban az, hogy ha az ember a 21. században elsősorban nem saját magát 
helyezné a középpontba (egocentrikusság), s nem pusztán csak saját önző előrehaladásán, 
fölemelkedésén (egoizmus) munkálkodna másokon áttaposva, vagy másokat eltaposva, akkor ma 
kevesebb háborúról, gyilkosságról, öngyilkosságról, erőszakról, csalásról, sikkasztásról, 
hazudozásról – és még sorolhatnánk… – hallanánk. Hiszen ha a logoterápia és oly sok 
humanisztikus filozófia, valamint a vallások filozófiai és teológiai tanításainak gondolataiból 
indulunk ki, akkor rádöbbenünk, hogy az ember több mint puszta állat, hiszen fizikai, az 
állatokhoz hasonló testén és pszichikumán kívül az embernek szelleme van! S ha ez így van, 
akkor viselkedésében – szellemének hatalma által – a hitvány testi és lelki (pszichés) 
késztetésein is képes úrrá lenni: képes arra, hogy ne magát helyezze a középpontba, elsősorban 
ne saját magáért tegyen meg mindent, ne saját maga felé irányuljon, hanem bújjon ki 
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egoszférájából és valami, vagy valaki felé irányuljon. Ez nem idealizmus: a világon számos 
embernek sikerült már saját bűvköréből kitörnie és másokért, vagy valamiért élnie. Gondoljunk 
csak a szerzetesekre, a vallást gyakorolókra, vagy a tisztességes emberekre! 
Az ember egocentrikusságában és egoizmusában saját boldogulása és boldogsága érdekében tesz 
meg mindent, de idővel rá kell döbbennie, hogy a boldogság hajhászása által nemhogy a 
boldogságot nem éri el, de még boldogtalanná is válhat. Csak a másokért, vagy másvalamiért 
élés filozófiájának jegyében élheti át, élheti meg igazán saját boldogságát! Ha másokért él, vagy 
másvalamiért munkálkodik, igazán csak akkor teljesíti be saját magát; s ez az igazi 
önmegvalósítás!  
Az ember embersége teljességében saját magán túl irányulhat valami, vagy valaki felé. 
Irányulhat egy munka, egy feladat felé, amelyet el kell végeznie (akár a munkahelyén, akár 
otthon, akár hobbijaként). De irányulhat valaki felé is, egy őáltala szeretett emberi lény, egy 
szeretett személy felé, akit – és nem magát! – boldoggá tehet szeretetével, szerelmével. A 
szerelem és a szeretet az egyik legemberibb érzelem – hiszen ez sem lelhető fel az állatvilágban. 
Ennek a szerelemnek és szeretetnek, mint nemes érzelmeknek pedig sokfajta kifejeződése lehet: 
akár egy mosolyban, egy kézfogásban, egy közösen eltöltött programban, s a szerelem esetén 
magában a szexualitásban is. A szexualitás is kifejezetten emberi érzelemforma, de csak akkor, 
ha a másik, a partner boldogságáért történik, s a partner valóban az illető személy szerelmének 
alanya, célja: érte történik minden. Milyen szépen fogalmazza meg az anyanyelv a 
szexualitásnak ezt a formáját: szeretkezés, szerelmeskedés. Így a szexualitásnak, ha valóban az 
egyik legemberibb érzelemkifejeződés, mentesnek kell maradnia attól, hogy benne az ember 
saját maga örömszerzését szándékolja ki (hiperintenció) (Frankl 2005., 92-98. o.), saját maga 
örömszerzését, vagy az utódnemzés lehetőségét (hiperintenció) (Frankl 2005., 92-98. o.) lássa, 
ahol a partner pusztán csak örömszerzésének, vagy az utódnemzésnek lesz tárgya. Ezekben az 
esetekben már nem az egyik legemberibb érzelemkifejeződésről beszélünk, ezekben az 
esetekben a szexualitás nem más, mint elembertelenedett szexualitás: szex, vagy közösülés 
(Frankl 2005., 99-102. o.).  
 

- Visszaható teközpontúság, mint patogén főkomponens: e főkomponens tekintetében 
kezdetben a figyelem még a partneren van, később azonban tudatosan, vagy tudat alatt 
ismét az illető személyre tevődik át a hangsúly. Ezért a visszaható kifejezés. A következő 
alkomponensek sorolhatók ide: 

 
o Teljesítményközpontúság, mint patogén komponens: a szexuális neurózisok nemcsak 

akkor alakulhatnak ki, ha az ember saját örömszerzésére koncentrál elsősorban. A 
szexuális neurózisok kialakulhatnak akkor is, ha az ember mindent igyekszik megtenni 
azért, hogy teljesítményét növelje (pl. az illető arra koncentrál, hogy hosszabb ideig 
kitolja a szeretkezés idejét), vagy a körülményeket befolyásolja (pl. a partner mindent 
megtesz annak érdekében, hogy egy kicsit lefogyjon, mert lehet, hogy később jobban 
tetszene partnerének) partnere boldogságának és örömének érdekében. Ugyan itt már a 
partner központi helyet foglal el, ennek ellenére azonban az illető személy figyelmét 
nem a partnere köti le, hanem saját teljesítménye és a körülmények – még akkor is, ha 
ez a partner érdekében történik. A túlzó szándék – ha mégoly nemes is – 
sikertelenséghez vezethet, a sikertelenségek pedig szexuális neurózist válthatnak ki – 
akárcsak abban az esetben, ha magunk öröme miatt keressük a szexualitást.  

 



101 

o Szexuális erőszak, trauma, mint patogén komponens: abban az esetben jelenik meg, 
amikor az illető személy szexuális erőszak áldozata lett. Később ez a trauma, 
rányomhatja bélyegét egy partnerrel való szexuális kapcsolatára. Az erőszakot 
szenvedett személy ugyanis vagy nem lesz képes szexuális kapcsolat teremtésére 
szorongása miatt (ez a szorongásos neurózis köre, lásd ott!), vagy szeretkezésekor 
mindent el akar követni annak érdekében, hogy a múlt eseményeit és traumáját 
elfelejtse, ezért túlzottan ezen elfelejtésre figyel, illetve saját magára és teljesítményére. 
A partner pedig ismét csak háttérbe kerül.  

 
A patogén, a szexuális neurózisok kialakulásához vezető, betegítő komponenseknek, 
tényezőknek ezen ereje képes kialakítani a neurózist és annak a következő tüneteit: 
 

- Ürességérzés, a lélek szenvedése: a szexualitás és a közös testi együttlét pusztán a test 
kielégüléséhez vezet. A partner felé megnyilvánuló érzelmektől eleve mentes lélek, 
beteljesedése azonban elmarad, még sivárabbá válik a testi kielégülés következtében, 
hiszen a testi örömszerzésre leredukált aktusban az ember a másik számára még nem adhat 
szerelmet, érzelmet, szeretetteljes légkört, lelki biztonságot. Az igazi lelki beteljesülés az 
igazi boldogság lenne, ahol az ember nem kapni, hanem adni akar, méghozzá szerelmet, 
érzelmeket és örömöt, a másik számára. Így válhat akár ebben az esetben is érthetővé a 
mondás: „Jobb adni, mint kapni!” „A semmiből adott valami még nagyobb ürességet 
eredményez”, vagy ha jobban tetszik: „A semmiből adott valami által még az is elveszlik, 
ami eddig talán megvolt”. 

 
- Frigiditás: általában a nőkre jellemző. A nemi érzéketlenséget és a nemi vágy elmaradását, 

hiányát jelenti.  
Ennek hátterében állhat saját boldogságának és örömének túlzott hajhászása is 
(hiperintenció), amelynek görcsösségében a valódi boldogság és öröm elmarad.  
Állhat azonban valamilyen teljesítményközpontúság is a partner érdekében, amely aztán 
átcsap az önmagával való törődésbe. A túlzott szándék itt is sikertelenséget eredményezhet.  
Állhat még a háttérben szexuális erőszak, trauma is, ahol a bizonyítási vágytól fűtött 
szenvedő személy végül is képtelen nemi vágyának felkeltésére. A partner ismét a 
háttérben áll.53  

 
- Impotencia: mindkét nemre jellemző lehet. A közösülési és nemzési képtelenséget jelenti, 

amelynek hátterében ismét csak az ember saját magára való odafigyelése áll a partner 
helyett (pl. ellazultam-e már kellőképp, biztosan elég szép vagyok-e a számára?, elfogad-e 
úgy, amilyen vagyok? mindenképpen ki akarok elégülni!, a múltkor sem volt jó, most sem 
lesz az!, stb.) (Lukas 2006., 118-128. o.).  

                                                 
 
53 „S. kisasszony (Neurológiai Poliklinika) frigiditása miatt fordult hozzánk. Gyermekkorában saját apja erőszakolta meg a páciensnőt. 
Heurisztikailag mégis úgy teszünk, mintha olyasvalami, mint pszichoszexuális trauma, nem is létezne; azt kérdezzük inkább a páciensnőtől, vajon 
várta-e, hogy az incesztus során elszenvedett sérülés kárt fog okozni benne. A páciensnő megerősítette feltételezésünket: ezen a ponton egy 
populárisnak tartott olvasmány befolyása alatt állt, melynek a tartalma vulgárisan interpretált pszichoanalízis volt. »Ez megbosszulja magát« – 
így a páciensnő meggyőződése. Egyszóval, a bibliai eredetű várakozási félelemről van szó. Ennek a várakozási félelemnek a bűvöletében 
azonban a páciensnő, amint partnerével intim együttlétre került sor, „lesben állt”; figyelme ezáltal megoszlott partnere és önmaga között. 
Mindennek már önmagában is meg kellett akadályoznia az orgazmus, mert, amilyen mértékben figyelünk a szexuális aktusra, olyan mértékben 
már nem is vagyunk képesek arra, hogy odaadjuk magunkat.” (Frankl 2005., 141. o.) 
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- Elbizonytalanodás a nemi szerepben: a szexuális neurózisok egy olyan komplex tünetéről 

van szó, amely vagy a szexuális sikertelenségek következtében, vagy más okok 
(megerőszakolás, identitászavar) hatására alapjában véve kérdőjelezi meg az egyén 
számára általában véve a nemi szerep létjogosultságát (pl. megvagyok a szexualitás nélkül 
is), vagy éppen az adott nemi szerep létjogosultságát (pl. nőként úgy érzem, inkább a férfi 
„szerep” vonz, férfiként úgy érzem a női „szerep” vonz, valamint szexuális aberrációk, 
perverziók stb.) (Lukas 1986b., 192. o.).  

 
A patogén, betegítő komponensekkel és a szexuális neurózisok egyes tüneteivel való 
megismerkedés után vizsgáljuk meg azt a körfolyamatot, amely tulajdonképpen kialakítja a 
szexuális neurózist. Ennek a körfolyamatnak először az egyszerűbb vázát közöljük, amely séma 
– a korábbiakban jelzettek alapján – minden pszichogén neurózisra ráillik, nemcsak a szexuális, 
hanem a szorongásos és kényszerneurózisos megbetegedésekre (ezeket lásd korábban) is. E séma 
alatt pedig már kifejezetten a szexuális neurózis körfolyamatát közöljük! Most tehát először a 
minden pszichogén neurózisra jellemző körséma következik (30. ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szexuális neurózisnál sem történik más, mint a hiperintenció és a hiperreflexió által generált 
ördögi kör megerősödése, amelyből a szenvedő embernek esélye sincs menekülni. A 
hiperintenció túlzott, eltúlzó szándékot jelent, a hiperreflexió pedig túlzott, eltúlzó figyelmet. 
Feltehető a kérdés: minek a túlzott szándékolása történik, és mire igyekszünk túlzó módon 
odafigyelni? A szexuális neurózis körfolyamatában hiperintenciónk, túlzó szándékunk 
elsősorban nem valaminek az elkerülésére vonatkozik, mint a szorongásos neurózis, vagy a 
kényszerneurózis esetében, hanem éppen ennek ellenkezőjére: valaminek – tudniillik a szexnek, 
a közösülésnek és az ebből létrejövő testi vágynak, örömnek, orgazmusnak, vagy éppen a lehető 
legjobb teljesítmény nyújtásának – a kiszándékolására, az akarására. A szex öröméért elsősorban 
a saját magunk javára és nem a partner boldogságáért, öröméért. Ugyanakkor a jobb teljesítmény 
tekintetében egyrészt történhet minden szintén saját magunk miatt, de másrészt a partnerért is, 
mint korábban láttuk. A hiperreflexiónk, túlzó figyelmünk pedig saját magunkra irányul, vagy 
azokra a dologra, amelyek közvetlenül, vagy közvetve, de a mi érdekünket szolgálják. Vagyis, 
hogy folyamatosan igyekezzünk aktivált állapotban tartani magunkat, hogy a megfelelő öröm 

hiperintenció 

hiperreflexió  

30. ábra: A hiperintenció és a hiperreflexió mechanizmusa (Frankl 2005., 139. o.) 
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érdekében a lehető legjobbat nyújtsuk – akár magunk, akár a partner számára –, így 
folyamatosan magunkat vizslatjuk, értékeljük, vagy a körülményeket igyekszünk még inkább 
megváltoztatni a saját magunk javára (pl. elég szép vagyok-e számára?, biztosan jól szerveztem-
e meg, hogy a szüleim éppen akkor ne legyenek otthon, amikor a bulinak vége?, stb.). 
A túlzott szándék (hiperintenció) a vágyott elérésére és a túlzott figyelem (hiperreflexió) 
magunkon vagy a körülményeken, valóban elérhetik, hogy a szexuális aktus számunkra a lehető 
legjobb, legörömszerzőbb legyen, viszont a magunkra való odafigyelésben – még akkor is, ha 
kezdetben a partner volt a középpontban – pontosan az felejtődik el, aki a legfontosabb kellene, 
hogy legyen: maga a partner (Frankl 2005., 92-98., 139. o.). 
 
Ezen a ponton azonban ki kell térnünk egy fontos megjegyzésre, főleg pedig a terápiás kezelések 
miatt: a hiperintenció és a hiperreflexió mechanizmusa nemcsak a szexuális neurózisok esetében 
működik így. A pszichogén beszédzavarok, mozgászavarok, evészavarok esetében, de még azon 
neurózisok tekintetében is, ahol a másik helyett az én kerül előtérbe (diszharmónia a családban, 
túlzott önféltés54, stb.) a hiperintenció és a hiperreflexió folyamata figyelhető meg, vagyis: a 
hiperintenció esetében a túlzott szándékolás (ne beszéljek már dadogva!, ne lépjek már megint rá 
a partnerem lábára tánc közben!, ne nyeljek már megint félre evés közben!), a hiperreflexió 
esetében a túlzott figyelem saját magunkon (meg kell figyelnem, hogy jól ejtem-e ki a szavakat, 
nehogy megint dadogjak!, figyelnem kell a lépéseimre, nehogy megint rálépjek a partner lábára!, 
figyelnem kell arra, hogy legalább harmincszor rágjam meg a falatot, nehogy félre nyeljem!). Ezt 
azért kellett kiemelnünk, mert a terápiás kezelés során ezeknél is ugyanúgy kell eljárni, mint a 
szexuális neurózisok esetében, persze amennyiben a neurózisok hátterében pszichés problémák 
és nem organikus, vagy szervi okok állnak (Frankl 2005., 92-98., 139. o., Lukas 1986b., 189-
190., 191-192. o.). 
 
A rövid séma után nézzük meg részletesen a szexuális neurózis ördögi körét (31. ábra): 
 
 
 
 
 

                                                 
 
54 „Elemezzük az alábbi olvasói levelet, ami 1992-ben jelent meg egy német egyházi újságban, már csak azért is, mert az alapjául szolgáló 
gondolkodási struktúra sokatmondó lehet társadalmi átalakulást követő korunk némely, a társkapcsolatokkal összefüggő problémát tekintve.  
 
Olvasói levél 
 

»Minduntalan csak a házasságról és családról írnak. De mi legyen velem? Én nem találtam magamnak társat, a sors megtagadta tőlem ezt az 
ajándékot. 43 éves vagyok, s teljesen egyedül élek. Bele fogok ebbe pusztulni. Még egyetlen paptól sem hallottam, hogy olyan egyedülálló 
emberekről beszélt volna, akik társ nélkül maradtak, s emiatt a földi pokol minden válfaját meg kell élniük. 
 Senki sem törődik velünk. Tudom, hogy szeretetet nem lehet kikényszeríteni. S nem is illik bárki hozzám. Mégis szenvedek az emberek lelki 
kegyetlenségétől, ridegségétől és meg nem értésétől. A testi fogyatékkal élőket minden oldalról segítik. Nekem csak idétlen fintor jár, ha rosszul 
érzem magam. Hanyatt-homlok menekülök, ha egy szerelmespár kerül az utamba. Túlságosan fáj látnom őket. 
 Ezért nem voltam évek óta egyetlen erdőben sem, nem jártam mezőkön és hegyekben, nem mentem uszodába. Évek óta nem voltam 
nyaralni, és nem voltam koncerten. Különösen felkavarnak azok a televíziós reklámok, amelyek szeretetet és gyengédséget ábrázolnak, vagy 
kisbabákat mutatnak. Az ilyen filmjelenetek valóságos kínt jelentenek számomra. Ezért elhatároztam, hogy a televíziót is kiiktatom az életemből, 
így talán megtalálom lelkem békéjét.  
 Ily módon azonban valóban teljességgel elzárom magam az élettől. Számomra csak a szeretetteljes és boldog élet jelenti az élni érdemes 
életet. Meg tudnák nekem mondani, hogyan jutok hozzá?«” (Lukas 2006., 120-121. o.)  
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- Kiindulópontunk az egocentrikusság és az egoizmus. Ez a beállítódás megjelenhet abban az 
esetben, amikor a partnert tárgyként kezelve, az illető személy pusztán saját 
boldogságának, örömének és szexuális élvezetének hajhászásával van elfoglalva. De 
megjelenhet abban az esetben is, amikor kezdetben még a partner van a középpontban, s az 
ő boldogságának és örömének a beteljesülése a fontos az illető számára, de valamilyen ok 
miatt a hangsúly a partnerről végül is ismét az illető személyre terelődik 
(teljesítménynövelés a partner szexuális örömének elérése érdekében, vagy korábbi 
szexuális erőszak elfelejtése érdekében bizonyítás saját maga számára; a figyelem 
megmarad az illetőn).  

- Végső soron a szexuális öröm, az orgazmus elérése érdekében a személy mindent kész 
elkövetni olyannyira, hogy ezt az örömöt már-már görcsösen akarja, szándékolja 
(hiperintenció).  

- Azon a logikán, amelyet a paradox intenció tárgyalásakor is alkalmazunk (lásd ott!) éppen 
az, amit olyan annyira nem szeretnénk, következik be, s amit pedig elkerülni akarunk, 
valósul meg. Nos, ebben az esetben a görcsös örömvágy és orgazmus élmény elérésének 
vágya annyira szándékolt, hogy az előbbi logika alapján – és figyelembe véve azt is, hogy a 
görcsösség gátat szab az ellazulásnak – az örömszerzés sikere elmarad. 

- Az illető ennek láttán igyekszik cselekvését koordinálni, hogy teljesítménye jobb legyen, 
amely által a boldogságérzés és az öröm végre megvalósulhat. Cselekvésének 
koordinálását és megvalósulását: összességében pedig saját magának működését állandóan 
figyelemmel kíséri (hiperreflexió). Ugyanennyire kíséri figyelemmel a körülményeket is, 
amelyek – szerinte – ha jobbak, akkor az öröm megvalósulása is biztosabb. A partner 
mindeközben tárgyként funkcionál, vagy még úgy se: már-már elfelejtődik.  

- Ennek a folyamatnak a vége pedig ismét az orgazmus és az örömvágy görcsös akarásába 
torkollik, vagy jobban mondva ezek még görcsösebb akarásába, így az ördögi kör bezárul, 
amelyből nincs menekvés: kialakul a szexuális neurózis, vagyis a boldogság, az öröm és az 
orgazmus élményének hiányából adódó frusztráció és neurózis (Frankl 2005., 139-140. o.).  

egocentrikusság, 
egoizmus 

 
örömvágy,  
orgazmus 

A szexuális neurózis 
körfolyamata 

 görcsösség, 
az örömszerzés 
sikertelensége 

túlzó szándékolása (hiperintenció) 

túlzó figyelem (hiperreflexió) 

31. ábra: A szexuális neurózis körfolyamata (Frankl 2005., 139. o., kiegészítések, módosítások: Moldován 
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Látható tehát, hogy a szexuális neurózist és frusztrációt pontosan az az érzés, érzet okozza, hogy 
a szenvedő ember képtelen a normális és valódi boldogság megélésére, az örömök és az 
orgazmus élmény átélésére, mert csak ezekre koncentrál görcsösen. Amennyiben számára nem 
saját öröme és boldogsága, hanem partnere, a szeretett személy kezd fontosabbá válni, úgy ő is 
megtalálhatja örömét és boldogságát is. Ezt használja fel a szexuális neurózis terápiája a 
dereflexió módszere. 
 
Összegzés: 
 
E fejezetben a szexuális neurózisok kiváltó okaival, patogén komponenseivel (énközpontúság, 
egocentrikusság, egoizmus, visszaható teközpontúság, teljesítményközpontúság, szexuális 
erőszak és trauma), tüneteivel (ürességérzés és a lélek szenvedése, frigiditás, impotencia, 
elbizonytalanodás a nemi szerepben) valamint a szexuális neurózis kialakulásának folyamatával 
és körforgásával ismerkedtünk meg. 
 

3. Pszichoszomatikus megbetegedések 
 
A pszichoszomatikus megbetegedések a logoterápia harmadik nagy neuróziscsoportját alkotják, s 
ide sorolhatók az alvászavarok, amelyeket még maga Frankl írt le logoterápiai megközelítésben. 
A pszichoszomatikus megbetegedések csoportjába lehet azonban sorolni az úgynevezett oki 
pszichoszomatikus megbetegedéseket és az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedéseket is, 
amelyeket azonban már Frankl tanítványa Elisabeth Lukas írt le (2. táblázat). A korábbi 
neurózisismertetések tematikáját és szerkezeti felépítését követve az egyes megbetegedések 
patogén, betegítő komponenseiről nem itt adunk tájékoztatást, hanem az altémákban. A patogén 
komponensek keletkezésének helyei azonban mindhárom megbetegedéstípus esetében azonos, 
hiszen a testben – illetve a testi szférában, vagyis a környezetben és a fizikai valóságban –, 
valamint a lélekben (pszichében) lelhetők fel. Ugyanakkor az is igaz, hogy mindhárom 
csoportnál ugyanaz a hatásmechanizmus és ugyanaz a patogén komponensek 
következményeinek megjelenési helye is: a patogén komponensek olyan pszichés (lelki) 
folyamatokat váltanak ki, amelyek pedig végső soron a testben indukálják az abnormalitást.  
 
A rövid bevezető után következzenek az egyes megbetegedéstípusok: 
 

A. Alvászavarok 
 
Logoterápiás szempontból a logoterápia megalapítója, Viktor Frankl írta le először az 
alvászavarokat. A pszichoszomatikus alvászavarok hátterében – csakúgy, mint a többi neurózis 
esetében is – bizonyos patogén komponensek, betegítő komponensek figyelhetők meg: 
 

- Elsődleges okok (megelőző testi ártalom) mint patogén komponens: egy olyan okcsoportról 
van szó, amely az alvászavarok esetében az emberi fizikumban, az emberi testben 
fedezhetők fel. Nem másról van itt szó, mint a lefekvés utáni alvásképtelenségről és éber 
állapotról, amelyek miatt az ember képtelen ellazítani és kipihenni magát.  

 
- Másodlagos okok (lelki (pszichés) kiváltó), mint patogén komponens: általában a 

pszichoszomatikus megbetegedések esetében, így az alvászavaroknál is másodlagos 
patogén komponens szerepet tölt be a lelki (pszichés) kiváltó, amelynek előfutára éppen a 
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megelőző testi ártalom patogén komponense. E komponens hátterében azok a 
hiperintencionális és hiperreflexiós folyamatok állnak, amelyekben a szenvedő személy 
igyekszik mindent elkövetni azért, hogy végre lehunyja a szemét. Emiatt azonban 
folytonosan ellenőriznie kell magát. Mint korábban utáltunk rá, a hiperintenció és a 
hiperreflexió egy ördögi kör a lelki (pszichés) folyamatokban, éppen ezért abnormálisak is. 
Feltételezhető tehát, hogy a további – testben – megnyilvánuló tünetek utolsó 
lépcsőfokként ezeknek a lelki (pszichés) folyamatoknak köszönhetők (Lukas 1986b., 189-
195. o.).  

 
Amennyiben a szenvedő személyben eluralkodnak a patogén komponensek, úgy elkezdik 
kiváltani és érzetetni hatásaikat is. Ez nem jelent mást, minthogy az alvászavarok tünetei is 
megjelennek: 
 

- Az immunállapot megromlása: nyilvánvalóan a lelki (pszichés) folyamatok abnormalitása, 
amelyet végső soron a hiperintenció és a hiperreflexió alakított ki, hasonló 
következményekkel jár az immunrendszer állapotára is. Minél labilisabbá válik a szenvedő 
személy, annál kevésbé lesz képes védekező rendszere a betegségekkel szemben felvenni a 
harcot.  

 
- Az érzelemállapot megromlása: nemcsak az immunrendszer sínyli meg a lelki (pszichikus) 

folyamatok abnormalitásának hatásait, hanem az affektív, érzelmi élet is. Belátható, hogy 
ha a szenvedő ember lelkét (pszichéjét) gond terheli – akár az alvászavarok esetében is – és 
ebből következően még immunrendszere is meggyengült, kevesebb oka lesz arra, hogy 
életében olyan dolgokat találjon, amelynek örülhetne, hiszen minden idejét és energiáját a 
patogén komponensek és a neurózisok tünetei kötik le.  

 
- Betegség kirobbanása, aktiválódása: az előbbi tünetek – az immunrendszer és az érzelmi 

állapot gyengeségének – felsorolása után logikusnak tekinthető az a megállapítás, hogy 
egy, a szervezetben szunnyadó, vagy a szervezetet megkörnyékező betegség hamarabb úrrá 
tud lenni az emberi testen, így a szenvedő személy testén is (Lukas 1986b., 194. o.). 

 
Az előbbiekben felsorolt patogén komponensek és megbetegedés-tünetek talán még 
szembetűnőbben mutatják a pszichoszomatikus alvászavarok kialakulásának menetét, ha egy 
ábrába illesztjük őket (32. ábra): 
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32. ábra: Az alvászavarok (Frankl) pszichoszomatikus megbetegedésének kialakulási sémája 
(Frankl 2005., 139. o., Lukas 1986b., 194. o., kiegészítések és módosítások: Moldován) 

 
- Korábban említettük, hogy a pszichoszomatikus megbetegedések, így az alvászavarok is 

testi és lelki eredetű okokra, patogén komponensekre vezethetők vissza. Így a testet 
tekintve a legfontosabb probléma a meglévő, fennálló testi alvásképtelenség, az éberség 
(1). Pszichés (lelki) tekintetben a probléma az előbbiek megoldásának vágyából adódik: az 
ember ugyanis maga generálja saját maga számára a hiperintenció és a hiperreflexió ördögi 
körét. 

- Az történik, hogy a szenvedő ember egyfolytában arra gondol, hogy már rég aludnia 
kellene, különben nem fogja magát kipiheni. Így pszichikusan túlzott módon elkezdi 
kierőszakolni maga számára az alvást. Ez nem más, mint egy hiperintenció (2). A 
hiperintenció által azonban éppen elalvási mechanizmusát fogja blokkolni, mert abból 
indulunk ki, hogy amit a leginkább ki akarunk szándékolni magunknak, a magunk számára, 
az általában azért nem valósul meg, mert túlzott módon szuggeráljuk annak 
bekövetkezését.  

- Az ördögi kör a hiperintenciónál nem fejeződik be, hanem folytatódik. A szenvedő ember 
egyfolytában saját testét figyeli, vagyis azt, hogy elaludt-e már, éber-e még, vagy legalább 
egy kis álmosságot érez-e már? A mechanizmusból egyértelműen látszik, hogy a 
hiperintenciót a hiperreflexió váltja (3). 

- Mikor a szenvedő személy számára tudatosul, hogy még mindig nem alszik, de még 
álmosnak sem álmos, megint az alvás túlzó szándékoltságába esik (hiperintenció), s a kör 
így folytatódik tovább. Nem véletlenül nevezzük ördögi körnek (Lukas 1986b., 189-191. 
o.). 

- A lelki (pszichés) folyamatok természetesen kihatással vannak az immunrendszer 
hatékonyságára, amint azt a tüneteknél már említettük. A hiperintenció és a hiperreflexió 
ördögi köre, amely újra és újra magába fordul, egyre jobban gyengíti a lelki (pszichikus) 
erőket (4), amelynek következtében az immunállapot romlása is bekövetkezhet (5). 

- Ha az immunállapot rosszabbodik, s az immunrendszer kevésbé látja el hatékonyan 
feladatát, akkor az a közérzetre is befolyásoló hatással bír. A közérzet tekintetében pedig 
egyrészt a testi közérzetre, másrészt – ha a szólás-mondás idézzük: „ép testben, ép lélek” – 

(7) 

(4) pszichés (lelki) kiváltó 
(5) az immunállapot 
megromlása 

(6) az érzelemál-
lapot megromlása 
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testi ártalom  
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Az alvászavarok (Frankl) pszichoszomatikus megbetegedésék kialakulásának sémája 
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az érzelemállapot közérzetére gondolunk (6). Az immunállapot romlása ezek megromlását 
is előidézheti. Ez leginkább abban jelenhet meg, hogy a szenvedő ember képtelen bárminek 
is örülni – akár még egy ötperces szundításnak sem.  

- A folytonos lelki (pszichikus) és a már előzetesen meglévő testi ártalom (alvásképtelenség, 
éberség) romlása, a szervezet továbbromlásához vezet, ugyanis a patogén komponensek 
kölcsönösen, karöltve visszahatólag is gyengítik a szervezetet és annak ellenálló 
képességét, az immunrendszert (7), egy ilyen legyengült szervezeten pedig hamarabb úrrá 
lehet egy esetleges betegség is (8) (Lukas 1986b., 194. o.).  

 
A folyamatábrából talán egyértelműbben kitűnik, hogy itt sincs szó másról, mint arról a görcsös 
érzésről, hogy a szenvedő ember mindent megtesz azért, ami még menthető: egy kis alvás is 
elegendő lenne számára, de pont azt nem éri el, hiszen hiperintencionalitása és hiperreflektivitása 
a határokat feszegeti. Egy ilyen görcsösségben pedig pont az az ellazulás hiányzik, amely az 
elalváshoz és a pihenéshez szükséges lehet.  
 
Összegzés: 
 
E rövid fejezetben megismerkedhettünk a pszichoszomatikus alvászavarok patogén 
komponenseivel, illetve előforduló tüneteivel, amelyeket igyekeztünk beilleszteni az 
alvászavarok kialakulását mutató folyamatábrába a jobb érthetőség kedvéért.  
 

B. Oki pszichoszomatikus megbetegedések 
 
Az oki pszichoszomatikus megbetegedések szintén a pszichoszomatikus megbetegedések 
csoportjába sorolhatók, s Elisabeth Lukas írta le őket először logoterápiás szempontból. Az oki 
pszichoszomatikus megbetegedések jobb megértése kedvéért először tekintsük át ezek kiváltó 
okait, patogén komponenseit: 
 

- Elsődleges okok (egy speciális kiváltó), mint patogén komponens: hasonló leírást tehetnénk 
azzal, amit már az alvászavarok esetében említettünk. A különbség csupán annyi, hogy 
nem a testben jelennek meg az oki pszichoszomatikus megbetegedések esetében az első 
okok, hanem a testet is magában foglaló emberi szférában, a fizikai dimenzióban. 
Közelebbről: egy, a szenvedő személy közvetlen fizikai környezetében fellelhető speciális 
patogén komponensről van szó, amely valamilyen módon hatást gyakorol az illetőre (pl. az 
illető beteljesületlen szerelemérzése, amely ugyan lelki (pszichés), vagy szellemi 
dimenziókba is átvilágít, de alapvetően a fizikai térből származik, mivel, aki iránt az 
érzelmet táplálta, szintén ott valósul meg látható formában és alakban)55. 

                                                 
 
55 Nézzünk néhány esetet a sajtókból az oki pszichoszomatikus megbetegedésekhez: „Véres ámokfutások az Egyesült Államokban 2000-2003-
ban - KRONOLÓGIA (SAB)… 2003. július 8., kedd (MTI-SAB)… 
2000. március 23. - Houston Pasadena nevű elővárosának templomában egy fiatal férfi szerelmi bánatában lőfegyverével súlyosan megsebesítette 
az őt elutasító lányt, annak édesanyját, egy mellettük álló személyt, a lelkipásztort, majd a templom előtt főbe lőtte magát.” (MTI Hírarchívumok)   
 
„Essen, 2002. június 13., csütörtök (MTI) - Osztálytársai szeme láttára 12 késszúrással öngyilkosságot követett el kedden egy 18 éves esseni 
gimnazista. 
A rendőrség szerint a fiatalember rossz iskolai jegyei és szerelmi csalódása együttes hatása alatt cselekedett, de nem hirtelen felindulásból: már 
napokkal a tett elkövetése előtt vásárolt egy 21 centiméteres pengehosszúságú, rendkívül éles japán kést. Kedden, amikor az egyik órán ismét 
rossz jegyet kapott, elővette a kést, és az egész osztály, továbbá a tanárnő szeme láttára tizenkétszer hasba szúrta önmagát. Röviddel a kórházba 
szállítása után meghalt - jelentette az AFP. A 49 éves tanárnő, aki az utolsó rossz osztályzatot adta neki, idegösszeroppanást kapott; őt is 
kórházba szállították. Az öngyilkos gimnazista osztálytársait pszichológusok vették gondozásba.” (MTI Hírarchívumok) % 
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- Másodlagos okok (lelki (pszichés) kiváltó), mint patogén komponens: e patogén komponens 

az előbbi folyománya, vagy következménye, hiszen mi mást szándékolna ki (hiperintenció) 
a szenvedő személy, minthogy mindent igyekezzék megtenni, hogy plátói szerelme 
felfigyeljen rá. Természetesen ismerjük az ördögi kört: a hiperintenciót a hiperreflexió is 
követi. (Az a folyamat, amelyben az illető rögeszmésen magát vizsgálja, hogy vajon a 
meghódítás folyamatában megfelelően jár-e el. Nem egyszer hallunk a televízióban, 
Interneten olyan híreket, ahol férfiak nők irányába történő zaklatásairól esik szó. Nos, főleg 
a hiperintenció egyik erőszakos formulája már ez. A menekülő hölgyet a szereleméhes férfi 
zaklatása még inkább megrémíti, így nem csoda, hogy a férfi szándéka nem teljesül.) A 
hiperreflexió ismét hiperintencióba csap át, amely egy ördögi kört vizionál. Ez pedig már 
nem egy normális lelki (pszichés) folyamat (Lukas 1986b., 189-195. o.). 

 
Ami tehát az oki pszichoszomatikus megbetegedéseket a pszichoszomatikus alvászavaroktól 
megkülönbözteti az csupán az, hogy nem az alvászavar mögöttes okai (éberség, 
alvásképtelenség, ellazulás-képtelenség) húzódnak meg a háttérben. Minden más ok – amely 
tehát nem alvászavarhoz vezet – oki pszichoszomatikus megbetegedések kialakítója lesz.  
Természetesen az erőteljes patogén komponensektől származó hatás már a megbetegedések 
tüneteit idézheti elő. Ezek a tünetek hasonlóan alakulnak azokhoz a tünetekhez, amelyeket a 
pszichoszomatikus alvászavarok esetében más felsoroltunk. A jobb áttekinthetőség kedvéért itt 
most még egyszer közöljük, de részleteiben az alvászavaroknál olvashatunk róluk: 
 

- Az immunállapot megromlása: vagyis az abnormális lelki működések gyengítő hatással 
vannak az immunrendszerre. 

  
- Az érzelemállapot megromlása: az immunrendszer gyenge működése az érzelmi állapot 

felhőtlenségére is meghozza a viharfellegeket. 
 
- Betegség kirobbanása, aktiválódása: a meggyengült immunrendszer és érzelmi állapot 

hatására a legyengült szervezeten hamarabb úrrá lehet egy esetleges megbetegedés (Lukas 
1986b., 194. o.).  

 
A patogén, betegítő komponensek és az oki pszichoszomatikus megbetegedések tünetei 
beilleszthetők a megbetegedés kialakulásának folyamatábrájába. Ez jobbára hasonló lesz az 
alvászavarok kialakulásának ábrájához, a kezdeti kiindulási patogén komponensektől eltekintve. 
Nézzük a megbetegedés kialakulását mutató ábrát (33. ábra): 
  
 
 

                                                                                                                                                             
 
„Szomorú hír: öngyilkosságot követett el egy 16 éves brádi lány, aki minden bizonnyal szerelmi bánatában választotta a kötelet. A jelek arra 
mutatnak, hogy egyik tanárába habarodott bele reménytelenül a halkszavú, jól tanuló tini - adta hírül a Nyugatjelen.com. 
 »Az áldozatra egy csoport gyermek talált rá, ők értesítették a rendőrséget is« - közölte ma Niţu Bogdan, az intézmény szóvivője. 
A nyomozók egy erdőszéli fa ágán csüngve találtak rá a holttestre: mivel erőszakra utaló jeleket nem talált a rendőrség a lány testén, egyértelmű, 
hogy öngyilkosságról van szó. 
Ezt bizonyítja az a meglehetősen bizarr körülmény is, hogy a lánynál egy papírfecnit találtak, amelyen egy tanárának neve szerepelt. Egyelőre a 
rendőrség feltételezi, hogy a 16 éves áldozat a tanárba volt reménytelenül szerelmes, ezért vetett véget életének.” (NEON 2010.)  
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- Mint említettük, az oki pszichoszomatikus megbetegedések egy speciális kiváltóra és lelki 
(pszichés) eredetű okokra, patogén komponensekre vezethetők vissza, amelyeket azonban 
normális körülmények között semmi esetre sem szabad sorscsapásként felfogni. A speciális 
kiváltó, mint patogén komponens csupán abban különbözik az alvászavarok kialakulását 
okozó testi ártalmaktól, mint patogén komponensektől, hogy a hátterükben nem a 
pihenésképtelenség, az elalvásképtelenség, az álmatlanság, az éberség áll, hanem – s éppen 
ezért –, minden más ok. Ugyanakkor azonban ezek a patogén okok is környezeti-fizikális 
vonatkozásban képzelhetők el, mert a szenvedő embert körülvevő világból, környezetből 
származnak (pl. a tény, hogy akit szeretek, nem szeret viszont; aki pedig nem szeret 
viszont, az a körülöttem lévő környezetben van) (1). 

- A lelki (pszichés) kiváltók már másodrendűek, a szenvedő ember maga generálja őket saját 
maga számára a hiperintenció és a hiperreflexió ördögi köre által, hiszen a szenvedő ember 
mindent elkövet annak érdekében, hogy problémáját elkerülje, illetve mindent megtegyen 
az általa görcsösen szándékolt dologért és annak beteljesüléséért (az általa szeretett 
személy szeretetének, szerelmének kierőszakolásáért). Ez pedig egy túlzott és görcsös 
szándék, egy hiperintenció. (2), amivel pedig nyilvánvalóan éppen az ellenkezőjét érheti el 
annak, amit kíván. Ugyanis amit a leginkább ki akarunk szándékolni magunknak, az 
általában azért nem valósul meg, mert túlzott módon szuggeráljuk annak létrejöttét (a hőn 
áhított személy felé való görcsös törekvése félelmet, menekülést, elutasítást válthat ki az 
általa szeretett személyből). 

- Közben az ördögi kör azért folytatódik, mivel a szenvedő ember saját magát is figyeli a cél 
elérése érdekében (vagyis görcsösen figyeli saját maga megnyilvánulásait, amellyel 
felkeltheti az általa szeretett személy figyelmét, s közben pedig nem veszi észre, hogy az a 
másik, menekül előle). A hiperintenció hiperreflexióba fordul át (3). Mikor azonban az 
illető észreveszi és tudatosul számára, hogy a cél nemhogy közelebb, hanem egyre inkább 
távolabb kerül, még nagyobb túlzásokba esik, hogy elérje célját. Ezzel ismét átveszi az 
uralmat a hiperintenció (a szeretett személy megkapása már-már agresszióba csap át), s a 
kör így folytatódik tovább (Lukas 1986b., 192-193. o.). 

(7) 

Az oki pszichoszomatikus megbetegedések (Lukas) kialakulásának sémája 

(4) pszichés (lelki) kiváltó 
(5) az immunállapot 
megromlása 

(6) az érzelemál-
lapot megromlása 

(1) speciális kiváltó 
környezeti-fizikális;  

nem sorscsapás)  
(pl. beteljesületlen szerelem) 

(8) betegség  
kitörése 

(2) hiperintenció 

(3) hiperreflexió 

33. ábra: Az oki pszichoszomatikus megbetegedések (Lukas) kialakulásának sémája 
(Frankl 2005., 139. o., Lukas 1986b., 194. o., kiegészítések és módosítások: Moldován 
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- Természetesen a lelki (pszichés) folyamatok itt is kihatással vannak az immunrendszer 
hatékonyságára. A hiperintenció és a hiperreflexió ördögi köre, amely újra és újra magába 
fordul, egyre jobban gyengíti a lelki (pszichikus) erőket (4), amelynek következtében az 
immunállapot romlása is megindulhat (5). 

- Ha az immunállapot rosszabbodik, s az immunrendszer kevésbé látja el hatékonyan 
feladatát, akkor az a közérzetre is befolyásoló hatással bír. Közérzet tekintetében pedig 
egyrészt a testi folyamatokra, s másrészt – ha a szólás-mondásra gondolunk: ép testben, ép 
lélek – az érzelemállapotra (6) is gondolunk – természetesen ezek megromlását előidézve.  

- A folyamatos lelki (pszichikus) és a már előzetesen meglévő, egyébként környezeti-
fizikális kiváltó (beteljesületlen szerelem) romlása, továbbromláshoz vezet, ugyanis 
kölcsönösen gyengítik a szervezetet és annak ellenálló képességét, az immunrendszert (7), 
így a legyengült szervezeten hamarabb úrrá lehet egy esetleges betegség kitörése (8) 
(Lukas 1986b., 194. o.).  

 
Ha a folyamatot, az előbbi ismertetés tükrében átgondoljuk, észrevehetjük, hogy a 
megbetegedések mögött az oki pszichoszomatikus neurózisoknál is egy görcsös szándék, illetve 
a szenvedő ember érdekei s a velük elegyedő érzelem áll minden patogén komponens alapvető 
hétterében. A terápia során ezeket kell megszüntetni, hogy a lelki (pszichés) és testi egyensúly 
helyreálljon.  
 
Összegzés: 
 
Ebben a fejezetben megismerkedtünk az oki pszichoszomatikus megbetegedések patogén 
komponenseivel és tüneteivel, amelyeket beillesztettük ezen megbetegedések kialakulását 
szemléltető ábrába is a jobb érthetőség kedvéért.  
 

C. Ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések   
 
A pszichoszomatikus megbetegedések közül talán az egyik legérdekesebb megbetegedés az ok 
nélküli pszichoszomatikus megbetegedések csoportja, mivel a háttérben tulajdonképpen nem 
állnak okok – legalábbis, ha a segítő ember szemszögéből logikusan végiggondoljuk. Az történik 
ugyanis, hogy az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedésekben szenvedő ember olyan 
okokra vezeti vissza problémáit, amelyek – nyíltan kimondva és leírva – abszurdak. Olyan esetek 
tartozhatnak ide, mint például az a diák, aki kifejezetten örül egy osztálykirándulásnak, s amikor 
részt vesz rajta, azon kezd el merengeni, hogy eléggé örül-e annak. Vagy, egy egész éjszakát 
végigalvó, egyszer sem felkelő ember azon mélázik kora reggel, hogy valóban kipihente-e magát 
éjszaka? Vagy, a reggel munkába induló, azon gondolkozik, van-e kedve egyáltalán oda menni. 
Belátható, hogy a „kreált” okok valóban sokfélék lehetnek. S voltaképpen nem is biztos, hogy 
valódi problémakialakító okokként felsorolható okokról van szó. 
 
Ugyan patogén komponenseket ezekből következően nem igazán lehet felsorolni, mégis meg 
kell említenünk kettőt, amolyan ál patogén komponenseket: 
 

- Elsődleges okok (nincs speciális kiváltó), mint patogén komponens: nos, az ok nélküli 
pszichoszomatikus megbetegedésekben szenvedő ember számára nyilvánvalóan ezek a 
nem specifikus kiváltó patogén komponensek valódi betegítő tényezőként hatnak. A segítő 
ember szempontjából azonban nem, s ez azért lehet így, mert a szenvedő ember túlzott saját 



112 

magára való odafigyelése (hiperreflexiója) révén nem érzékeli élete problémamentességét. 
Ezek az „álkomponensek” azonban továbbra is az ember testi dimenziójában, tágabban 
értelmezve pedig az ember környezeti-fizikai terében jelennek meg.  

 
- Másodlagos okok (lelki (pszichés) kiváltó), mint patogén komponens: mint a korábban 

tárgyalt pszichoszomatikus megbetegedéseknél, itt fokozottan érvényes, hogy a lelki 
(pszichés) kiváltók, mint patogén komponensek már másodlagos betegítő tényezők, de 
betegítő tényezők! Ezeket éppen azok a nemspeciális kiváltók váltják ki, amelyek 
tulajdonképpen nincsenek is. Ezen lelki (pszichés) folyamatok azonban azért indulhatnak 
el, mert a szenvedő ember szemszögéből nézve a kezdeti speciális okok valóban léteznek. 
Az abnormális lelki (pszichés) folyamatokat a hiperintenció és a hiperreflexió generálja és 
tartja fenn ördögi kör formájában, amely görcsös szándék valaminek a kierőszakolására, 
vagy visszaszorítására korlátozódik, s amely görcsös figyelem a szenvedő ember saját 
magára való korlátozódásában érhető tetten, amelynek célja annak vizsgálata, hogy a 
görcsös cél elérése érdekében mindent elkövet-e (Lukas 1986b., 189-195. o.). 

 
Ha a patogén komponensek felerősödnek, kiváltják az ok nélküli pszichoszomatikus 
megbetegedéseket, amelyek hasonló tüneteket produkálhatnak, mint amiket a pszichoszomatikus 
alvászavaroknál, vagy az oki pszichoszomatikus megbetegedéseknél láthattunk. Ezért ezeket a 
tüneteket itt most csak felsorolás szintjén közöljük, a részletesebb leírások az alvászavaroknál 
találhatóak meg! Az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések tünetei a következők: 
 

- Az immunállapot megromlása: ha a lelki (pszichés) folyamatok megrendülnek, kihathatnak 
az immunállapot működésére is, annak hatékonyságát csökkentve. 

 
- Az érzelemállapot megromlása: az immunrendszer kóros működése meggátolja az átélés 

lehetőségét, vagyis kialakíthatja az érzelemállapotokra gyakorolhat negatív jellegű hatást. 
 
- Betegség kirobbanása, aktiválódása: a legyengült immunrendszer és érzelemállapot 

hatására könnyebben felütik a fejüket az egyes betegségek is, amelyek robbanásszerűen 
jelennek meg (Lukas 1986b., 194. o.). 

 
Az előbbiekben felsorolt patogén komponenseket – legyenek bár azok valódiak, vagy sem – 
illetve tüneteket szintén beilleszthetjük az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések 
kialakulását szemléltető ábrába. Az ábra nagyjából hasonló lesz az előzőekhez (34. ábra): 
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- Korábban említettük, hogy a pszichoszomatikus megbetegedések mögött általában vannak 
valamilyen okok. Az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések esetén – ahogyan az 
elnevezéséből is kitűnik – nincsenek okok, legalábbis kezdő okok nem, amiért a 
megbetegedés létrejöhetne. Másodlagos okok azonban már kialakulhatnak. Furcsa módon, 
de a középpontban, vagyis a kiindulópontban egy olyan ok áll, amely mégsem nevezhető 
betegítő komponensnek, patogén komponensnek. (pl. ha valaki egy osztálykiránduláson 
vesz részt, s ennek valóban örül is, de az osztálykirándulás alatt újra és újra azon őrlődik, 
hogy eléggé örül-e a kirándulásnak) (1). 

- A lelki (pszichés) viszonylatok, mint másodlagos betegítő okok, patogén komponensek 
azért alakulnak ki, mert azt az ember már maga generálja saját maga számára a 
hiperintenció és a hiperreflexió ördögi köre által, mivel az aggodalmaskodó, szenvedő 
ember mindent el akar követni, hogy még jobban szándékolja azt, ami már egyébként is 
megadatott számára (a kirándulásért alapvetően érzett öröm). Ez egy hiperintenció (2). 
Ezzel azonban nyilvánvalóan éppen az ellenkezőjét éri el annak, amit szeretne. De azt is 
mondhatnák, hogy a „minél inkább, annál kevésbé” elv lép működésbe (Lukas 1986b., 193. 
o.). Ugyanis, amit a leginkább ki akarunk szándékolni magunknak, az általában azért nem 
valósul  meg, mert túlzott módon szuggeráljuk annak létrejöttét, illetve annak további, 
túlzó szándékolása, ami már egyébként is megadatott, előbb-utóbb annak megszűnését 
eredményezheti (minél görcsösebben igyekszik az illető örülni a kirándulásnak, annál 
kevésbé veszi észre a kiránduláson látható értékeket, amelyek miatt örülhetne, s végül 
öröme, szomorúságba, méregbe, vagy érdektelenségbe csaphat át). 

- Az ördögi kör záródik, hiszen a szenvedő ember egyfolytában figyeli saját magát is a cél 
elérése érdekében (vagyis görcsösen figyeli saját maga megnyilvánulásait, amellyel 
erősítheti örömét) (hiperreflexió) (3). Ezen a ponton azonban két dolog történhet: a 
meglévő, de továbberőszakolt célt a szenvedő ember továbbra sem tudja elérni olyan 
fokban, ahogyan szeretné (nem tud jobban örülni), vagy oly annyira ki akarta a célt 
erőszakolni, hogy ami korábban megadatott, ennek hatására megszűnt létezni, s most azon 
kell elkezdeni görcsösen munkálkodni, hogy legalább a kiindulási alap visszatérjen (az 

(7) 

Az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések (Lukas) kialakulásának sémája 

(4) pszichés (lelki) kiváltó 
(5) az immunállapot 
megromlása 

(6) az érzelemál-
lapot megromlása 

(1) nincs speciális kiváltó sem környezeti-
fizikális; sem sorscsapás)  

(pl. osztálykirándulásért érzett öröm 
megkérdőjelezése) 

(8) betegség  
kitörése 

(2) hiperintenció 

(3) hiperreflexió 

34. ábra: Az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések (Lukas) kialakulásának sémája 
(Frankl 2005., 139. o., Lukas 1986b., 194. o., kiegészítések és módosítások: Moldován) 
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elvesztett örömöt kezdi el ismét kergetni, de az már nem tér vissza). Így vagy úgy, de a kör 
ördögi módon folytatódik tovább és tovább (Lukas 1986b., 192-193. o.). 

- Természetesen a lelki (pszichés) folyamatok itt is kihatással vannak az immunrendszer 
hatékonyságára. A hiperintenció és a hiperreflexió ördögi köre, amely újra és újra magába 
fordul, egyre jobban gyengíti a lelki (pszichikus) erőket (4), amelynek következtében az 
immunállapot romlása is megindulhat (5). 

- Ha az immunállapot rosszabbodik, s az immunrendszer kevésbé látja el hatékonyan 
feladatát, akkor az a közérzetre is befolyásoló hatással bír. Közérzet tekintetében pedig 
egyrészt a testi folyamatokra, s másrészt – ha a szólás-mondásra gondolunk: ép testben, ép 
lélek – az érzelemállapotra (6) is gondolnunk kell – természetesen ezek megromlását 
előidézve.  

- A folyamatos abnormális lelki (pszichikus) és a betegítő okoknak nem nevezhető okok (az 
osztálykirándulásért érzett öröm elegendőségének, fokának megkérdőjelezése) erősödése, 
továbbromláshoz vezet, ugyanis kölcsönösen gyengítik a szervezetet és annak ellenálló 
képességét (az immunrendszert) (7). S a legyengült szervezeten hamarabb úrrá lehet egy 
esetleges betegség kitörése (8) is (Lukas 1986b., 193-195. o.).  

 
A folyamat áttanulmányozásának tükrében kijelenthetjük, hogy a mozgatórugót a görcsös 
akarás, valamint a szenvedő ember önmagán való eltúlzott önfigyelme adja. 
 
Összegzés: 
 
E fejezetben az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések patogén komponenseivel, 
valamint tüneteivel és kialakulásának folyamatával ismerkedtünk meg. 
 

4. Reaktív neurózisok 
 
A logoterápia által összefoglalt következő nagyobb neuróziscsoport, amelyre figyelmet kell 
szenelnünk, a reaktív neurózisok csoportja. A reaktív visszahatót jelent (Bakos 2005., 556. o., 
reaktív címszó). Ebbe a csoportba kell sorolnunk az iatrogén neurózisokat, a hisztériás eseteket 
és a szenvedélybetegségeket is (2. táblázat). Mivel a patogén, betegítő komponensek keletkezési 
helyei mindegyik neurózisfajtánál azonosak, ezért elöljáróban máris megemlíthetjük, hogy egy 
keletkezési hely foroghat fenn az egyes esetekben: a lélek (psziché) létdimenziója. Igaz azonban, 
hogy az iatrogén neurózisok esetében a testben is megtalálhatóak a patogén komponensek 
keletkezési helyei. Ebből következően a patogén komponensek hatásformái is abból adódnak, 
hogy a testben, vagy a lélekben (pszichében) van-e a keletkezés helye. Ennek fényében a 
hatásmechanizmus lehet visszahatás, ha a lélekbe (pszichébe) történik – innen a reaktív, 
visszaható jelző is –, s lehet kihatás, amennyiben a testből történik a lélek (psziché) irányába. E 
közlésből az is egyértelmű lehet, hogy a patogén komponensek neurózist kialakító hatásainak 
megjelenési helye a lélek (psziché) lesz. Ez azonban mind a három alneurózis esetében azonos.  
A patogén komponenseket, s a belőlük eredő neurózistüneteket – mivel az egyes neurózisfajták 
esetében mások és mások lehetnek – szintén az alfejezetekben találjuk meg részletesen 
ismertetve.  
 
A rövid bevezető lezárásaként szólnunk kell azokról az érzésekről, amelyek a reaktív neurózisok 
eseteiben hatalmukba kerítik a szenvedő embert. Az Ősbizalom elvesztésének érzése, s az 
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ürességérzésből származó elviselhetetlenségérzés, mint súlyos, egzisztenciát rengető érzések 
fognak megjelenni.  
 
A következőkben a reaktív neurózisok csoportjait vesszük szemügyre:  
 

A. Iatrogén neurózisok 
 
Az iatrogén neurózisok a reaktív neurózisok egyik alcsoportját adják. Az iatrogén szó jelentése 
orvosi eredetű, orvosi kezelésből származó (Bakos 2005., 273. o., iatrogén címszó), s ebből 
következően az iatrogén neurózisok valamilyen orvosi kezelésből származó neurózisként 
definiálhatók. Ezek az orvosi kezelések érinthetik akár a testet, akár a lelket (pszichét). Különös 
gonddal kell azonban megjegyeznünk, hogy nem az orvosi műhibákról (amelyeket súlyos 
sorscsapásokként kell kezelni) van itt szó, hanem az orvosi kezelésekről, s azok mikéntjeiről56. 
Hogy világosan megértsük ezeket, meg kell vizsgálnunk a neurózist kiváltó patogén, betegítő 
komponenseket, mert ezek a tényezők nem megfelelő orvosi (vagy segítő, akár pedagógusi) 
kezelésekből, hozzáállásokból adódhatnak. Ezeket a patogén komponenseket Elisabeth Lukas 
gyűjtötte össze: 
 

- Betegségközpontúság, mint patogén komponens: az orvos (a segítő) nem veszi észre, hogy 
gondolatai pusztán a betegség, a hiány, a defektus körül mozognak, ezzel a hozzáállásával 
pedig kétségbeesést kelthet a páciensen (a diákon) (pl. az orvos egy gyermek születésétől 
fogva hiányzó kezére összpontosítja a legnagyobb figyelmét. Ezt átvihetjük iskolai 
szintekre is: a testnevelő tanár nem engedélyezi a fél kézzel született diák számára a 
kosármeccsen való részvételt, mert az osztályból profi kosárlabdacsapatot akar kialakítani, 
s oda nem való ügyetlen „félkezű” gyerek.)  

 
- Abszurd következtetések levonása, mint patogén komponens: az orvos (segítő) egy 

megtörtént sorsszerű helyzetekből olyan további következtetéseket, betegségeket von le, 
amelyek egészen egyszerűen abszurdak, infantilisek (pl. egy tanuló rettenetesen rosszul 
tanul, a családjában pedig súlyos problémák vannak. A pedagógus ennek ellenére nem a 
pszichológushoz, vagy gyermekvédelmi felelőshöz küldi, hanem tanulásmódszertani 
problémáit akarja elsősorban megoldani, mert úgy „gondolja”, hogy a háttérben ezek az 
okok vélelmezhetőek.)  

 
- Negatív víziók, mint patogén komponens: olyan látomásképek, amelyekben az orvos 

(segítő) bármilyen körülmény ellenére is a további baljós jövőt látja körvonalazódni, s 
amelynek hátterében nem a jószándékú figyelmeztetés, hanem az abszurditás, az 
infantilizmus áll (egy fiatalnak, aki már hosszú ideje nem él kábítószeren, az értelmesség 

                                                 
 
56 A következő levelezés egy orvosi fórumon történt: „Tisztelt Doktor Úr! Köszönöm a válaszait. Amit általában hiányolok és egyszersmind 
elkeserítőnek is tartok az az orvosok hozzáállása a betegek lelkivilágához. Amikor először mentem nőgyógyászhoz még nem is feltételeztem, 
hogy bármilyen nemi betegségem lenne. Ő küldött el a bőr és nemi beteg gondozóba is, ahol lekezelően bánnak a hozzájuk forduló emberekkel. 
És bár ingyen volt, mégis inkább a magán nőgyógyászomhoz járok, mert ott legalább a pénzemért megértést is kapok, nem pedig azt, hogy én 
vagyok a hibás, és megérdemlem. Nem veszik az orvosok figyelembe, hogy főleg a hosszan elhúzódó betegségek a lelket is megviselik. Először 
jártam ott és máris megaláztak. Tehát a pénz, így ebben az esetben nem számít. Ha belátható időn belül kilábalok a HPV-ből [humán 
papillómavírus, a méhnyakrák kialakulását okozza], be fogom oltatni magam, akármennyibe is kerül, mert az egészségség a legfontosabb. Nekem 
még rengeteg kérdésem van.” (HPV Infó)  
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jegyében megfogalmazódik a gondolata, hogy megpróbál segíteni azokon a sorstársain, 
akik szintén kábítószer függőségben szenvednek. Az orvos (vagy a pedagógus) azonban 
nem arra hívja fel a figyelmét, hogy igyekezzék segítő munkája során saját magát minél 
jobban távol tartani a drogoktól, hanem egyenesen azt tanácsolja neki, hogy ne is menjen 
ilyen helyre, inkább ne segítsen sorstársain, nehogy megint kapcsolatba kerüljön a droggal. 
Ezzel mintegy kiiktatásra kerül a szellem dacoló hatalmának, az öneltávolodás valamit az 
önfelülmúlás képességeinek lényege.). 

 
- Információelégtelenség, mint patogén komponens: úgy közölni egy diagnózist, egy 

betegséget – főleg, ha még ismeretlen is –, hogy azt az orvos (a segítő) nem magyarázza el 
részletesen az aggódó beteg számára (pl. egy tizenéves fiatallal és szüleivel pusztán annyit 
közölni, hogy daganatos betegsége van. A család és a kisbeteg sem a betegségről, sem a 
gyógyulási esélyekről nem hall több információt).  

 
- Orvosi egoizmus, mint patogén komponens: amikor az orvos (a segítő) elsősorban saját 

magát és helyzetét – örömeit, vagy bánatait – helyezi a középpontba, s nem a beteget. Az is 
előfordulhat, hogy közönnyel viseltetik a beteg iránt, vagy éppen a beteg szellemi 
szükségleteit nem veszi figyelembe. Ez utóbbi alatt azt értjük, például hogy nemcsak a 
daganatos betegség kikezelésére, hanem a szellemi lélek szenvedéseinek együtt érző 
enyhítésére – a szó szoros értelmében orvosi lélekgondozására – is szükség van (pl. 
telefonon közölni a kórházból egy beteggel, hogy előrehaladott daganatos betegsége van).  

 
- Megalapozatlan kijelentések, mint patogén komponens: akkor léphetnek fel, mint patogén 

komponensek, ha az orvos (segítő) elővigyázatlanságból, s bebizonyítatlansága ellenére 
megalapozatlan kijelentéseket, magyarázatokat, előrejelzéseket, következtetéseket tesz (pl. 
elhamarkodottan tanulási akadályozottságot megállapítani egy diáknál, amelyet aztán a 
nevelési tanácsadó megvizsgál, s kiderül, hogy az előzetes sejtés nem igazolódott be) 
(Lukas 1986b., 146-155. o.).  

 
- Lelki (pszichés) reakciók, mint patogén komponens: az előbb felsorolt patogén 

komponenseket úgy is kezelhetjük, mint elsődleges patogén komponensek, amelyek a 
szenvedő személy közvetlen környezeti-fizikai teréből származnak. Ezek azonban hatást 
gyakorolnak a szenvedő személy lelki (pszichés) folyamataira is, megrongálva, gyengítve 
azt. A lelki (pszichés) reakciókat éppen ezért már másodlagos patogén komponenseknek 
fogjuk nevezni, de nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy ezek egyszersmind tünetek 
is egyben: az iatrogén neurózisok egyik tünetfajtái.  

 
Az előbbiekben felsorolt patogén, betegítő komponensek keletkezésének helye sokrétű. Egy 
biztos: nem a szenvedő személyből indul ki, hanem a környezeti-fizikai teréből, tehát a szenvedő 
személy testi dimenziójából (az orvos, vagy a segítő kezelésének körülményeiből), s innen 
gyakorolhat további hatásokat a lelki (pszichés) folyamatokra, amelyek már nem elsődleges 
patogén komponensekként, hanem másodlagos patogén komponensekként definiálhatók. Mivel 
mindenképpen a lélekbe (pszichébe) történik a hatásgyakorlás, a patogén komponensek 
hatásmechanizmusa lehet kihatás, de lehet visszahatás is. Az elsődleges patogén komponensek 
estén, amelyek kialakulási helye a környezeti-fizikai tér, tehát a szenvedő személy azon 
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dimenziója, amelyben saját testével maga is jelen van, kihatás történik a lélekbe (pszichébe). A 
másodlagos patogén komponensek esetében pedig, ahol további lelki (pszichés) folyamatok 
indulnak meg az elsődleges patogén komponensek hatására, visszahatás történik a lélekbe 
(pszichébe).  
 
A továbbiakban vegyük szemügyre, hogy milyen iatrogén neurózisos tünetekkel találkozhatunk. 
Ezek komplex testi-lelki-szociális-szellemi tünetek. A lelki (pszichés) tünetek a patogén 
komponensekből táplálkoznak, így a tüneteket a patogén komponensek függvényében említjük 
meg. Meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak lelki (pszichés) tünetek jelenhetnek meg, hanem 
szellemi (noetikus) reakciók is. Ezeknél azonban fontos hangsúlyozni, hogy a szellemben nem 
történhet megbetegedés, mivel az emberi szellem sohasem betegedhet meg, mivel azonban a 
lélekkel (pszichével) kapcsolatban áll, annak folyamatai rá is hatással lesznek. Következzenek 
most az iatrogén neurózisok tünetei a patogén komponensek függvényében: 
 

- Testi-lelki-szociális-szellemi komplex tünetek: mivel az ember mindhárom dimenziója 
érintett a tünetek kialakulásában, komplex tünetegyüttes alakul ki. Két megjegyzést kell 
tennünk: az egyik, hogy a szociális jellegű tüneteket a lelki (pszichés) tünetek közé 
sorolhatjuk (szociálpszichológiai vonatkozások). A másik: továbbra is tudatosítani kell, 
hogy a szellemi dimenzió tekintetében tünetek alatt csak áttételesen beszélhetünk: itt 
valójában nem tünetek jelennek meg, mivel az emberi szellem nem betegedhet meg, hanem 
reakciók, amelyek a lelki (pszichés) folyamatokra adott válaszok. Nézzük az egyes 
tüneteket konkrétan is a patogén komponensek függvényében tehát: 

 
o A betegségközpontúság esősorban a szenvedő személy azon gondolataira gyakorol 

nagy hatást, amelyek által egyre inkább elhiszi, hogy betegsége sokkal súlyosabb, mint 
azt korábban hitte. Pedig a valóságban ez nincs így, csak a környezete nagyítja fel azt. 
E hozzáállás eredményeképpen a szenvedő személy egyre inkább úgy definiálja magát, 
hogy ő nem más, mint egy beteg ember, s ez az identitásváltozás a szellemben is mély 
nyomot hagy, hiszen az illető egyre inkább kezdi azt is elhinni, hogy még a szelleme is 
megbetegedhet. Pedig tudjuk, hogy ez nincs így! 

 
o Az abszurd következtetések levonásából adódó tünetek testi és lelki (pszichés) tünetek 

is. Lelki (pszichés) szempontból az orvosi (segítői) következtetések abszurditása végső 
soron passzív szerepben hagyja a szenvedő embert, aki úgy érzi, újabban „feltárt” 
betegségeinek a foglya marad, s emiatt saját létében, egészséglétében egyre inkább 
bizonytalanná válik, amely a végső önsajnálathoz vezethet. A nyomasztó lelki 
(pszichés) tünetek révén – amelyektől még az orvos (segítő) által sem tud szabadulni az 
ember – a test is reakcióba lép, s vegetatív tünetek jelennek meg az illetőn: izzadás, 
álmatlanság, erős szívdobogás.  

 
o A negatív víziók azért kifejezetten ártalmasak, mert a sötét jövő felvázolása révén a 

beteg, a szenvedő személy minden reményét elveszítheti abban, hogy egyszer képes lesz 
meggyógyulni, de még ha a betegségeken nem is tudna úrrá lenni, szelleme és 
képességei (a szellem dacoló hatalma, az öneltávolodási és az önfelülmúlás képessége) 
mégis épek és sérthetetlenek maradnak. Az ezekben való hit elvesztettsége révén a 
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szellemi képességek sem fognak tudni mobilizálódni, a szenvedő ember egyre nagyobb 
pesszimizmusba zuhan, amelynek hatására pedig régi-új problémák üthetik fel a fejüket.  

 
o Az információelégtelenség révén a szenvedő emberben további képzavarok 

keletkezhetnek a betegséggel, betegségekkel kapcsolatban, s mivel nem ismerik azokat, 
félelmük irántuk még erősebbé válhat.  

 
o Az orvosi egoizmus hatására a szenvedő ember úgy érezheti, hogy még akkor sem 

kerülhet – legalább egy csöppnyi időre – ő a figyelem középpontjába, amikor pedig 
igen nagy szüksége volna rá. Úgy érzi az ímmel-ámmal elvégzett munka a 
közömbösséget fejezi ki felé, s ez egyre nagyobb lelki (pszichés) és szellemi 
mélységekbe sodorja őt. Egy ilyen embernek pedig lelki (pszichés) és szellemi 
törődésre (orvosi lélekgondozásra) gyakorta sokkal nagyobb szüksége van! Ezt 
sohasem árt észben tartani.  

 
o A megalapozatlan kijelentések, amelyeknek hátterében nem a pontosság, a 

bebizonyítottság kritériumai állnak, feleslegesen sodorják a szenvedő embert a félelem, 
a kilátástalanság, az elértéktelenedés érzéseibe.  

 
Most vizsgáljuk meg a patogén komponenseket és az iatrogén neurózis tüneteit figyelembe véve 
azt a mechanizmust, amely végső soron kialakítja a szenvedést (35. ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kiváltó okok: 
betegségközpontúság, 
abszurd következtetések, 
negatív víziók, 
információelégtelenség, 
orvosi egoizmus, 
megalapozatlan 
kijelentések 

eleve üres volt 
(1) egy korábbi érték 

ment veszendőbe 

reaktív neurózis: 
iatrogén neurózis 

ösztönvesztés, 
hagyománymegszakadás 

noogén neurózis 

értéküresség 

(2) egzisztenciális 
vákuum 

egzisztenciális 
frusztráció 

(3) az Ősbizalom 
elvesztettségének érzése 

35. ábra: A noogén és a reaktív (iatrogén neurózis) neurózisok kialakulásának mechanizmusa 
(Lukas 2006., 98-100. o. figyelembevételével) 



119 

- Az iatrogén neurózisok esetében, akárcsak a noogén neurózisoknál, a neurózis 
kialakulásához vezető út abból ered, hogy a szenvedő emberben értékvákuum alakult ki. A 
noogén neurózisok kialakulásánál ez történhetett azért, mert az ember eleve már nem állat, 
s ezért ösztönei is háttérbe szorultak, amelyek helyébe embersége, hagyományai, s 
hagyományainak értékei léptek, amelyek azonban a mai kor emberének hagyományvesztése 
révén szertefoszlottak. Így a helyükbe a nagy semmi állt. Ez a nagy semmi az értéküresség 
maga. Ez az értéküresség alakul ki a reaktív neurózisok, így az iatrogén neurózisok felé 
vezető úton is, de nem amiatt, mert a szenvedő emberben eleve nem voltak értékek, hanem 
azért, mert pusztán egy olyan érték volt csak (1), amiben hitt (pl. az egészség), de azt az 
iatrogén neurózisokat kialakító patogén komponensek keletkezésükkor lerombolták. 

- Mivel az értéküres, az értékektől mentes életben nincsenek más értékek, amelyek eleve 
jelen lettek volna (a noogén neurózisok kialakulása esetében), vagy amelyeket a reaktív 
neurózis, így az iatrogén neurózis patogén komponensei ne romboltak volna le, eleve nincs 
lehetőség a neurózisok kialakulásának elkerülésére sem.  

- Az értéküresség egyre mélyebb értelmetlenség érzéshez vezet, mert az ember nem tudja, 
mihez ragaszkodhatna, nem tudja, milyen értelemlehetőséget teljesíthetne be életében. Az 
elmélyülő értelmetlenségérzés, és kétségbeesettség-érzés végül egzisztenciális vákuumba 
(2), egzisztenciális frusztrálódása csap át. 

- A folyamat eredményeképpen pedig kialakul a noogén neurózis, vagy a reaktív neurózis, 
jelen esetben az iatrogén neurózis, amelyek súlya alatt a szenvedő emberben egyre inkább a 
tudatelőtti szférákba húzódik vissza az Ősoltalomba vetett Ősbizalom, amelynek hatásaként 
az értelmetlenség és a kétségbeesettség érzésének elhatalmasodása mellé még az 
oltalmazottság érzésének frusztráló hatása is kapcsolódik. Mivel érték- és 
értelemlehetőségek foszlanak szét a reaktív, így az iatrogén neurózisok eseteiben – 
akárcsak a noogén neurózisoknál –, ezért végső soron azt is mondhatnánk, hogy a reaktív 
neurózis mellé, még egy noogén neurózis is kapcsolódik. Ezt azért is fontos volt 
megemlítenünk, mert a terápiás kezelés során – ezekből következően – a beállítódás 
moduláció logoterápiai segítségére lesz szükségünk (Lukas 1986b., 146-155. o.).  

 
Összegzés: 
 
E fejezetben a reaktív neurózisok közül az iatrogén neurózisokat vizsgáltuk meg patogén 
komponenseikkel (betegségközpontúság, abszurd következtetések levonása, negatív víziók, 
információelégtelenség, orvosi egoizmus, megalapozatlan kijelentések, lelki (pszichés) 
reakciók), és az ezekből kialakuló tünetekkel együtt. A fejezet végén összefoglaltuk azt a 
neurózis kialakulási folyamatot, amelybe a patogén komponensek és tünetek mellett a noogén 
neurózisok kialakulásának folyamatát is beilleszthettük, hiszen a reaktív neurózisok, így az 
iatrogén neurózisok eseteiben is, végső soron egy kialakuló értelmetlenség-érzésről van szó – a 
további testi-lelki-szociális tünetek mellett.   
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B. Hisztéria 
 
A hisztériás megbetegedések alkotják a reaktív neurózisok egyik következő alcsoportját. Mivel 
az általános részben már összefoglaltuk, hogy mely jellemzők ugyanazok az egyes alcsoportok 
tekintetében, most rögtön rá is térünk a hisztériát kialakító betegítő tényezőkre, patogén 
komponensekre: 
 

- Nevelési miliő, mint patogén komponens: a nevelési környezet – tudjuk – igencsak 
meghatározó egy gyermek életében. Több ilyen meghatározó nevelési környezet is adódik 
a gyermek nevelkedése során, amelyek közül a legfontosabbak a család, az óvoda és az 
iskola környezete. A környezet, így a nevelési környezet is befolyásoló hatással van a 
gyermekek fejlődésére. Ezek a hatások lehetnek tudatos, szándékolt hatások is, de lehetnek 
úgynevezett rejtett folyamatok is, amelyek éppúgy hatással vannak a gyermekre. Nem 
utolsó sorban azt a tényt is mindenképpen vázolnunk kell, hogy a gyermekre ható 
tényezők, nevelői hatások nemcsak pozitívak, hanem negatívak is lehetnek. A hisztéria 
kialakulásának hátterében a nem jól megválasztott, vagy nem eléggé jól megválasztott 
nevelői fogások állnak elsősorban. Lukas asszony leírja, hogy a hisztériás esetek nemcsak a 
freudi időkben fordulhattak elő, hanem a 20. században is – és ebből következően 
manapság talán még inkább. A hátterében ugyanazon, nem jól megválasztott pedagógiai 
fogások és hatásmechanizmusok álltak és állnak, amelyek az akkori és a mostani idők 
hisztériáit is kialakítják. Nézzük meg ezeket: 

 
o A hisztériás rohamok azért alakulnak ki, mert a benne szenvedő személy semmiről sem 

akar lemondani. Ez azért alakul így ki, mert a freudi időkben a gyermekekkel nem 
törődtek annyit, mint ma. Nélkülözniük kellett, életük a lemondásokról szólt, ezt a 
nélkülözést és lemondást azonban felnőttként már nem akarják elviselni. Ezért alakul ki 
a  hisztéria.  

o A hisztériás rohamok tehát azért alakulnak ki, mert a benne szenvedő személy semmiről 
sem akar lemondani. De ez nemcsak azért alakulhat így ki, mert például a szenvedő 
ember gyermekkorában nélkülözött, s sok mindenről le kellett mondania. Kialakulhat 
azért is – s ez a mai idők jellemzője –, mert a szülők mindent meg akarnak adni 
gyermekeiknek oly annyira, s mindenáron, hogy azok sohasem ismerik meg, milyen az 
a nélkülözés, milyen az, ha le kell mondani valamiről. Éppen ezért, felnőtt korukban, 
mivel gyermekként is ehhez voltak szokva, úgy érzik, hogy természetesen minden 
megilleti őket, vagy semmiről sem kell lemondaniuk. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor 
hisztériás rohamban törnek ki.  

 
A hisztéria nemcsak a gyerekek, a felnőttek neurózisa is lehet. A két felsorolt patogén 
alkomponens a nevelési miliő komponensében két szélsőség, ami azt is jelenti, hogy az 
„arany középút” nevelési miliője által elkerülhető lehet a hisztéria kialakulása is.   

 
- Egoizmus, mint patogén komponens: ha a nevelési miliő olyan, a lemondást nemcsak a 

tárgyakról, dolgokról nem tanulják meg a gyermekek, de sokszor még saját magukról sem. 
Így fordulhat elő az, hogy az egyén, az én kerül mindennek a középpontjába, mert senki 
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sem hajlandó a másikért lemondani saját magáról. S valljuk be, ezért lehet olyan a világ, 
amilyen (Lukas 1986b., 131-133. o.).  

 
A felsorolt patogén komponensek és hatásaiknak keletkezési helye éppen ezért a lélekben 
(pszichében) van, s mivel éppen ugyan oda hatnak vissza, ezért a patogén komponensek 
hatásmechanizmusa visszahatás lesz.  
 
Talán az egyik legszembetűnőbb jelenség maga a hisztéria jelensége. A legtöbb ember ezt a 
hisztériás rohamok jegyeiből, tüneteiből ismerheti. Foglaljuk most tehát össze Viktor Frankl 
leírása alapján, milyen hisztériás tüneteket57 ismerünk: 
 

- Számító, zsaroló viselkedés: mivel a hisztériában szenvedő emberek figyelmének 
középpontjában saját maguk állnak, ezért mindent csak saját maguk érdekében képesek 
megtenni. Magatartásuk ezért számító viselkedés. A cél elérése érdekében éppen ezért nem 
riadnak vissza attól sem, hogy manipulálják környezetüket, valamint a környezetükben lévő 
személyeket, s ha kell, érzelmi-fizikai kizsaroláshoz is folyamodnak.  
Ha mégsem sikerül számukra az elérendő cél, jellegzetes őrjöngő, dühöngő, mérgelődő, 
hisztériás rohamban törnek ki, s olyanok, mintha ördög szállta volna meg őket.  

 
- Kóros egoizmus: a számító, zsaroló viselkedésüknek köszönhetően, egoizmusuk még 

erőteljesebb lesz, így látható, hogy nemcsak, mint patogén komponens, hanem, mint tünet 
is megjelenik. Ebben az egoizmusukban képtelenek igazi, valódi barátságokra, 
szerelmekre, kapcsolatokra szert tenni, mert aki csak lehet, menekül előlük. Azokat pedig, 
akik mégis mellettük döntenek, egyszerűen figyelmen kívül hagyják, így igazi barátok, 
szerelmek sem tudnak lenni mások számára. A végső állomás az egyedül maradás.  

 
- Nem valódi élmények: mivel pedig magukat helyezik mindenek középpontjába, s ezért 

viselkedésükben is mindenre készek, igazi, valódi élmények átélésére nemcsak, hogy 
képtelenek, de még esélyt sem adnak maguk számára ilyenek átélésre. Így élményeik, ha 
egyáltalán vannak ilyenek, pusztán felületes élmények. Az ilyen emberek folytonos 
élményszegénységben élnek, s mert élményekre azonban szükségük van, gyakran attól sem 

                                                 
 
57 „London, 1995. szeptember 11. hétfő (MTI-tud.) - Merénylőnek hitték azt a hisztérikus asszonyt, aki a hét végén csaknem felrohant az angol 
királynő páholyába a balmorali templomban. II. Erzsébet - szinte teljes családja és John Major miniszterelnök társaságában - a vasárnapi misén 
vett részt a skóciai királyi székhely gyülekezetében, amikor a középkorú hölgy, valamit a kezében szorongatva, minden előzetes figyelmeztetés 
nélkül, rohanvást megindult az uralkodó felé. A mindentudó - és híresen pontos értesülésekkel bíró – Sun magazin exkluzív hétfői beszámolója 
szerint a »merénylő« már tíz méterre sem volt Erzsébettől, amikor a civil ruhás - ez esetben skót szoknyás – biztonságiak megállították. Az 
asszony szinte hisztériás rohamot kapott, amikor kivezették a templomból - írta a legnépszerűbb brit bulvárlap elsőoldalas cikke. A lap 
szemtanúkra hivatkozó, ám meglehetősen tiszteletlen megjegyzése szerint a királynő olyan közönnyel viseltetett a jókora felfordulást okozó 
incidens iránt, »amely egy uborkának is becsületére vált volna«. A rendőrség már kevésbé: előállították és alapos kikérdezésnek vetették alá a 
hölgyet, akit - mint kiderült - ,,furcsa viselkedése,, miatt már előzetesen figyeltek. A hatóság végkövetkeztetése szerint a »támadó« valójában a 
királyi család fanatikus híve, aki »megzavarodott kedvencei hirtelen közelségétől«. A Buckingham-palota szóvivője közölte: az asszony minden 
bizonnyal ajándékot akart volna átnyújtani II. Erzsébetnek. A ,,merénylőt,, vádemelés nélkül szabadon engedték.” (MTI Hírarchívumok)  
 
A következő eset egy internetes fórumról származik. Az egyik hisztériásan viselkedő fórumozó beírására reagált a kezelő orvos: ”Ön nem rosszul 
lett a kezelés alatt, hanem hisztériás rohamot kapott, mert nem az ön akarata szerint kezeltem. Kezelés alatt nem lehet felülni, nem lehet a 
kezelési sort megszakítani, nem lehet az orvost saját kényünk-kedvünk szerint irányítani. Ön jelezte a kezelés előtt (!) hogy nem akar élni, 
legszívesebben lemondta volna a kezelést. Én mondtam önnek, ön dönt. Ön felfeküdt az ágyra, előkészítette magát, kérte a kezelést. Tudta a 
menetét, nem először volt nálam, tudta mi vár magára. A kezelést önkényesen megszakította, lent több ember hallatára hangosan telefonált, 
engem becsmérelt tanuk előtt. Ilyen még nem fordult elő velem. A Fórumra kicsinyes, árulkodó módon beírt, mert kérését elutasítottam (a fél 
arcát majd a későbbiekben kezeljük). Ön jelezte, hogy epilepsziás rohamot fog kapni, holott a „Betegbeleegyezés”-nél az epilepszia betegségét 
tagadta… K. L. dr.” (Hoxa 2007.)  
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riadnak vissza, hogy negatív előjelű élményeket éljenek át (36. ábra) (Lukas 1986b., 125-
131. o.).  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A patogén komponensek és a hisztériás tünetek tekintetében vizsgáljuk meg a hisztéria 
kialakulásának folyamatát az alábbi ábra segítségével (37. ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kiváltó okok: 
nevelési miliő, 

egoizmus 

eleve üres volt (1) egy korábbi érték 
ment veszendőbe 

reaktív neurózis: 
hisztéria 

ösztönvesztés, 
hagyománymegszakadás 

noogén neurózis 

értéküresség 

(2) egzisztenciális 
vákuum 

egzisztenciális 
frusztráció 

(3) az Ősbizalom 
elvesztettségének érzése 

37. ábra: A noogén és a reaktív (hisztéria) neurózisok kialakulásának mechanizmusa 
(Lukas 2006., 98-100. o. figyelembevételével) 

hisztérikus 

semmilyen lemondást 
sem tud teljesíteni 

az életben pedig 
szükséges! 

mindenáron gondoskodást és 
odafigyelést akar 

más tünetek által 
zsarolja ki 

36. ábra: A hisztéria lefolyása és tünetei (Lukas 1986b., 131. o., módosítások: Moldován) 
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- A hisztéria esetében, akárcsak a noogén neurózisoknál, a neurózis kialakulásához vezető út 
abból ered, hogy a szenvedő emberben értékvákuum alakult ki. A noogén neurózisok 
kialakulásánál ez történhetett azért, mert az ember eleve már nem állat, s ezért ösztönei is 
háttérbe szorultak, amelyek helyébe embersége, hagyományai, s hagyományainak értékei 
léptek, amelyek azonban a mai kor emberének hagyományvesztése révén szertefoszlottak. 
Így a helyükbe a nagy semmi állt. Ez a nagy semmi az értéküresség maga. Ez az 
értéküresség alakul ki a reaktív neurózisok, így a hisztéria felé vezető úton is, mert a 
szenvedő emberben pusztán egy olyan érték volt, amely csak látszatérték, s ez az, amiben a 
szenvedő ember hitt (ez pedig saját maga, illetve az éppen elérni szándékozott dolog), s 
mert ez a látszatérték nem is érték, így eleve az értéküresség volt a szenvedő ember 
osztályrésze. Az egoizmus látszatértékét még a hisztériát kialakító patogén komponensek is 
erősítették egészen addig a pillanatig, amíg nem következett be a szenvedő ember számára 
az egyetlen lehetőség: hogy le kell mondania valamiről. Ebben a pillanatban ugyanis még 
ezt a látszatértéket is elveszítette (1).  

- Mivel az értéküres, az értékektől mentes (noogén neurózisok esetén), vagy látszatértékektől 
hemzsegő (hisztériánál) életben nincsenek más (valódi) értékek, amelyek eleve jelen lettek 
volna, eleve nincs lehetőség a neurózisok kialakulásának elkerülésére sem.  

- Az értéküresség egyre mélyebb értelmetlenség érzéshez vezet, mert az ember nem tudja, 
mihez ragaszkodhatna, nem tudja, milyen értelemlehetőséget teljesíthetne be életében. Az 
elmélyülő értelmetlenségérzés, és kétségbeesettség-érzés végül egzisztenciális vákuumba 
(2), egzisztenciális frusztrálódása csap át. 

- A folyamat eredményeképpen pedig kialakul a noogén neurózis, vagy a reaktív neurózis, 
jelen esetben a hisztéria, amelyek súlya alatt a szenvedő emberben egyre inkább a 
tudatelőtti szférákba húzódik vissza az Ősoltalomba vetett Ősbizalom, amelynek hatásaként 
az értelmetlenség és a kétségbeesettség érzésének elhatalmasodása mellé még az 
oltalmazottság érzésének frusztráló hatása is kapcsolódik. Mivel érték- és 
értelemlehetőségek foszlanak szét a reaktív, így a hisztéria eseteiben – akárcsak a noogén 
neurózisoknál –, ezért végső soron azt is mondhatnánk, hogy a reaktív neurózis mellé, még 
egy noogén neurózis is kapcsolódik. Ezt azért is fontos volt megemlítenünk, mert a terápiás 
kezelés során – ezekből következően – a beállítódás moduláció logoterápiai segítségére 
lesz itt is szükségünk. 

 
Összegzés: 
 
A fejezetben megismerkedtünk a hisztériát kialakító patogén komponensekkel (nevelési miliő, 
egoizmus), valamint a hisztéria jellegzetes tüneteivel is (számító, zsaroló viselkedés, kóros 
egoizmus, nem valódi élmények). A fejezet végén összefoglaltuk egy ábra segítségével a 
hisztériás neurózis kialakulásának folyamatát.  
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C. Szenvedélybetegségek  
 
A reaktív neurózisok lezárásaként ismerkedjünk meg az utolsó alcsoporttal, amely ebbe a 
neurózistípusba sorolható. A következőkben a szenvedélybetegségekről lesz szó. Mivel korábban 
a reaktív neurózisok mindegyikére jellemző vonásokat már megemlítettük, így most a 
szenvedélybetegségeket kialakító betegítő tényezőkkel, patogén komponensekkel folytatjuk: 
 

- Szenvedélyeszközök, mint patogén komponens: a szenvedélybetegségeket köztudottan 
különböző szerek, dolgok hozhatják létre. S mivel ezek a leginkább köztudomásúak, ezeket 
említjük meg először: 

 
o A testre ható „kábítószerek”: idesorolhatók általában azok a szerek, tárgyak, dolog, 

amelyek elsősorban testre gyakorolnak hatást: drog58, alkohol, nikotin (dohányzás)59, 
kóros evés, stb. 

                                                 
 
58 Emeljük most ki a szenvedélybetegségek közül a droghasználatot, s lássunk egy esetet, amelyben egy volt droghasználó emlékezik vissza 
függőségének időszakára: „Ha azt hallod, kábítószer, elsőként valószínűleg a heroin fog eszedbe jutni. A  heroin  az egyik legveszélyesebb 
kábítószer, rövid ideig tartó használat esetén is kialakul a függőség. Az opiátok közé tartozik, a morfiummal és a kodeinnel együtt. A morfiumot 
fájdalomcsillapítóként is használják, amikor már semmi más nem segít. A heroin viszont semmilyen körülmények között, semmilyen célra nem 
engedélyezett. Egyik legnagyobb veszélye a gyors hozzászokás, ezért egyre nagyobb és nagyobb adagokat kell bevinni a szervezetbe, különben 
igen kellemetlen megvonásos tünetek alakulnak ki: szorongás, izzadás, izomrángások, állandó fájdalom, hányás, hasmenés, stb. A heroinfüggők 
célja egy idő után már nem a szer okozta eufória, a „repülés“, hanem egyszerűen a megvonásos tünetek elkerülése. 
»A Drog-ambulancián összeismerkedtem egy pár fiúval, akik heroinoztak 8-10 éve. Akkor láttam életemben igazi drogosokat. Akik nem azért 
használják, mert jót akarnak bulizni, vagy mert ez a menő, hanem a lételemük a heroin. A megszokáskor már nem okoz a szer eufóriát. Viszont ha 
nem kapják meg a napi 8-10 (!) adagjukat, iszonyú kínokat élnek át…A csontjaik el voltak deformálódva, a hajuk-foguk többsége kihullott.« 
Ilyen helyzetben nehéz elkerülni a túladagolást, ami úgy okoz halált, hogy megbénítja az agy légzőközpontját.  Teljesen más módon hatnak a  
serkentőszerek : a kokain (ennek egy változata a crack) és az anfetaminok (ilyen például a speed). A kokaint ma már ritkábban használják 
(nagyon drága), de az anfetaminokat szintetikus úton állítják elő. Kis dózisban fokozzák az energiát, a tettrekészséget, csökkentik az étvágyat. 
Különösen „népszerűek“ a fogyókúrázók, az álmossággal küzdő kamionsofőrök, pilóták, valamint a vizsgára készülő diákok körében. A szerhez 
igen gyorsan kialakul a hozzászokás. A  hallucinogének  (LSD, meszkalin, extasy) különféle illúziókat, hallucinációkat idéznek elő. Ezek 
azonban időnként igen kellemetlenek is lehetnek. 
»Amikor először használtam LSD-s bélyeget (a felső ínyem és ajkam közé „tapasztottam”), egy disco-ban voltam, s hirtelen azt láttam, hogy 
UFO-k táncolnak a színpadon, a földön folyik a vér, egyre nagyobb tócsákba gyűlik, már-már nincs száraz hely, ahova léphetek… 
Fuldokoltam…« 
Sokan követnek el öngyilkosságot LSD hatása alatt. A szer hatása olykor tartósan megmarad. A használók egynegyede éli át a flashbacknek 
(villanófényemléknek) nevezett jelenséget, amikor hallucinációi jóval (akár évekkel) a szer használata után váratlanul visszatérnek. 
Vannak országok, ahol legális a  marihuána  használata. Azonban ne gondold azt, hogy ez a szer veszélytelen. A túladagolás és a hozzászokás 
mellett nagy mértékben károsítja az egészséget. Romlik a memória, károsítja a tüdőt (egy marihuánás cigaretta tizenhat (!) normál cigarettának 
felel meg ebből a szempontból), csökkenti a férfiak nemzőképességét, a nőknél pedig peteérést. Talán nem árt, ha azt is tudod, hogy a 
maruhuána-fogyasztóknak vörös lesz a szemük, megnő az étvágyuk, szédülnek, hányingert éreznek. A drog az élet középpontjává válik, minden 
lassanként másnál fontosabb lesz. 
»Az átmulatott éjszakák megtették hatásukat, 12 óra folyamatos tánc után kidagadtak az erek a homlokomon, s annyira fájt a szívem, hogy nem 
bírtam normálisan menni, mert féltem, hogy a rázkódástól infarktust kapok… Akkor már nem maradtak barátaim. Egyedül jártam bulizni, s volt, 
hogy csak álltam a pultnál, s annyira remegtem, hogy a pohár ásványvizet a kezemben nem tudtam megtartani. A tánc közben a ruha felsértette a 
mellemet és véreztem, de észre sem vettem. Nem éreztem fájdalmat, nem éreztem semmit a drogon kívül.« 
Nagyon különböző okai vannak annak, miért szokik rá valaki a drogra. Sok fiatalt a kíváncsiság, az unalom hajt a kábítószer felé, van, aki a 
magánnyal, vagy más problémájával nem tud megbirkózni. Így próbál felejteni, szabadulni a kínzó gondolatoktól. A drog azonban nem megoldás 
semmire. Valójában menekülés az igazi megoldás elől. A leszokás pedig hosszú és fájdalmas. Nem is sikerül mindenkinek... 
»...végleg leszoktam a drogról. De a káros hatások, amiket okozott, nem múltak el olyan könnyen. Több öngyilkossági kísérleten és több éves 
kezelésen kellett keresztülmennem, mire úgy érezhettem, újra normális életet élhetek. 
De a drog nem enged el soha. Vár és figyel, s nem tudhatom, mikor kerülök ismét szembe vele. Soha nem lehetek benne biztos, hogy végleg 
megszabadultam tőle. Ez egy ilyen játék.« 
Mit tehetsz, ha azt látod, hogy imerősöd, barátod kábítószert használ? Sajnos, nem sokat. Ha valaki már rászokott, hiába „beszélnek a fejével“, 
józan állapotában rendszerint megígéri, hogy többé nem szed be semmit, de ez csak addig tart, amíg nem esik kísértésbe. A kábítószerről egyedül 
nem lehet leszokni! A legtöbb, amit tehetsz, hogy rábeszéled, menjen el egy szakemberhez, valamelyik drogambulanciára.  
Ha te vagy drogfüggő, és igazán le akarsz szokni, neked is csak ezt tanácsolhatjuk. Thiery Henriette” (Thiery 2010.)  
 
59 Egy korábbi kutatásunk alkalmával 623 – 43%-ban fiú, 57%-ban lány – érettégi előtt álló fiatalt kérdeztünk meg Magyarország egész 
területéről oktatási intézményeken keresztül egy Interneten kitölthetett rövid kérdőíven keresztül többek között arról, hogy milyen destruktív 
jellegű élvezeti cikkekkel volt már dolguk a kérdőívben felsoroltak közül. Az eredményeket az alábbi diagram tükrözi: 
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o A lélekre (pszichére) ható „kábítószerek”: idesorolhatók azok a szerek, tárgyak, 
dolgok, amelyek elsősorban a lélekre (pszichére) gyakorolnak hatást: játékok, 
szerencsejátékok, TV nézés, birtoklás, stb.  

  
Természetesen ezeket a „kábítószereket” hatásukat tekintve nem kategorizálhatjuk 
anélkül, hogy meg ne említenénk, hogy végső soron azok a „kábítószerek” is hatást 
gyakorolnak a lélekre (pszichére), amelyek elsősorban a testre hatnak, s azon 
„kábítószerek” is hathatnak a testre, amelyek elsősorban a lelket (pszichét) célozzák 
meg.  
Fontos kiemelnünk azt is, hogy bizonyos „kábítószerek” kis mennyiségű fogyasztása, 
használata nem okoz feltétlenül függőséget. Gondolunk itt a kávéra, a TV nézésre, vagy 
az evésre. Ezen a ponton bárki nyugodtan gondolhatná, hogy akkor a drogok, az 
alkohol, a cigaretta kis mennyiségű fogyasztása sem. Természetesen ez nem igaz. Így 
az előbbi kijelentésünket feltétlenül pontosítanunk kell: bizonyos „kábítószerek” kis 
mennyiségű fogyasztása, használata nem okoz feltétlenül függőséget, ha tisztában 
vagyunk, hogy hol van a határ (a kávézásban, a TV nézésben, az evésben, a játékban, a 
birtoklásban, alkoholfogyasztásban, stb.), s bizonyos „kábítószerek” legcsekélyebb 
fogyasztása, alkalmazása nemcsak függőséget okozhat, de még az egészségnek is árthat 
(drog, cigaretta, stb.).  

 
- Testi (szomatikus) okok, mint patogén komponens: az ember testi voltából eredeztethető 

okok: 

                                                                                                                                                             
 

Destruktív hatású élvezetek (élnek/éltek-e velük?)

44,92

73,33

7,37

55,08

26,67

92,63

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cigarettázik/cigarettázott

Alkoholt fogyaszt/fogyasztott

Drogozik/drogozott

Igen

Nem

 
A diagram eredményeiből látszik, hogy a megkérdezett fiatalok kb. 7,37%-a, tehát kb. 40 fő (erre a kérdésre összesen 543-an adtak választ) 
próbált már ki valamilyen kábítószert, vagy még most is azzal él. Ennél lénygesen többen, a megkérdezett fiatalok (összesen 532-en válaszoltak 
erre a kérdére) 44.92%-a, kb. 239 fő cigarettázott már, vagy még most is rendszeresen rágyújt, s ettől is többen, a megkérdezettek (összesen 525 
fő válaszolt erre a kérdésre) 73,33%-a, kb 385 fő fogyasztott, illetve fogyaszt rendszeresen alkoholt.  
Arra is kerestük a választ, hogy a megkérdezett droghasználók, alkoholt fogyasztók, dohányzók miért élnek rendszeresen ezen kábítószerekkel, 
élvezeti szerekkel vagy miért próbálták már ki őket? A megkérdezettek általában a kábítószerek jókedvre derítő hatását, a társasági hangulat 
megalapozását, a személyes problémák elől való elmenekülést, illetve a családi destruktív hatású példákat emelték ki.  
A kábítószerekkel, élvezeti szerekkel nem élő megkérdezett fiataloknál pedig arra igyekeztünk rákérdezni, hogy miért nem érzik szükségét e 
szerek használatának. A megkérdezettek kiemelték e szerek destruktív hatásait, melyek nemcsak a testre, hanem a lélekre (pszichére) is súlyos 
hatással lehetnek, valamint kiemelték azt a tényt, hogy e szerek nem jelentenek megoldást a felmerülő személyes problémákra. Voltak olyan 
válaszok, amelyek használatuk értelmetlenségét hangsúlyozták.  
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o Öröklés, hajlam: kutatások igazolják, hogy általában a szenvedélybetegség örökíthető, 

így elképzelhető, hogy például, aki egész életében az alkohol, vagy a kemény 
kábítószerek rabja volt, annak gyermekei is azok lehetnek. 

o Testi reakció: fontos azt is tudni, hogy a szenvedélybetegek teste, fizikuma mindig 
másképpen – s mondhatjuk nyugodtan: gyengébben – reagál a szenvedélyeszközökre, 
mint az egészségeseké, vagyis a nem függőké, még akkor is, ha éppen egy úgynevezett 
„tiszta”, vagyis a szenvedélyszerektől mentes életszakasz után közvetlenül nyúlnak 
ismét a szerekhez, de akkor is, amikor a káros folyamatokban már jócskán benne 
vannak.  

 
- Lelki (pszichés) okok, mint patogén komponens: a logoterápia meg van róla győződve, 

hogy az ember rendelkezik a lelkében (pszichéjében) egy egészséges ellenálló képességgel, 
ezek ellen a szerek ellen. De még, ha szenvedélybeteg lenne is valaki, a logoterápia azt is 
vallja, hogy a szellemi képességekkel (a szellem dacoló hatalma, az öneltávolodás és az 
önfelülmúlás képessége), egy magasabb, szellemi dimenzióból a szenvedélybetegségben 
szenvedő ember is képes gátat szabni a szerek uralmának. Ennek a képességnek a hatalmát 
kell a terápia során kihasználnunk.  
De térjünk vissza a lelki (pszichés) okokhoz. Mint említettük, a léleknek (pszichének) tehát 
van egy egészséges ellenálló képessége ezekkel a szerekkel szemben. A gond ott kezdődik, 
amikor a lélekben (pszichében) valamilyen probléma, vagy valamilyen a környezetben 
fellépő helyzet alakul ki, amely gyengíti a lélek (psziché) ellenálló képességét (egy szeretett 
személy halálesetet, a barátok cigarettára biztató szavai, elvonási tünetek stb.). Ezekben az 
esetekben ugyanis a szenvedő ember, ha kell, a szerek után nyúl, mivel a lelkében 
(pszichéjében) lezajló negatív érzelmi állapotok miatt az illető ismét a magas és kellemes 
érzelmi állapotot keresi, s ezek megtalálásában segíthetik – elgondolása szerint – a 
szenvedélyszerek. Pedig nem: előbb-utóbb függőséget okoznak (Lukas 1986b., 141-143. 
o., Lukas 2006., 108-109. o.).60   

 
A neurózist kiváltó betegítő tényezők a lelki (pszichés) labilitásból adódóan kezdik kifejteni 
hatásukat, amelynek révén a testi és a lelki (pszichés) folyamatokra ható patogén komponensek 
(szenvedélyszerek, testi-lelki (pszichés) okok) végső soron ismét visszahatnak a lélekbe 
(pszichébe), amelynek továbbromlását eredményezik. Így összefoglalva megemlíthetjük, hogy a 
neurózist kiváltó okok elsődleges keletkezési helye a lélekben (pszichében) van, s a neurózist 
kiváltó okok hatásformája pedig ebből következően visszahatás.  
 
Ismerkedjünk most meg a szenvedélybetegségek legfontosabb velejáró tünetegyütteseivel, 
amelyek az ember mindhárom (testi, lelki (pszichés) és szellemi) voltát is érinthetik. A tünetek 
kialakulását az emberi dimenziók azon sorrendjében közöljük, ahogyan azokban sorrendileg 
megjelennek:  

                                                 
 
60 „Mindenesetre a logoterápia nem hisz abban, hogy az ember [végső soron] a környezeti befolyások [patogén komponensek] terméke, még a 
családi befolyásoké sem, s együtt érez a hozzátartozókkal. Mindenképpen tartózkodik attól, hogy bűnösnek mondja őket, s támogatja azt az 
egészséges felfogást, hogy az ember, ha egyáltalán „produktuma” valaminek, akkor a saját döntéseinek, gondolatainak és cselekedeteinek 
terméke. Továbbmenve: vallja, hogy a szenvedélybeteg pontosan addig fog ragaszkodni drogfüggőségéhez [vagy bármilyen más függőségéhez], 
ameddig saját magát úgy határozza meg, mint aki környezetétől és annak befolyásaitól függ; hogy akkor fog felülemelkedni betegségén, amint 
elismeri, hogy életének termése saját gondolatainak magvából sarjad, s szerencsére még van idő arra, hogy a vetést újra lehessen kezdeni.” 
(Lukas 2006., 116. o.)  
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- Lelki (pszichikus) tünetek: a lelki (pszichés) problémák jelenléte önmagában véve még nem 

jelnet világvéget, hiszen az emberi élet velejárói. A baj akkor kezdődik, amikor ezeknek a 
problémáknak az orvoslására a szenvedő ember a szenvedélyeszközökhöz nyúl.   

 A problémák meg nem oldásának, azok orvoslására a szenvedélyszerekhez való nyúlásnak 
csak egy oka lehet: nem voltak valódi, igazi értékek és értelmek a szenvedő ember életében 
(a szenvedélyeszközön, mint álértéken túl), mert ha lettek volna, valószínű, hogy a helyzet 
nem fajult volna idáig.  

 A kezdeti lelki (pszichés) problémákat a szenvedélyeszköz nem oldja meg, így azok 
elhatalmasodnak, ráadásul kialakul a szenvedélyeszköz iránti mértéktelenség és végül a 
lelki (pszichés) függőség (maga a szenvedélybetegség) is.  

 A lelki (pszichés) folyamatok formái szintén sokrétűek lehetnek: az aszociális viselkedéstől 
(befelé fordulás), az antiszociális viselkedésig (agresszió).  

 
- Testi (szomatikus) tünetek: természetesen a lelki (pszichés) folyamatok a testbe, a 

fizikumba is kihatnak.  
 Egyrészt úgy, hogy a kellemesség érzésének növelése érdekében a test is függővé váljon a 

szerektől, vagyis, igyekezzék a lehető legtöbbször élni a szenvedélyeszközök adta 
lehetőségekkel.  

 Másrészt az egészségtelen és káros szerek használata nem marad büntetlenül, mert az 
egészséggel ellenkező magatartás hatására a test és a fizikum épsége, ellenálló képessége is 
pusztulni kezd, ez pedig ördögi módon ismét visszahat a lélekbe (pszichébe).  

 Harmadrészt a testi tünetek abban a pillanatban is jelentkeznek, amit a szenvedélyszereket 
megvonni igyekszünk. Ekkor beszélünk elvonási tünetekről. 

 
- Szellemi (noetikus) reakciók: ezeket a lelki (pszichés) folyamatok eredményezik, hiszen 

hatással vannak az ember szellemi dimenziójára is, de megbetegíteni nem betegíthetik meg 
e dimenziót. Ezért beszélünk pusztán szellemi reakciókról, s nem tünetekről. 

 A szellemi értéknélküliség bűvkörében élő szenvedő személy esélyes az egzisztenciális 
vákuumban, az egzisztenciális frusztrációban, s végül a noogén neurózisban, összességében 
pedig az értelmetlenség-érzésben való elmerülésre.  

 Az értelmetlenség érzésében és tudatában elmerült szellem pedig lefoglaltsága miatt nem 
döbben rá, hogy mi történik a testtel (függőség, kóros testi folyamatok, elvonási tünetek) és 
a lélekkel (mértéktelenség, lelki (pszichés) függőség, aszociális, antiszociális folyamatok). 
Normális körülmények között ugyanis ezekhez a testben és lélekben (pszichében) zajló 
abnormális folyamatokhoz és megindulásokhoz a szellem beleegyezése szükséges (Lukas 
1986b., 141-143. o.).  

 
Vizsgáljuk meg a patogén komponensek és a szenvedélybetegségek tüneteinek tekintetében a 
szenvedélybetegségek kialakulásának folyamatát, amelyet az alábbi ábra is szemléltet (38. ábra): 
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- A szenvedélybetegségek esetében, akárcsak a noogén neurózisoknál, a neurózis 

kialakulásához vezető út abból ered, hogy a szenvedő emberben értékvákuum alakult ki. A 
noogén neurózisok kialakulásánál ez történhetett azért, mert az ember eleve már nem állat, 
s ezért ösztönei is háttérbe szorultak, amelyek helyébe embersége, hagyományai, s 
hagyományainak értékei léptek, amelyek azonban a mai kor emberének hagyományvesztése 
révén szertefoszlottak. Így a helyükbe a nagy semmi állt. Ez a nagy semmi az értéküresség 
maga. Ez az értéküresség alakul ki a reaktív neurózisok, így a szenvedélybetegség felé 
vezető úton is, mert a szenvedő emberben vagy pusztán egy olyan érték volt csak, amely 
azonban látszatérték volt, s a szenvedő ember ebben hitt (szenvedélyeszköz). S mert ez a 
látszatérték nem is érték, így eleve az értéküresség volt a szenvedő ember osztályrésze.  
Vagy olyan értéke volt csupán, amely valóban érték volt, de a körülmények hatására 
szertefoszlott (1) (ha az illető egyetlen értéke a szerelem egy másik emberrel, s ez az ember 
most elhagyta), s további értékek hiányában itt is az értéküresség lett osztályrésze.  

- Mivel az értéküres, az értékektől mentes (noogén neurózisok esetén, vagy a 
szenvedélybetegségeknél, ha az egyetlen érték veszendőbe ment, s nem maradt más), vagy 
látszatértékektől hemzsegő (szenvedélybetegségnél) életben nincsenek más értékek, 
amelyek eleve jelen lettek volna, eleve nincs lehetőség a neurózisok kialakulásának 
elkerülésére sem.  

- Az értéküresség egyre mélyebb értelmetlenség érzéshez vezet, mert az ember nem tudja, 
mihez ragaszkodhatna, nem tudja, milyen értelemlehetőséget teljesíthetne be életében. Az 
elmélyülő értelmetlenségérzés, és kétségbeesettség-érzés végül egzisztenciális vákuumba 
(2), egzisztenciális frusztrálódása csap át. 

kiváltó okok: 
szenvedélyeszközök, 

testi okok,  
lelki okok 

eleve üres volt (1) egy korábbi érték 
ment veszendőbe 

reaktív neurózis: 
szenvedélybetegségek 

ösztönvesztés, 
hagyománymegszakadás 

noogén neurózis 

értéküresség 

(2) egzisztenciális 
vákuum 

egzisztenciális 
frusztráció 

(3) az Ősbizalom 
elvesztettségének érzése 

38. ábra: A noogén és a reaktív (szenvedélybetegségek) neurózisok kialakulásának mechanizmusa 
(Lukas 2006., 98-100. o. figyelembevételével) 
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- A folyamat eredményeképpen pedig kialakul a noogén neurózis, vagy a reaktív neurózis, 
jelen esetben a szenvedélybetegség, amelyek súlya alatt a szenvedő emberben egyre inkább 
a tudatelőtti szférákba húzódik vissza az Ősoltalomba vetett Ősbizalom, amelynek 
hatásaként az értelmetlenség és a kétségbeesettség érzésének elhatalmasodása mellé még az 
oltalmazottság érzésének frusztráló hatása is kapcsolódik. Mivel érték- és 
értelemlehetőségek foszlanak szét a reaktív, így a szenvedélybetegségek eseteiben – 
akárcsak a noogén neurózisoknál –, ezért végső soron azt is mondhatnánk, hogy a reaktív 
neurózis mellé, még egy noogén neurózis is kapcsolódik. Ezt azért is fontos volt 
megemlítenünk, mert a terápiás kezelés során – ezekből következően – a beállítódás 
moduláció logoterápiai segítségére lesz itt is szükségünk. 

 
Összegzés: 
 
Ebben a fejezetben a reaktív neurózisok utolsó csoportjával, a szenvedélybetegségekkel 
ismerkedhettünk meg. Sorra vettük patogén komponenseit (szenvedélyeszközök, testi 
(szomatikus) okok, lelki (pszichés okok), valamint tüneteit (lelki (pszichés) tünetek 
(mértéktelenség, lelki függőség, aszociális, antiszociális viselkedés), testi (szomatikus) tünetek 
(függőség, kóros testi folyamatok, elvonási tünetek), szellemi (noetikus) reakciók 
(egzisztenciális vákuum, egzisztenciális frusztráció, noogén neurózis)). A fejezet végén 
bemutattuk a szenvedélybetegségek kialakulásának folyamatát egy ábra segítségével.  
 

5. Szomatogén (ál)neurózisok 
 
A logoterápia ötödik, s egyben utolsó nagy neuróziscsoportjába tartoznak a szomatogén 
(ál)neurózisok. A szomatogén (ál)neurózisok csoportjába további három megbetegedést 
sorolhatunk. Ide tartoznak a testi funkciózavarok, a súlyos testi betegségek és fogyatékosságok, 
valamint a pszichózisok. A pszichózisok megbetegedései kapcsán további két alcsoportot lehet 
felsorolni: az endogén depressziók és a skizofrénia alcsoportjait.  
A szomatogén, vagyis testi funkciózavarokat, betegségeket, fogyatékosságokat és pszichózisokat 
elsősorban nem a pszichológiai irányából, hanem a testi orvoslás felől kell megközelíteni. A testi 
betegségek, fogyatékosságok zöme azonban kihatással lehet a lelki (pszichés) folyamatokra, 
illetve ebből közvetve a szellemi folyamatokra is. Gondoljunk például arra, hogy egy fél lábára 
amputált fiatal számára ez a fogyatékosság lelki nehézségeket is okozhat, vagy szellemében akár 
életének „értelmetlenségét” is megérezheti e betegségből következően. Mivel a logoterápia a 
testi betegségek és fogyatékosságok számára nem rendelkezik szomatikus, tehát a testre irányuló 
terápiával, éppen ezért nevezte el a testi betegségekből és fogyatékosságokból eredő lelki 
(pszichés) neurózisokat szomatogén álneurózisoknak, mert a testből származik a probléma: ezért 
szomatikus, de a lélekre (pszichére), illetve a szellemre is kihathat. A logoterápia pedig a lelki 
(pszichés), vagy a szellemi dimenzió folyamatait már tudja terápiásan kezelni.   
Az álneurózisokat kiváltó patogén komponensek a szomatogén álneurózisok eseteiben sokrétűek 
lehetnek, ezért ezekre az egyes alfejezetekben térünk vissza. Ami viszont az álneurózisokat 
kiváltó patogén komponensek keletkezési helyéről elmondható, már mindegyik alcsoport 
esetében azonos. A szomatogén megbetegedések neve már eleve utal arra, hogy a betegítő, 
patogén komponensek eredési helye valahol a szenvedő személy testében található. Ezek a 
patogén komponensek természetesen a testre is hatást gyakorolnak, ott tüneteket kialakítva, de 
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mivel a logoterápia testi, szomatikus terápiával nem foglalkozik, így ezeket az eseteket most 
figyelmen kívül kell hagynunk. Mint korábban említettük, a testben keletkező patogén 
komponensek azonban nemcsak a testre hathatnak, hanem a lélek (psziché) folyamataira is, így a 
patogén komponensek – logoterápiás szempontból történő megközelítés tekintetében – kihatásos 
hatásmechanizmussal rendelkeznek a szomatogén megbetegedések tekintetében. Mivel a 
betegítő tényezők igencsak sokfélék lehetnek, a tünetek is ennek megfelelőn sokszínűen jelennek 
meg a szenvedő személyben, így azokat szintén az alfejezetekben fejtjük ki részletesen. 
 
Most ismerkedjünk meg a szomatogén álneurózisok alcsoportjaival részletesebben: 
 

A. Testi funkciózavarok 
 
A szomatogén álneurózisok egyik alcsoportját a testi funkciózavarok képezik. Nem súlyos, 
gyógyíthatatlan betegségekről van szó, hanem testi zavarokról, amelyek megfelelő kezelések 
hatására gyógyíthatók. 
A testi funkciózavarokat patogén komponensek, betegítő tényezők eredményezik, amelyek 
eredési helye a testben lelhetők fel. A következőkben a testi funkciózavarok patogén 
komponenseit vesszük szemügyre: 
 

- Testi funkciózavarok, mint patogén komponens: olyan zavarok, amelyek a test, a szervezet, 
s annak valamely szervrendszerei, szervi működésében, funkciójában léphetnek fel (pl. 
nem megfelelően működő szív), részleges – tehát nem teljes – zavarokat okozva. Éppen 
ezért beszélünk zavarokról, s nem bénultságról. Ilyen testi funkciózavarok alakulhatnak ki 
például a következő szindrómák esetében is (Lukas 1986b., 156-157. o.): 

 
o A Basedow-szindróma, vagy a hozzá hasonló, úgynevezett basedowoid betegségek 

eseteiben a pajzsmirigyben termelődő T3 (trijód-tironin) és T4 (tiroxin) hormonok 
túltermelődése nevezhető meg patogén komponenseknek. E hormonok az anyagcsere 
működésének felgyorsulását idézik elő (Elek-Szemerédy 2010b.).  

 
o Az Addison-szindróma, vagy a hozzá hasonló, úgynevezett addisonoid betegségek 

esetében a mellékvesekéreg működésében bekövetkező elégtelenség említhető meg 
patogén komponens gyanánt (Elek-Szemerédy 2010a.). 

 
o A tetánia, vagy a hozzá hasonló, úgynevezett tetanoid betegségek eseteiben a vér 

kalciumszintjének jelentős lecsökkenése a legfontosabb patogén komponens 
(Házipatika 2010a.).  

 
o A vegetatív szindrómák eseteiben patogén komponensként a vegetatív idegrendszert 

érintő zavarok említhetők meg (Házipatika 2010b.).  
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 Természetesen az előbbiekben felsorolt szindrómák csak egy kis részét adják azoknak a 
testi funkciózavaroknak, amelyek még kialakulhatnak. Mivel ezek orvosi témakörbe 
tartoznak, részletezésüktől itt eltekintünk.  

 
A patogén komponensek különböző tüneteket alakíthatnak ki egyrészt az emberi testben, 
másrészt a lélekben (pszichében), amely további kihatásokat eredményezhet az ember szellemi 
dimenziójába is. A testi funkciózavarok esetében a következő tünetekkel kell számolnunk: 
 

- Testi funkciózavarok tünetei: a testi funkciózavarok tünetei kapcsán egy tényt biztosan 
állíthatunk. Amennyi testi funkciózavar létezik, amennyiféle tünetcsoport foglalható össze. 
Mivel pedig ezek a tünetek inkább orvosi megközelítésből fontosak, így részletezésüktől itt 
most el kell, hogy tekintsünk. A testi funkciózavarok kapcsán azonban egy tünet mégis 
figyelemre méltó lehet, amelyből következtetni lehet a funkciózavarok jelenlétére: 

 
o Szimpatikotóniás reakciók: ahhoz, hogy ezeknek a reakcióknak a lényegével tisztába 

legyünk, kis kitérőt kell tennünk az emberi idegrendszer felépítése felé. Az ember 
idegrendszere vezérlési szempontból elkülönül a központi és a környéki idegrendszerre. 
A központi idegrendszer tulajdonképpen az idegi működések feje, ugyanis a vezérlés 
innen indul ki. E funkciókat az agy és a gerincvelő, mint a központi idegrendszer két 
eleme látja el. A környéki idegrendszer a központból érkező feladatok teljesítését, 
valamint a visszajelzést látja el. A környéki idegrendszer tagjai az agyba futó környéki 
agyidegek és a gerincvelőbe futó környéki gerincvelői idegek. 

 Működési szempontból az idegrendszer szintén két részből áll: a szomatikus 
(cerebrospinális) és az autonóm (vegetatív) idegrendszerből. 

 A szomatikus (cerebrospinális) idegrendszer működését az ember befolyásolni tudja, 
vagyis akaratunktól nagymértében függő. Agyunkkal például megtervezhetünk egy 
tanulási folyamatot, de agyunk által gerincvelőnkre is gyakorolhatunk olyan hatást, 
amellyel mozgásunkat tudatosíthatjuk például abban az esetben, amikor nem pusztán 
futni akarunk, hanem futóversenyen veszünk részt, ahol a pontos kar-láb mozgás, vagy 
a rekeszizom általi légzés ütemezés kifejezetten fontos lehet. Az autonóm (vegetatív) 
idegrendszer működése azonban az ember akaratától nagymértékben független, például 
a szív, vagy a májfunkciók működése esetén. 

 Az autonóm (vegetatív) idegrendszert további két részre oszthatjuk: szimpatikus és 
paraszimpatikus idegrendszerre. 

 A szimpatikus idegrendszer feladata leginkább az, hogy az emberi szervezet és szervek 
nagy részére aktiváló hatást fejtsen ki, tehát készenléti, vagy riasztási funkciói vannak 
(fokozza a szervek működését, illetve ha jobban igénybe vesszük szervezetünket, akkor 
jobban serkenti azt: ha futunk, gyorsul a szívverésünk, illetve fokozódik a tüdő 
aktivitása is. A szimpatikus idegrendszer aktiválódik akkor is, ha stresszhelyzetbe 
kerülünk. Azokat a reakciókat, amelyek hosszantartó, erős stresszhelyzetben túlzott 
mértékben már-már kórosan jelennek meg (szívfrekvencia-fokozódás, pulzusszám-
növekedés, légzésszám-emelkedés, vérnyomás-emelkedés, pupillatágulás, hasmenés, 
ingerlékenység, hangulatzavar fejfájás, étvágytalanság, stb.), összességében 
szimpatikotóniás reakcióknak nevezzük, mivel a szimpatikus idegrendszer váltja ki 
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őket61. A szimpatikotóniás reakciók erősödése arra utal, hogy az idegrendszer túlzott 
mértékben van igénye véve, ami azt jelenti, hogy az illetőt erős, vagy hosszan tartó 
stressz hatás éri. Hasonló szimpatikotóniás tünetek jelennek meg akkor is, ha a 
szimpatikus idegrendszer túlműködése forog fenn.  

 A paraszimpatikus idegrendszer a szimpatikus idegrendszer ellensúlya, éppen ezért 
leggyakrabban ellentétes hatásokat generál, s ez az idegrendszeri rész felelős a 
regenerálódásért, a szervezet alaphelyzetbe való beállásáért, a stresszhelyzetben 
megjelenő fokozott működések csökkentéséért. Így az általa gyakorolt hatásokat – 
mivel a paraszimpatikus idegrendszert vágusz idegrendszernek is nevezik – vagotóniás 
reakcióknak nevezhetjük (pl. stresszhelyzet megszűnésekor kialakuló reakciók: 
szívműködés alapritmusba állása, légzésszám csökkenése, nyugodtság, stb.) (Mándi 
1995., 217. o.).  

 
 Mivel a patogén komponenseknél felsorolt szindrómák eseteiben is a szimpatikus 

idegrendszer túlműködéséről, tehát szimpatikotóniáról van szó, ezért itt meg kell 
említenünk röviden a fenti szindrómák tüneteit is: 

 
� A Basedow-szindróma esetén a következő tünetek léphetnek fel: pajzsmirigy 

megnagyobbodás. Ritmuszavarok, szívfrekvencia-fokozódás, vérnyomás 
növekedés, testhőmérséklet-emelkedés. Élénkebb bélmozgások, naponta többszöri 
lágy székletürítés, vagy hasmenés, fogyás. Idegesség, alvászavar. Izomgyengeség. 
Meleg, nedves bőr. Menstruáció elmaradása.  

 A basedowoid álneurózisok, amelyek a Basedow-szindróma egyes jegyeit 
viselhetik magukon hasonló tüneteket produkálhatnak (Elek-Szemerédy 2010b.). 

 
� Az Addison-szindróma estén a következő tünetek léphetnek fel: fáradság, 

izomgyengeség. Étvágytalanság, émelygés, hányás, hasmenés, testsúlyvesztés, az 
anyagcsere összeomlása, kiszáradás. Keringési elégtelenség, alacsony vérnyomás. 
A bőr elszíneződése. 

 Az addisonoid álneurózisok, amelyek az Addisonoid-szindróma egyes jegyeit 
viselhetik magukon, hasonló tüneteket produkálhatnak (Elek-Szemerédy 2010a.). 

 
� Tetánia esetén a következő tünetek léphetnek fel: amennyiben rohammentes 

időszakról van szó: ingerlékenység, alvászavarok. Túlzott izzadékonyság. 
Fáradságérzés. Szédülés. A kezek és a lábak zsibbadnak. Tompa fejfájások. Heves 
szívdobogás. Ájulások. Emésztőrendszeri problémák (hányinger, hányás, hasfájás, 
puffadás).   

 „A betegség ijesztő formája a tetániás roham, mely legtöbbször félelemérzéssel, 
illetve izomfájdalommal kezdődik. Utána jelentkezik az ujjak és a száj környékének 
zsibbadása, bizsergése. Ettől a beteg még jobban megijed, félelmében gyorsan 
kapkodja a levegőt, és állapota így csak súlyosbodik. Megjelennek görcsös izom-
összehúzódások: a beteg az ujjait egymáshoz szorítja, a csukló és a könyökízület 
erősen behajlik. A lábak is megfeszülnek, a lábujjak behajlanak, a beteg az ajkával 

                                                 
 
61 Természetesen e tünetek egészséges, normális életet élő, túlzott stresszhelyzetektől nem függő emberben is megjelenhetnek. A hangsúly itt a 
stresszhelyzetek – s ebből következően a tünetek – megjelenésének gyakoriságán, lefolyásának időtartamán és mértékén van.  
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csücsörít. A hangszalagja is megfeszülhet, emiatt képtelen megszólalni. Elkezd 
izzadni, gyakran hányingere van, hevesen dobog a szíve. A külső szemlélő számára 
úgy tűnik, mintha elvesztette volna az eszméletét. Erről azonban nincs szó, érzékeli 
a körülötte zajló eseményeket. A rohamok tarthatnak néhány másodpercig, de akár 
órákon át is.” (Póczik 2005.) 

 A tetanoid álneurózisok, amelyek a tetánia egyes jegyeit viselhetik magukon, 
hasonló tüneteket produkálhatnak (Póczik 2005.). 

 
� Vegetatív szindrómák esetén a következő tünetek léphetnek fel: hőhullámok, 

éjszakai izzadás, kipirulás, erős és gyors szívdobogások, étvágyzavar, alvászavar, 
szexuális zavar, stb. (Házipatika 2010b.).  

 
- Lelki (pszichés) tünetek: mint korábban említettük, a testi funkciózavarok megterhelőek 

lehetnek a szenvedő személy lelki (pszichés) folyamataira, így tüneteket idézhetnek elő a 
lélekben (a pszichében) is. A legjellemzőbb lelki (pszichés) tünetek a testi funkciózavarok 
kihatásai esetén a szorongás- és a kellemetlenségérzés (Lukas 1986b., 156-157. o.). 

 

B. Súlyos testi betegségek, fogyatékosságok 
 

A szomatogén álneurózisok második nagy alcsoportját a súlyos testi megbetegedések, illetve 
fogyatékosságok alkotják. Természetesen ezek esetében is számolnunk kell patogén 
komponensekkel, amelyek a következők lehetnek: 
 

- Súlyos testi betegségek, fogyatékosságok, mint patogén komponensek: elsősorban itt már 
nem olyan betegségekre gondolunk, amelyek pusztán funkciózavarok, hanem olyan 
betegségekre és fogyatékosságokra, amelyek gyógyíthatatlanok (lábamputáció, 
gerincbénulás), vagy hosszabb-rövidebb idő elteltével – a betegségből kifolyólag, tehát 
nem természetes – halállal végződnek (krónikus betegségek, rák). Ezek a betegségek, 
fogyatékosságok genetikai, tehát öröklött módon (vérzékenység), de az anyaméhen belüli, 
illetve kívüli fejlődés során is, mint fejlődési rendellenességek (rák, keringési 
rendellenességek), vagy életünk folyamán – nem az öröklés és nem a fejlődés révén, hanem 
– szerzett módon (autóbalesetből eredő gerincbénulás, lábamputáció) is kialakulhatnak. 
Mivel a súlyos testi betegségek és fogyatékosságok kialakító, patogén komponensei 
sokrétűek lehetnek, illetve főképpen már orvosi kört feszegetnek, így ezek összegzésétől 
eltekintünk. 

 
A súlyos testi betegségek, fogyatékosságok eseteiben is szükséges számolnunk testi és lelki 
(pszichés) tünetekkel. E tünetek a következők: 
 

- Súlyos testi betegségek, fogyatékosságok tünetei: mint korábban a testi funkciózavaroknál 
említettük, úgy itt is arra hivatkozunk, hogy rengetegféle súlyos testi betegség (rák, AIDS, 
stb.), fogyatékosság (mozgássérültek, látássérültek, stb.) létezik, amelyeknek szintén 
rengeteg tünetegyüttesei léphetnek fel. Ezekre mi most nem térünk ki. Általában azonban 
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elmondható, hogy súlyos testi betegségek, fogyatékosságok jelentős hányada előbb-utóbb 
vizuálisan is felismerhető.  

 
- Lelki (pszichés) tünetek: a súlyos testi betegségek, fogyatékosságok tünetei nemcsak a 

testben, testen jelentkezhetnek. E megbetegedések, betegségek megterhelőek lehetnek a 
szenvedő személy lelki (pszichés) folyamataira is. Mivel e tünetek nagyfokú komplexitást 
mutatnak, tovább kell bontanunk őket: 

 
 

o Megváltozott szabadság- és cselekvéstér: a legnagyobb problémát sokszor az jelenti a 
szenvedő személyek számára, hogy korábbi szabadság- és cselekvésterük a betegség 
vagy fogyatékosság tekintetében megváltozott, részben, vagy teljesen elveszett. 
Ugyanakkor pedig szintén a betegség, fogyatékosság révén egy újfajta is keletkezett, 
amelyhez nehéz a hozzászokás.  

 
o Mások kihasználása: egy másik tipikus reakcióminta az, amikor a súlyos testi 

betegségben, fogyatékosságban szenvedő személyen hirtelen eluralkodik az a 
magatartás, amelyben a világ középpontjának állítja magát, s kezdi elvárni a körülötte 
lévőktől a feltétel nélküli engedelmességet („Minden csak engem illethet” elv). Nem 
más ez, mint mások kihasználása saját betegségének okán.  

 
o Megváltoztathatatlan sorscsapás-élmény: ezen igen jelentős tünet kifejezetten a 

gyógyíthatatlan, krónikus betegségek esetén léphet fel a szenvedő személyben. A 
neurózisleírásokból és a neurózisokhoz rendelt terápiás módszertanokból immár 
világossá válhatott számunkra, hogy a logoterápia által felállított betegség- és 
neuróziscsoportok közül egyedül a szomatogén megbetegedések esetén döbbenünk rá 
arra, hogy a testi dimenzióban sem logoterápiás, sem szomatoterápiás szempontból 
többnyire nem lehetséges a gyógyítás, a gyógyulás62. A szomatogén megbetegedések 

                                                 
 
62 „Nemigen szoktunk beszélni róla, szépítjük, kerüljük, hárítjuk a testi elmúlás gondolatát is, akár magunkról, akár szeretteinkről van szó, nem 
tudunk mit kezdeni a rettenetes valósággal. Milyen hát a halál, testközelből? 
 
Felkészülni az elfogadhatatlanra  
Halál közel annyiféle lehet, mint amennyi élet. Jöhet villámcsapásszerűen, egyik percről a másikra, és bekövetkezhet hosszas szenvedés után. 
Érhet valakit váratlanul, és úgy is, hogy hosszú ideje van felkészülni rá - már amennyire fel lehet készülni az elmúlásra. Személyiségtől függ, ki 
hogyan bírja elviselni a tudatot, hogy a napjai meg vannak számolva, sokan bizony nem is akarják tudni, mi vár rájuk. Gábor nem tartozott ezek 
közé. Ő 61 évesen fegyelmezetten hallgatta a rettenetes diagnózist: agydaganat, glioblasztóma, vagyis a létező legagresszívebb agytumor sújtott 
le rá. Mivel ez rendkívül gyorsan terjedő sejtburjánzás, a diagnózis után három nappal már sor is került a műtétre. Jól sikerült, hamar talpra állt, 
de - a betegsége alatt minden orvosi konzultációban ott bujkált ez a „de” - azt is közölték vele, hogy garancia a többéves túlélésre nincs: ebből a 
kórból gyakorlatilag még senki nem gyógyult meg. A sugárterápia és a gyógyszeres kezelés hónapjai következtek, amelyeket végigkísért az a 
remény, hogy ő lesz az a kivétel, akinél az új, modern, célzottan daganatellenes gyógyszer majd kifejti hatását. Három egymás utáni, negyedéves 
kontrollvizsgálat igazolta is ezt az optimizmust, de a műtét után egy évvel már kiújulást jeleztek a felvételek, Gábor újra kórházba került, az előző 
évinél sokkal rosszabb kilátásokkal. 

 
Életet menteni a halálnak 
Az állapota rohamosan romlott, négy nappal azután, hogy saját lábán kórházba vonult, mozgásra, beszédre, evés-ivásra képtelenül, eszméletlenül, 
fél oldalára bénán feküdt. A második műtétét így életmentésként végezték el, hiszen ha nem teszik, még aznap éjjel megöli az agytörzset 
fenyegető daganat. A hozzátartozói előtt nem titkolták az orvosok azt sem, hogy ez a műtét már felvethetne olyan etikai kérdéseket is, hogy 
egyáltalán, érdemes-e meghosszabbítani egy olyan életet, amely már csak szenvedéseket ígér. A kiújult daganat eltávolítása ugyanis csak rövid 
időre oldhatta meg azt a problémát, hogy az onkológia eszközei kimerültek. Sugárkezelésre már nem kerülhetett sor, a kemoterápia hatástalannak 
bizonyult, és az egyre mélyebbre az agy belsejébe hatoló daganat harmadszori megműtésére már nem lett volna mód. Azonban abban a 
helyzetben az orvosok ezen nem gondolkodhattak: az idegsebészek természetesen a szakmai protokoll szerint jártak el, és a legjobb tudásuk 
szerint végrehajtották a műtétet.  
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esetén természetesen vannak súlyossági fokok és szintek, hiszen nem mindegy, hogy a 
szenvedő személynek egy testi funkciózavarral, súlyos testi betegséggel, egy testi 
megbetegedésből adódó közelgő halállal és elmúlással, fogyatékossággal, vagy 
pszichózissal kell szembe néznie. Ha a szenvedő személy minden reményt elvesztett, e 

                                                                                                                                                             
 
 
Harc az időért 
Hozzátartozóként is rettenetes volt végigasszisztálni az ezután következő heteket. A második műtét után sokkal több idő kellett ahhoz, hogy újra 
tudatára ébredjen, önállóan enni-inni képes legyen, majd, hogy kezét-lábát újra mozgatni tudja. Mivelhogy az idegsebészet lehetőségei 
kimerültek, így tíz nappal a műtét után a neurológiára került. Faramuci helyzet: itt már nem az alapbetegség gyógyítása volt a cél - mivel erre a 
neurológusoknak sem voltak már eszközeik -, hanem csupán a műtét utáni állapotjavítás, mobilizálás, ödémaellenes kezelés. Furcsa volt látni 
egyfelől azt a hihetetlen szakmai gondosságot, amivel ez idő alatt például egy enyhe légúti fertőzését kikezelték, másfelől tudni, hogy már 
semmiféle daganatellenes kezelése nem folyik, és az agytumor kiújulása bármikor elkezdődhet. Manapság a kórházi osztályok lehetőségei 
korlátozottak, átlagosan nyolc napnál tovább nemigen tarthatnak aktív ágyon bent olyan beteget, akinek állapotában semmilyen kezelés hatására 
nem várható változás. Tőlünk is megkérdezték, kezdjék-e intézni betegünk krónikus ápolási osztályra való helyezését. Mivel azonban Gábor 
három hét alatt nagyjából visszanyerte mozgásképességét, kis segítséggel vagy járókerettel el tudta látni magát, így ez a lehetőség ekkor még fel 
sem merült, természetesen a további otthoni ápolás mellett döntöttünk. 
 
Fogyó hold 
Mindössze néhány nap adatott azonban csak arra, hogy még utoljára, családban, elviselhető állapotban élhessen, találkozhasson egy-két jó 
baráttal, családtagjával, elmehessen a kedves kis falusi templomba, kiülhessen az őszi napfényben a teraszra, hallgathassa a madarakat, vagy 
kedvenc operaáriáit. Egy hét múlva már pelenkázásra szorult, bal keze újra lebénult, először járás- majd teljesen mozgásképtelen lett, etetni, 
forgatni kellett, még ülésben sem tudta megtartani magát. Állapota rosszabbodásával tudata is egyre tompult, már nem is próbált olvasni, nem 
hallgatott zenét, beszédből is csak néhány szavas reagálásokra futotta. Egyre többször felejtette rajtunk vagy egy-egy tárgyon a szemét, mintha 
búcsúzna. Egyik alkalommal pedig, borotválás után sokáig tartotta a kezében a kézitükröt, és hosszan elnézegette saját sápadt, megviselt arcát, 
műtéti heges halántékát benne. 
 
Van segítség? 
Egy laikus hozzátartozó számára a magatehetetlen beteg egyedüli otthoni ápolása olyan feladatot jelent, amely könnyen meghaladja az erejét. 
Pelenkázni, forgatni, mosdatni, etetni, injekciózni egy nagytestű, mozgásképtelen embert - ne szépítsük, bizony, ez egy szakma, amelyhez érteni 
kell, mert különben csak kínlódva, és nagy valószínűséggel hiányosan lehet helytállni. Hogy háborgó lelkiismeretemen kicsit könnyítsek, segítség 
után néztem. Több olyan szervezetet is találtam, ahonnan ápolónők házhoz is kimennek. Azonban akadt, amely csak bizonyos körzetekbe küld 
ápolót, a másiknál óránként 1100-1300 Ft-ot kell fizetni, a harmadik ugyan OEP által finanszírozott, de csak bizonyos ápolási szakfeladatok 
(sebkötözés, infúzió, gyógytorna) elvégzését tudják elszámolni. A nagybeteg mosdatása, forgatása, amiben én segítséget kértem volna, az 
önkormányzat házi betegápoló szolgálatához tartozik. Ez is „fizetős” szolgáltatás, de ahhoz, hogy megállapíthassák, milyen óradíjért jöhet ki a 
gondozó, előbb be kellett volna adni a család összes jövedelemigazolását, közüzemi számláit, stb. Erre az ügyintézésre viszont ebben a 
helyzetben sem időm, sem türelmem nem volt, így segítség nélkül igyekeztem beletanulni mindenbe. 
 
Hol leled halálod? 
A kórházi zárójelentésben szerepelt egy olyan félmondat, hogy »neurológiai állapotromlás esetén készséggel visszavesszük osztályunkra«. 
Bíztam ebben, hogy végső esetben visszavitethetem a kórházba, bár hallottam olyan történeteket is, amikor a kórház nem fogadta a súlyos 
állapotban lévő beteget - haldoklót -, mondván, hogy a reménytelen betegek ápolása nem az aktív ágyakkal üzemelő osztályok feladata. Ez a 
kérdés akkor vált élessé, amikor egy napon Gábort már sem felébreszteni, sem etetni-itatni nem lehetett. Nem tehettem mást: a nyilvánvalóan 
eszméletlen, közel végstádiumban lévő beteghez kihívtam az ügyeletet, hogy döntsék el ők, vállalható-e felelősséggel az otthoni ápolása, vagy 
állapota mindenképpen kórházi ellátást igényel. Ez utóbbi mellett döntöttek, és maguk telefonálták le a kórház sürgősségi osztályával, illetve a 
neurológiával, hogy fogadják majd. Élete utolsó napjait így kórházban töltötte, úgy, hogy a nap legnagyobb részében lányával váltottuk egymást 
mellette. Nem gondoltam, hogy egy szerettem elvesztésének terhét lehet még fokozni, de lehetett: akadt olyan ápolónő, aki erős lelkiismeret 
furdalást ébresztett bennem, hosszan fejtegetve, hogy mindenkinek jobb lenne otthon, családja körében meghalnia. (Ez olyan, etikát is érintő 
kérdés, amelyet nehéz eldönteni, nekem nem is sikerült. Csak a véleményemet írhatom le: amíg a beteg a tudatánál van, amíg jelent neki valamit 
a megszokott környezet, addig talán tényleg jobb otthon lennie. De egy kómás, infúzióra, mesterséges táplálásra szoruló betegnél szerintem 
felelőtlenség, a család számára pedig rettenetes lelki-fizikai teher.) Mindenesetre a kórháznak sikerült az utolsó pillanatban „megszabadulnia” a 
haldoklótól: két nappal a halála előtt átszállíttatták a városszéli krónikus ápolási osztályra. 
 
Eliramlik az élet 
Ideérkezve első pillanatban mellbe vágott a zsúfolt, alig felszerelt, leromlott kórtermek látványa, és az a semmihez nem hasonlítható szag. Úgy 
tűnt, az ország egyik legmodernebb kórházából mintha ötven évvel mentünk volna időben vissza. Aztán láttam, hogy megkap mindent, amit az 
állapota megkíván, és minden el is tűnt körülöttem, hiszen semmi nem volt már fontos, csak a halál nyilvánvaló közeledte. A daganat beszőtte az 
agyát, az utolsó CT már több, köztük egy tíz centis tumort mutatott. Utolsó napjait kómában töltötte, egymás után mondták fel a szervei a 
szolgálatot. Végtagjai lebénultak, majd a vizeletkiválasztása is leállt, csak a szíve és a tüdeje működött. Az arca még lázas pírban égett, de a keze 
már hideg volt. Tudtam, hogy jön a vég, de erre felkészülni nem lehet. És semmi racionalitás, sőt, a fájdalommentes elmúlásért való imádkozás 
sem készít fel arra, hogy ennyire testközelből éljük át a test romlását, az élet kihunyását. Ott voltunk mellette a lányával, simogattuk, fogtuk a 
kezét, imádkoztunk érte, helyette, és hallgattuk, ahogy harcol a tüdeje, ahogy a légzése egyre hangosabbá válik, majd ki-ki hagy, aztán 
elcsendesedik. 
Nem, nem láttunk semmit, nem volt hang- és fényjelenség - megkérdezték tőlem, azért írom le - nem, nem tudom, melyik volt az a pillanat, 
amikor végleg elment. És innentől kezdve ki-ki maga gondolja végig, ő maga mit tud, mit hisz erről. Én remélem, hogy köztünk maradt.” (Kiss 
2008.)  
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megbetegedéseket nyomasztó, megváltoztathatatlan sorscsapásokként élheti meg 
(Lukas 1986b., 157-160., 167-170. o.). 

 

C. Pszichózisok  
 
A szomatogén álneurózisok körének utolsó alcsoportja a pszichózisok. A pszichózisok esetében 
ki kell emelnünk két nagyobb pszichotikus neurózisfajtát: az endogén neurózisokat, valamint a 
skizofréniát. A továbbiakban e két alcsoportot vesszük részletesebben szemügyre patogén 
komponenseik és tüneteik tekintetében. 
 

a. Endogén depressziók 
 

Az endogén depressziók kialakulásának hátterében megbúvó patogén komponensek a 
következők: 
 

- Neurotranszmitter-hiány, mint patogén komponens: a neurotranszmitterek az idegrendszer 
idegsejtjei közötti ingerületek továbbadására specializálódott kémiai anyagok. Az endogén 
depressziók esetében az agy bizonyos, meghatározott neurotranszmitter fajtáiban hiány 
alakul ki. Ebből máris látszik, hogy a patogén komponensek – még akkor is, ha később a 
lelki (pszichikus) dimenzióban fejtik ki hatásukat – alapvetően a testi – közelebbről: az 
agyi – struktúrából eredeztethetők.  

 
- Alaptalan okok, mint patogén komponensek: egy nem feltétlenül testi eredetű, de a test 

dimenziójából, vagyis a testet körülvevő környezetből származó patogén komponensről 
van szó az alaptalan okok esetén, amelyekre a fentebb meghatározott neurotranszmitter-
hiány miatt nem tud megfelelően – normálisan – reagálni a szenvedő személy (pl. egy 
besikerülő rossz érdemjegy esetén nem veszi észre a diák, hogy ezzel még nem dől össze a 
világ).  

 
A patogén komponensek fényében a következő tünetet lehetne kiemelni az endogén depressziók 
esetében: 
 

- Az érzelemvilág összezavarodása: egy komplex tünetegyüttest ölel fel. Ez alatt kell érteni a 
szomorúságérzés elhatalmasodását, a lelki merevség kialakulását, a makacsság 
megjelenését, a jövőtől való szorongást, a passzivitásba zuhanást, a magába való fordulást, 
az önvádolást és önvádaskodást, az erős bűntudat kialakulását (Lukas 1986b., 160., 162. 
o.).  
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b. Skizofrénia  
 
A pszichózisok egy másik nagy neuróziscsoportja a skizofrénia. A skizofrénia kialakulásának 
esetében a következő patogén komponenseket lehet megemlíteni: 
 

- Öröklés, mint patogén komponens: amennyiben egy személy rokonságában van 
skizofréniás beteg, úgy nagyobb a valószínűsége, hogy genetikailag az illető is örökli a 
hajlamot.  

 
- Anyagcserezavarok, mint patogén komponens: a skizofréniát kiváltó anyagcserezavarok az 

agy idegcelláiban következnek be, s innen gyakorolnak tipikus skizofréniás tüneteket 
(Lukas 1986b., 160., 162. o.).   

 
- Pszichoszociális környezet, mint patogén komponens: a skizofréniára hajlamos beteg 

skizofréniás tüneteinek megjelenését nagymértékben a pszichoszociális környezet is 
befolyásolja. A rossz körülmények, a stresszhelyzet, a negatív élmények jobban 
generálhatják a betegség előtörését.  

 
- Személyiségjegyek, mint patogén komponensek: a skizofréniában szenvedő személyekre a 

megbetegedés megjelenése előtt már bizonyos személyiségjegyek is utalhatnak. Ilyenek 
például a visszahúzódó, csendes, magába forduló viselkedés és magatartás, érzelmi 
labilitás, kevés, s nem túl erős baráti kapcsolatok (Máriáss 2010.).  

 
Foglaljuk össze, hogy a fenti patogén komponensek hatására milyen tipikus skizoid tünetek 
jelentkezhetnek: 
 

- Pozitív tünetek: a skizofrénia pozitív és negatív tünetekre osztását Crow végezte el. A 
pozitív tünetek nem a szó szoros értelmében vett pozitivitást jelentenek a tünetek 
megjelenésében. Crow viszonyítási pontként a normális lelki (pszichés) működést vette 
alapul. Az ettől többletként jelentkező lelki (pszichés) aktivitást nevezte pozitív 
skizofréniás tüneteknek (hallucináció, érzékcsalódás). 

 
- Negatív tünetek: Crow a normális lelki (pszichés) tüneteket alig, vagy nagymértékben nem 

mutató lelki (pszichés) tüneteket pedig negatív skizofréniás tüneteknek nevezte el (érzelmi 
üresség, magány, befelé fordulás).  

 
- Kognitív tünetek: a skizofréniás beteg kognitív képességeiben keletkező problémák 

összefoglaló neve (tanulás, koncentráció, memória, gondolkodás, figyelem, stb.) 
 
E tünetek nagyobb tünetegyüttesekként, tünetcsoportokként foghatók fel. Vizsgáljuk most meg 
a legszembetűnőbb speciális tüneteket – amelyek a fentebbi csoportokba is besorolhatóak: 
 
- Téveszmék: a skizofréniás beteg sajátos, többnyire a normálistól eltérő, nem logikus módon 

látja a világot, és azt, ami benne van, így betegségét is. Betegségéből adódó skizoid 
viselkedésében logikus szálakat vél felfedezni, meg tudja azokat indokolni.  
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- Irányítottság-érzés: a skizofréniában szenvedő személy gyakran érzi úgy, hogy nem ura 

saját magának, hanem a környezetében megjelenő külső erők gyakorolnak rá hatást 
(követik, befolyásolják gondolatait, stb.). 

 
- Pszichomotoros zavarok: a skizofréniás beteg mozgásában megfigyelhető tünetek. Olykor 

teljes mozdulatlanság, olykor nyugtalan, erőteljes, ismétlődő mozgások figyelhetők meg a 
szenvedő személy pszichomotoros tevékenységében. 

 
- Érzékcsalódások, hallucinációk: az érzékszervek érzéki csalódásáról van szó. Olyan 

ingereket vél felfedezni a szenvedő személy, amelyek valójában nincsenek.  
 
- A figyelem, a gondolkodás zavarai: a skizofrén betegnél a kognitív képességekben is 

bekövetkezhet probléma. A figyelem elkalandozhat, ami jelentheti azt is, hogy a 
lényegtelen dolgoknak nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint a lényegeseknek. A 
gondolkodás folyamata nem logikus, nem folytonos.  

 
- Pszichoszociális zavarok: a skizofrén ember zárkózottsága, magába fordulása miatt emberi 

kapcsolatait igencsak elhanyagolja, így egyre inkább elszigetelődik, elmagányosodik.  
 
- Érzelmi zavarok: jelentkezhetnek a normálistól eltérő, felfokozott, kirobbanó érzelmi 

állapotok, vagy ezek ellenkezői is: lehangoltság, magába fordulás, depresszió.  
 
- Az éntudat zavarai: a szenvedő személy úgy gondol magára, mintha egy idegen lenne.  
 
- Aktivitáshiány: a skizofréniás szenvedő személy a motivációban, célok kitűzésében, azok 

megvalósításában is gyengeséget mutat (Lukas 1986b., 160., 162. o., Máriáss 2010.)63.  
 
Az egyes szomatogén álneurózisok (testi funkciózavarok, súlyos testi betegségek, 
fogyatékosságok, pszichózisok (endogén depressziók, skizofrénia)) patogén komponenseinek és 
tüneteinek felsorolása-jellemzése után folytatjuk a már korábban megszokott szerkezeti vázunk 

                                                 
 
63 A felsorolt tünetek mellé nézzünk egy-két esetet is, amelyek internetes fórumokból származnak: „Magamról egy pár szót: A betegségem abból 
állt, hogy úgy gondoltam, vannak, akik hallják a gondolataimat. Később olyan téveszmém volt, hogy az emberiség érdekében öngyilkosnak kell 
lennem. Négyszer volt öngyilkossági kísérletem. Nagyon nagy adag gyógyszert szedek. De a javulásomat nem a gyógyszerek számlájára írom, 
hanem az utolsó balesetemére. Szerintem az adott lökést a javulásomnak.” (BURA 2007.) 
 
„A testvérem most végzős a főiskolán, írta a szakdogáját és egyre furcsábban kezdett viselkedni. Először csak nem aludta végig az éjszakákat, 
úgy éjfél, kettő felé felébred és reggelig járkált a szobában és gondolkozott, mit kéne írnia a dolgozatba. Valahol elekadt az írásban és a 
konzulensek se voltak valami segítőkészek. A lényeg, hogy azt kezdte érezni, hogy nem jól csinálta, pedig már több, mint a felénél járt. Egyre 
csak ezen pörögtek a gondolatai, majd azt is elkezdte hajtogatni, hogy mindenkinek hazudott... nem igazán tudjuk miről, mert nem tudta 
megmagyarázni. A legfurcsább az volt, amikor hazajött a suliból és elkezdte mondani, hogy ő kiszáradt (ez este volt) és menjünk orvoshoz. 
Ekkor még sikerült megnyugtatnunk, hogy nincs kiszáradva, rendesen ivott, nem utalt rá semmi. Ám másnap reggel úgy kelt, hogy »leállt a 
veséje« (szerinte). Bevittük az ügyeletre, hogy megvizsgálja egy orvos. Na az rögtön beutalta a helyi pszichiátriára. Onnan pedig továbbküldték 
egy kórházba, megfigyelő részlegbe. Na ez volt 4 hete. Annyit állapítottak meg elbeszélgetés alapján, hogy ez skizofrénia.” (NLCAFE 2009.)  
 
„Sziasztok! Barátnőm pár hónapja azt mesélte, h tévén, számítógépen keresztül a szomszédok figyelik az életét, és használják a testét. A 
villanyvezetékeken keresztül letapogatják és meztelenül nézik őt, leolvassák a szájáról a gondolatait. Akik ezt csinálják pénzért árulják a 
látottakat és a házukba tömegesen érkeznek emberek, h nézzék mit csinál a mindennapokban. Hogy segíthetnék rajta? Van köztetek olyan aki 
szintén átélt már ilyeneket?” (Hoxa 2010.)  
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felépítését. Ez azt is jelenti, hogy a következőkben már olyan információkkal találkozhatunk a 
szomatogén álneurózisokra vonatkozóan, amelyek egyben mindegyik alcsoportra vonatkoznak. 
 
E ponton vizsgáljuk meg az alábbi ábra segítségével a szomatogén álneurózisok kialakulását és 
hatásmechanizmusát (39. ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mint korábban említettük, a szomatogén (ál)neurózisokat azért nevezzük álneurózisoknak, 
mert elsősorban nem a lélek (psziché) folyamataiban, hanem a testben (a szomatikusban) 
keletkeznek problémák: funkciózavarok, betegségek, fogyatékosságok, pszichózisok, 
amelyek azonban hatással lesznek a lelki (pszichés) dimenzióra is tüneteket kialakítva. A 
logoterápia terápiás módszereivel a testi (szomatikus) funkciózavarokra, betegségekre, 
fogyatékosságokra nem, de belőlük kialakuló lelki (pszichés) és szellemi neurotikus 
folyamatokra már tud hatást gyakorolni a szellemi erők mozgósítása révén. Így a 
betegségeket abból a szempontból közelíti meg, amely szempontból eredményes hatást 
érhet el.  

- A szomatikus (ál)neurózisok esetén a kiindulópontunk mindig egy testi eredetű probléma. 
A testi funkciózavarok esetén ez a probléma a test, a szervezet bizonyos 
szervrendszereinek, szerveinek működésében, működési funkcióiban rejlik. A súlyos testi 
betegségek és a fogyatékosságok esetében valamely olyan betegségben, fogyatékosságban, 
amelyeket – a funkciózavarokkal ellentétben – már sajnos nem lehet kezelni (rák, 
leukémia, lábamputáció). A pszichózisok esetében – legyenek azok endogén depressziók, 
vagy skizofrénia – pedig az agy idegi – idegsejti és idegszöveti – működésében 
keletkeznek problémák (1).  

- A testben keletkező problémák, így a funkciózavarok, betegségek, fogyatékosságok, 
pszichózisok a lélek (psziché) folyamataira is befolyással lehetnek (A, B és C útvonal), ott 

A szomatogén (ál)neurózisok (testi funkciózavarok, súlyos testi betegségek, fogyatékosságok, 
pszichózisok (endogén depressziók, skizofrénia)) kialakulása és hatásmechanizmusa 

(4) pszichés (lelki) tünetek 

 
(5) az immunállapot 
megromlása 

(6) az érzelemál-
lapot megromlása 

(1) Testi (szomatogén) 
probléma: 

A) testi funkciózavarok  
B) súlyos testi betegségek, 

fogyatékosságok 
C) pszichózisok 

(2) hiperintenció 

(3) hiperreflexió 

A 

A 

B 

C 

39. ábra: A szomatogén (ál)neurózisok (testi funkciózavarok, súlyos testi betegségek, fogyatékosságok, 
pszichózisok (endogén depressziók, skizofrénia)) kialakulása és hatásmechanizmusa 

(Frankl 2005., 139. o., Lukas 1986b., 194. o. figyelembevételével) 
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tüneteket előidézve (4). Nagy különbség a pszichoszomatikus megbetegedésekhez, tehát az 
alvászavarokhoz, az oki pszichoszomatikus megbetegedésekhez és az ok nélküli 
pszichoszomatikus megbetegedésekhez képest, hogy a szomatogén (ál)neurózisok 
eseteiben a lelki (pszichés) folyamatok, már nem, mint másodlagos patogén komponensek 
állnak elő, hanem, mint tünetek (lásd részletesebben a pszichoszomatikus 
megbetegedéseket!). Ez azért lehetséges, mert a pszichoszomatikus megbetegedéseknél az 
elsődleges patogén komponensek ugyan a test környezetéből származtak, de nem a testben 
keletkeztek, így elsősorban a lélekre (pszichére) tudtak csak hatást gyakorolni, amelyben az 
így keletkező hatások, mint másodlagos patogén komponensek jelentkeztek. A szomatikus 
(ál)neurózisok eseteiben az okok nem pusztán a test környezetében, hanem magában a 
szenvedő ember testében keletkeznek. Így a kialakuló hatások már nem másodlagos 
patogén komponensek, hanem tünetek kialakulásához vezetnek a lélekben (pszichében) – 
természetesen a testi tünetek mellett. 

- A súlyos, gyógyíthatatlan betegségek, fogyatékosságok, valamint a pszichózisok (B, C) 
tekintetében tehát megjelenhetnek a lelki (pszichés) tünetek. Természetesen a testi 
funkciózavarok (A) hatásaiként a lelki (pszichés) tünetek ugyanúgy megjelenhetnek azzal a 
különbséggel, hogy itt egy plusz folyamat még közbeiktatásra kerülhet (A útvonal). Mivel 
a testi funkciózavarok gyógyíthatók is lehetnek, ezért a szenvedő ember igyekszik minél 
inkább kierőszakolni (2) gyógyulását (ez nem más, mint hiperintenció), s gyógyulása 
érdekében folytonosan szemmel követi az esetlegesen megvalósuló gyógyulási 
folyamatokat a testében, testén (3) (ez pedig nem más, mint hiperreflexió). Nem állunk 
tehát mással szemben, mint a hiperintenció és a hiperreflexió ördögi körével, amely a testi 
funkciózavarok esetén – mivel a beteg remélheti a gyógyulást – be tud kapcsolódni a lelki 
(pszichés) tünetek (4) kialakításába.  

- A meggyengül lélek (psziché) hatására az immunrendszer ellenálló képessége (5) is 
meggyengülhet, amely egyszersmind vissza is hat a lelki (pszichés) folyamatokra. Az 
immunrendszert ugyanakkor a szomatikus megbetegedés is gyengíti jelenlétével. Az 
immunrendszer visszahatása – akárcsak a lelki (pszichés) folyamatoknál – itt is megjelenik: 
minél erősebb a megbetegedés, annál jobban rombolja a test ellenálló képességét, s ez az 
ellenálló képesség később már nem tudja megfelelően felvenni a harcot a meglévő, s az 
újabban kialakuló betegségekkel szemben sem.   

- Az immunrendszer meggyengülése és kisebb ellenálló képessége révén az érzelmi állapot 
(6) leromlása megkezdődhet, amely egy sajátos értelmetlenségérzést, 
elviselhetetlenségérzést, s az Ősbizalomba vetett hit elvesztésének érzését generálhatja. Az 
érzelmi állapot romlása visszahat az immunfolyamatokra is – gyengítve azokat –, valamit 
további utat enged a betegségek előtörésének. Talán meg sem kell említünk, hogy maga a 
szomatikus megbetegedés szintúgy gyengíti az érzelmi állapotokat.  

- A folyamat végére a szenvedő ember lassan eljuthat testi-lelki-szellemi pusztulása felé, 
amelynek azonban logoterápiás eljárásokkal gátat szabhatunk.  

 
Összegzés: 
 
A szomatogén álneurózisokkal foglalkozó fejezetben felsoroltuk e csoport főbb alcsoportjait: a 
testi funkciózavarokat, a súlyos testi betegségeket, fogyatékosságokat, pszichózisokat, endogén 
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depressziókat és a skizofréniát. A fejezetben igyekeztünk a már korábban kialakult szerkezeti 
váz szerint haladni: így soroltuk fel a megbetegedések patogén komponenseit és a belőlük 
kialakuló tünetegyütteseket, amelyek az egyes alcsoportok eseteiben igencsak változatosak 
lehetnek. A fejezet végén igyekeztünk összefoglalni a szomatogén álneurózisok mindegyikére 
jellemző kialakulási és hatásmechanikai folyamatot. 
 
A fejezet összegzése: 
 
E nagyobb fejezetben igyekeztünk összefoglalni az említésre került szakirodalmak segítségével a 
logoterápia és egzisztenciaanalízis által felállított neuróziscsoportokat és alcsoportokat. Az egyes 
fejezetekben arra törekedtünk, hogy bizonyos szerkezeti felépítés mentén útmutatót adjunk arra 
vonatkozóan, hogyan ismerhetők fel az egyes neurózisok. Ugyanakkor törekedtünk arra is, hogy 
jellemzéseinkben, összefoglalásainkban magyarázatokkal is szolgáljunk, amely egyrészt a 
megértést tette lehetővé, másrészt a terápiák fogásaihoz nyújtanak majd támpontokat. A 
fejezetekben sorra vettük az egyes neurózisok patogén komponenseit, ezek keletkezésének 
helyeit, hatásformáit, következményeinek megjelenési, kiváltódási helyeit az emberben, valamint 
a patogén komponensek emberben megjelenő tüneteit. A fejezetek végén ábrákon keresztül 
mutattuk be és szemléltettük a neurózisok kialakulásának és hatásmechanizmusának folyamatait.  
 

III. Mérőeszközök, tesztek 
 
A fenti fejezetben a logoterápia neuróziscsoportjaival foglalkoztunk, s az egyes neurózisokat 
ismertük meg részletesebben. Ez azért volt rendkívül fontos, mert pedagógiai munkánk során 
találkozhatunk olyan tanulókkal, akik e neurózisok, megbetegedések valamelyikében 
szenvednek. Nemcsak terápiás, segítő, hanem pedagógiai célzatunk is lehet, hogy a szenvedő 
tanulóknak segítséget tudjunk nyújtani. A mostani fejezetben is arra törekszünk, hogy további 
segítséget adhassunk abban, hogy a fenti neurózisokat, megbetegedéseket diagnosztizálni tudjuk, 
vagyis fel tudjuk azokat ismerni. Az előző fejezettel ellentétben itt már nem leírásokat közlünk, 
hanem mérőeszközöket mutatunk be. 
 
Fontos megjegyeznünk, hogy a bemutatott mérőeszközök csak a noogén neurózisok és 
depressziók felismeréséhez nyújtanak segítséget.  
Egyrészt azért, mert mint korábban említettük, a logoterápia elsődleges célja a szellemi krízisek, 
vagyis az önmagukban megjelenő, vagy akár más, testi-lelki (pszichés) neurózisokhoz, 
megbetegedésekhez kapcsolódó noogén neurózisok és depressziók enyhítése és megszüntetése. 
Így ezek felismerése az indokolt. Itt azonban azt a kiegészítést kell tennünk, hogy a logoterápia 
természetesen nemcsak a szellemi problémák, neurózisok, hanem a testi-lelki (pszichés) 
neurózisok, megbetegedések csökkentésére, megszüntetésére is törekszik. Ezekben az esetekben 
azonban nem léphet fel specifikus terápiaként, csak, mint nemspecifikus, illetve kiegészítő-kísérő 
terápia – főképpen a járulékosan megjelenő noogén neurózisok és depressziók kezelésére.  
Másrészt a testi-lelki (pszichés) neurózisok és megbetegedések már tartoznak bizonyos 
szakterületekhez, amelyek rendelkeznek például az orvostudomány vagy a pszichológia-
pszichiátriai által kidolgozott, eredményesen mérő diagnosztikai eljárásokkal. Így ezek közlése 
itt most nem feladatunk. A logoterápia azonban specifikusan a noogén neurózisokkal és 
depressziókkal foglalkozik, ezért szükségesnek találtuk, hogy ezen a ponton említésre kerüljön 
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néhány teszt, amellyel definiálhatóak, meghatározhatóak lehetnek az esetlegesen felmerülő 
szellemi krízisek.  
 
A továbbiakban két mérőeszközt mutatunk be.  
 

1. Az értelemorientáció illetve a személyes értékre ndszer és a prioritások 
kapcsolatának vizsgálata teszt 

 
Az értelemorientáció illetve a személyes értékrendszer és a prioritások kapcsolatának vizsgálata 
tesztet Elisabeth Lukas közli 1986-ban saját, Von der Trotzmacht des Geistes című könyvében. 
A tesztet nem a vizsgált személy tölti ki, hanem a segítő, illetve terapeuta használja értékelő 
lapként, útmutatóként. 
 
A teszt eredetileg nem teszt, hanem egy fejezetbe mellékelt ábra volt, amelyet mi emeltünk ki e 
helyre, ugyanis kifejezetten jól szemléltetheti, hogy a vizsgált személy rendelkezik-e, vagy sem 
értékkel, értékekkel, amely, vagy amelyek megadják életének értelmes voltát 
(értelemorientációját).  
A tesztből az is kiderülhet, hogy amennyiben a kikérdezett személy rendelkezik 
értelemorientációval, úgy értékrendszere pusztán egyetlen értékből, vagy különféle értékek 
sokaságából épül-e fel. Ennek ismerete abban kiemelkedően fontos, hogy kell-e számítanunk 
egzisztenciális krízisre abban az esetben, ha egy érték a személy életében veszendőbe megy. Ha 
pusztán ezt az egyetlent birtokolta, akkor nagy valószínűséggel számítanunk kell erre, ha vannak 
még más értékei is, akkor nem feltétlenül alakul ki egzisztenciális krízis. 
Végül a tesztből kiderülhet az, hogy a vizsgált személy értékrendszerében – amennyiben 
rendelkezik vele – milyen kapcsolatban állnak az elsődleges – prioritási – értékek a további 
értékekkel, illetve a későbbi választható értékekkel. Az értékrendszerek, s a bennük megjelenő 
értékek kialakításakor figyelembe kell vennünk azokat az elsődleges értékeket, főértékeket – ha 
tetszik, prioritási értékeket –, amelyek minden választandó, vagy meglévő – s egyénként 
értelmes – érték felett állnak. A prioritások lehetnek olyan értékek, amelyeket az ember maga 
választott (házasságból adódóan a család és a gyermekek), s lehet olyan is, amelyet az élet 
szabott ki számára (tankötelezettség).  
Ezek a prioritási értékek határozzák meg jelenlegi és választandó értékeinket. Hogy példával 
szemléltessük, a család egy, az ember által választott érték, amely a házasság által valósul meg. 
A házasságból adódóan az ember már bizonyos kötelezettségekkel rendelkezik a családja felé – 
amelyeket természetesen nem feltétlenül kötelezettségekként él meg. E kötelezettségek akkor 
jönnek létre, amikor az ember házasságot köt valakivel. Ebből az is következik, hogyha nem 
kíván családi kötelezettségeknek eleget tenni, akkor nem köt házasságot. A házasságban 
kötelezettséggel tartozunk például házastársunkért, gyermekeinkért. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben házastársunk éppen gyermeket vár és az utolsó napok választják el a szüléstől, 
akkor nem választhatjuk barátainkat és a tóparti kikapcsolódást akkor, amikor éppen szülésre-
születésre kerül sor. Még akkor sem, ha a barátok és egy kellemes szabadidős tevékenység 
önmagában értékes és értelmes. Ugyanígy, a tankötelezettség önmagában egy érték lehet, még 
akkor is, ha a tanulók számára ez nem mindig nyilvánvaló, de aki ráébred erre, s belátja ezt, 
tudni fogja, hogy ez az érettségi vizsga előtti napok kirándulását szintén felülbírálja, felülírja, 
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még akkor is, ha a kirándulás önmagában értékes, értelmes. Ebből máris látszik, hogy a 
prioritási értékek felülbírálják, felülírják a további értelmes értékeket, mert a prioritási értékek 
felé kötelezettségekkel tartozunk. Természetesen ez a kötelezettség nem ugyanolyan fokú és 
mértékű az életben. Ha gyermekünk például már intézményes nevelésben részesül, bármikor 
kivehetünk egy nap szabadságot, hogy házastársunkkal kettesben tölthessük az időt, hódolva – 
akár a barátokkal együtt – a tóparti pihenésnek. Ugyanígy a tankötelezettség esetén is – amely a 
18. életév betöltéséig tart –, ezen érték prioritást élvez, de a nyári szünetben bármikor 
lehetőségünk lehet osztálytársainkkal kikapcsolódni menni anélkül, hogy egy következő napi 
dolgozatra kelljen felkészülnünk. 
 
A teszt tehát azt vizsgálja, hogy a kikérdezett személynek van-e értelemorientációja. Ha igen, 
pusztán egyetlen értékkel, vagy színes értékvilággal rendelkezik-e, s tisztában van-e 
értékrendszerének priori értékeivel – amennyiben életében megadatottak –, vagy sem.  
 
A tesz egyetlen részből áll, amelyen végigvezethető, illetve levezethető az előbbi kérdésekre 
adott válaszok.  
 
A tesztet bármely életkorú vizsgált személy esetén alkalmazni lehet. Mivel a vizsgált személyre 
kifejezett odafigyelést kíván, ezért csak egyéni formában vehető fel.  
 

A. Kitöltési útmutató 
 
- A teszt egy általános priori értéket hoz példának: a családot. A teszt ennek ellenére 

alkalmas más priori értékek és a személyes értékrendszer további értékeinek vizsgálatára is. 
Pusztán a családot, mint priori értéket kell helyettesítenünk azzal a priori értékkel, amelyet 
felleltünk a vizsgált személy életében. 

- A tesztet a segítő, illetve terapeuta tölti ki a vizsgált személlyel való beszélgetés során, 
vagy a Logo-teszt (lásd alább!) kitöltetése és eredményeinek megvizsgálása után.  
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B. A teszt 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
64 Lukas 1986b., 213. o., modosítások: Moldován  
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Magyarázat: a) = veszély tulajdon lelki jóléte számára  
 b) = veszély a család jóléte számára  

Nincs riadó, jelentése: sem a) , sem b) nem forog fenn 
I. fokú riadó, jelentése: vagy a) , vagy b) forog fenn 
II. fokú riadó, jelentése: mind a) , mind b) fennforog  
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C. Kiértékel ő lap 
 
Mivel a teszt egyben kiértékelő lapként is funkcionál, ezért ezen végezzük el a kiértékelést az 
alábbi útmutató alapján. 
 

D. Kiértékelési útmutató 
 

- A teszten – amely egyben a kiértékelő lap is – a vizsgált személlyel folytatott személyes 
beszélgetés alkalmával, vagy az után a következők szerint végig kell haladni: 

 
o a kezdési pont a teszt tetején a Mi végre élni? kérdésnél kezdődik. 
o Amennyiben találunk olyan a vizsgált személy által tett állásfoglalásokat, amelyek 

értelemorientációt tükröznek, úgy bekarikázzuk a van értelemorientáció-t. Ellenkező 
esetben a nincs értelemorientáció-t jelöljük és a hozzá tartozó utalás jelöljük meg 
végeredménynek, amelyet a teszt alatti magyarázatokkal összevetjük.  

o A személyes beszélgetés során kiderülhet az is, hogy sokoldalú értékrendszerrel 
rendelkezik-e az illető, vagy sem. Erről is döntést hozunk, s bekarikázzuk a megfelelő 
választ: egyoldalú értékrendszer, vagy sokoldalú értékrendszer. 

o Most következnek a prioritási értékek és az értékrendszer további értékeinek az 
összehasonlításai. E szinten arról kell dönteni, hogy figyelembe veszi-e a kikérdezett 
személy a prioritási értékeket a további értékekkel szemben, vagy sem. Ismét 
karikáznunk kell. 

o A továbbiakban már csak azt az útirányt vehetjük figyelembe, amely felé a nyilak 
mutatnak. A lehetséges válaszok közül a megfelelőt kell bekarikázni. 

o E válasz megadja, hogy mely riadófokra kell felkészülnünk. 
o Az egyes riadófokok egyfajta kiértékelésként szolgálnak, amelyek részletesebb 

utalással szolgálnak a teszt alján (Lukas 1986b., 210-213. o.).  
o A kapott eredmények tükrében A logoterápia terápiás módszerei fejezethez kell 

térnünk, s a megfelelő terápiát elkezdeni – amennyiben arra szükség ven!  
 

2. Logo-teszt 
 
A Logo-tesztet Elisbateh Lukas, Viktor Frankl egyik tanítványa készítette el 1972-ben, amely a 
logoterápia terápiás vonatkozása szempontjából egy igen lényeges faktort mér – s sokkal 
konkrétabban és pontosabban, mint az előzőekben bemutatott teszt –: rendelkezik-e a vizsgált 
személy benső értelemtelítettséggel, értelemlehetőséggekkel, vagy sem. A logoterápia vallja, 
hogy egy olyan személy, akinek számos értéke, célja, értelemlehetősége van, s rájuk igennel 
válaszolva beteljesíti azokat, akkor értelmesnek, sőt értékesnek éli meg saját életét, s nem 
szenved semmilyen egzisztenciális krízisben, ami azt is jelenti, hogy szellem ép és egészséges. 
Amennyiben egy személy érték- és értelemvesztés közepette él, úgy célnélkülinek, üresnek 
(egzisztenciális vákuum), frusztrálónak (egzisztenciális frusztráció), sőt értelmetlennek érzi életét 
(noogén neurózis és depresszió), amely már egy igen komoly szellemi krízisről tanúskodik. 
Márpedig a logoterápia célja, hogy az érték- és értelemvesztésből kialakuló szellemi-
egzisztenciális kríziseket – legyen az egzisztenciális vákuum, egzisztenciális frusztráció vagy 
noogén neurózis, depresszió – minél hamarabb enyhítse, megszüntesse. A Logo-teszt tehát a 
szellemi dimenzió érték- és értelemtelítettségét és annak fokát méri, amelyből egyértelműen 
eldönthető, hogy az illető értelmesnek, vagy értelmetlennek éli meg életét, s szenved-e az 
egzisztenciális krízisek valamelyikében, vagy sem.  
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A teszt három részből áll: 
 

- A teszt az első részben különböző értékekre kérdez rá, amelyek lehetnek élményértékek, s 
alkotó-, teremtőértékek. Az élményértékek olyan értékek, amelyekre az ember különböző 
élményekre sóvárogva, vagy azokat átélve talál rá: embertársi kapcsolatai, a művészetek 
élvezete, vagy a természet élvezet során. Az alkotó-, teremtőértékekre pedig feladatai, 
munkái során találhat rá. A kérdőív első része tehát olyan értékekre kérdez rá, amelyek 
alapvető és elhagyhatatlan értékei az emberi életnek, s amelyek végső soron értelmessé 
teszik azt. 

 
- A kérdőív második részében már arra keresi a választ, hogy a vizsgált személy szenved-e 

valamilyen értékvesztésben, értékvákuumban, s hogy ez mennyire zavaróan hat rá.  
 
- A teszt harmadik része a beállítódási értékeket méri. Olyan értékeket tehát, amelyek 

jelenléte esetén a megváltozott helyzetekhez – legyenek azok pozitívak vagy negatívak – 
rugalmasan tud alkalmazkodni az ember. Ez nem esik nehezünkre, ha a helyzetek 
előnyösebbre változnak. A probléma akkor merülhet fel, ha a helyzet hátrányosabbá 
változik. A beállítódási értékeknek tehát mindkét esetben jelentős szerepe van, de ez 
utóbbinál különösen is. A beállítódási értékek meglétének felmérése révén választ tudunk 
kapni arra, hogy létezik-e a vizsgált személyben szellemének negatív eseményeire reagáló 
dacoló hatalma, vagy sem.  

 
A teszt 16 éves kortól alkalmazható, illetve mér megfelelően. Alkalmazni egyéni és csoportos 
szituációkban is lehet (Grom-Brieskorn-Haeffner 1987., 49-53. o., Lukas 1986a., 3-4. o.). 
 

A. Kitöltetési útmutató  
 

- A teszt nem mér jól erősen beszédfogyatékos, vagy 80 IQ alatti intelligenciahányadossal 
rendelkező, vagy értelmileg akadályozott személyek esetén. A teszt kitöltése esetén az 
eredmények kérdésesek lehetnek, nem tükrözhetik a valóságot.  

- A teszt kitöltésének ideje körülbelül 30 perc. A kitöltésre szánt idő tehát nem hosszú, így 
igyekezzünk elérni, hogy lehetőség szerint minden kérdést válaszoljanak meg a kitöltők.  

- A kitöltésre szánt időnek elegendőnek kell lennie. 30 percnél több időt semmi esetre se 
adjunk a kitöltőknek. 

- A teszttel bármilyen formában kapcsolatos vizsgált személy által feltett kérdésre 
igyekezzünk a kérdést jól megválaszoló, de semleges választ adni. 

- A következő bevezetővel kell kezdeni a tesztkiosztást: „Egy egyedi módszeren alapuló 
tesztet tartok most a kezemben, amely nem intelligenciahányadost és teljesítményt mért, 
ezért nincsenek jó, vagy rossz válaszok. Nem is olyan tesztről van szó, amely az ön 
személyiségéről akarna valamit leleplezni, sokkal inkább önnön életéhez, életének 
eseményeihez, illetve magához az élethez való benső hozzáállása, beállítódása 
milyenségére kíváncsi. Egészen pontosan arra például, hogy ki tudta-e alakítani, s milyen 
mértékben életkörülményeit, milyen mértékben jelennek meg az ön életében a sikerek és a 
csalódások, illetve milyen életcélok maradtak még ön előtt nyitva. Még az is előfordulhat, 
hogy e teszt kitöltése során – kérdésről kérdésre haladva – egy felismerési folyamaton 
megy keresztül. Éppen ezért az a leghelyesebb, ha minden egyes kérdésre adott válaszát 
pontosan átgondolná – természetesen anélkül, hogy túl hosszan időzne egyetlen kérdésnél. 
Dolgozzon csendben és koncentráljon. Saját maga érdekében igyekezzék őszinte lenni és 
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kérem, ne felejtse el a kérdőív utolsó részét sem gondosan kitölteni, hogy eredményre 
juthassunk, amelyből megfelelő következtetéseket vonhatunk le az ön további életét 
illetően.” (Lukas 1986a., 5. o.)  

 

B. A teszt 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
65 Fordította: Schaffhauser Franz  
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Név: ……………………………………….. (ffi O / nő O)     életkor: …………. 
 
Foglalkozás: ……………………………………………..    dátum: …………. 
 
 
I.   Kérem, olvassa át a következő megállapításokat!  
Ha van közöttük olyan, amely Önt személy szerint érinti, amelyről úgy érzi, hogy akár Ön 
is mondhatta volna, kérem, írjon a mellette lévő négyszögbe "igen"-t! 
Ha olyat talál közöttük, amely az Ön saját véleményével szöges ellentétben áll, kérem, 
írjon a mellette lévő négyszögbe "nem"-et! 
Ha nehezére esik döntenie, megválaszolatlanul is hagyhatja a kérdést. 
 
1. Ha őszinte akarok lenni, leginkább egy kényelmes, békés életet  
szeretnék magamnak, komolyabb nehézségek nélkül és megfelelő  
anyagi háttérrel. 
 
2. Vannak elképzeléseim arról, hogy mivé szeretnék válni  
és miben szeretnék sikereket elérni, és igyekszem ezeket az  
elképzeléseket tőlem telhetően megvalósítani. 
 
3. Otthonom meghittségében, családi körben érzem magam jól, és  
a gyermekeim számára is hasonló hátteret szeretnék biztosítani. 
 
4. Foglalkozásomban, amelyet jelenleg űzök, illetve amelyre jelenleg  
készülök, kiteljesedésemet élem meg. 
 
5. Emberi kapcsolataim ápolása, az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeim  
teljesítése örömet okoz. 
 
6. Van olyan szakterület, amely különösképp érdekel, amelyben  
mindig tovább akarom képezni magam, és amellyel – amint van  
egy kis időm – foglalkozom. 
 
7. Örömet okoznak számomra bizonyos élmények (műélvezet,  
természet stb.), amelyekről nem szívesen mondanék le. 
 
8. Szilárdan hiszek egy vallási vagy politikai feladatban (illetve egy  
a haladást szolgáló feladatban), amelynek át tudom adni magam, 
és igyekszem hozzájárulni ennek megvalósulásához. 
 
9. Amikor életemet gond, aggodalom vagy betegség árnyékolja be,  
nagyon igyekszem, hogy javítsak ezen a helyzeten. 
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II.   Jelölje be, hogy milyen gyakran élte már át a következő élményeket! Kérem, 
törekedjen az őszinteségre! 
 
1. Tehetetlen dühöt érzett, mert úgy látta, hogy hiábavaló mindaz, amit eddig tett. 
 
 nagyon gyakran olykor-olykor soha 
 
2. Azt kívánta, hogy ismét gyermek legyen, és mindent elölről kezdhessen. 
 
 nagyon gyakran olykor-olykor soha 
 
3. Azt vette észre, hogy megkísérli az életét saját maga vagy mások előtt tartalmasabbnak 
beállítani, mint amilyen az valójában. 
 
 nagyon gyakran olykor-olykor soha 
 
4. Idegenkedik attól, hogy a tevékenységével és cselekedeteivel kapcsolatos mély és esetleg 
kényelmetlen gondolatokkal terhelje magát. 
 
 nagyon gyakran olykor-olykor soha 
 
5. Reménykedett abban, hogy egy sikertelen ügyből vagy egy szerencsétlenségből mégis 
valami pozitív dolgot tud kihozni, ha teljes erőbedobással próbálkozik. 
 
  nagyon gyakran olykor-olykor soha 
 
6. Nyugtalanságot érzett, amely jobb belátása ellenére hatalmasodott el magán, és kínzó 
érdektelenséget hívott elő Önben minden iránt, ami csak adódott az életében. 
 
 nagyon gyakran olykor-olykor soha 
 
7. Arra gondolt, hogy ha most jönne el a halál, azt kellene mondania, nem érte meg élni. 
 
 nagyon gyakran olykor-olykor soha 
 
III.  
1. Három esetet mutatok be Önnek: 
 
A) „Sok sikert értem el az életemben. Amit mindig is szeretettem volna, ugyan nem tudtam 
véghez vinni, de emiatt nem estem kétségbe. Az idők folyamán szép pozíciót értem el, és 
bizakodóan tekintek a jövőbe.” 
 
B) „Belekeseredtem abba a feladatba, amelyet célul tűztem magamnak, de az állandó 
sikertelenség ellenére makacsul kitartok mellette. Valódi előnyöm nem sok származott 
belőle, és sok egyéb lehetőséget szalasztottam el miatta.” 
 
C) „Kompromisszumot kötöttem érdeklődési köröm és kényszerítő életkörülményeim 
között. Kötelességeimet becsületesen teljesítem, ha nem is különösképp szívesen. Emellett 
azonban, ha megtehetem, energiáimat egyéni ambícióim felé fordítom.” 
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2. A három történettel kapcsolatban válaszoljon a következő kérdésekre: 

 
A három elbeszélő közül ki a legboldogabb? 
 
És melyikük szenved a leginkább? 

 
 
3. Fogalmazza meg, kérem, pár mondatban az Ön saját „esetét”, amelyben összeveti azt, amit 
mostanáig akart és amire törekedett, azzal, amit ebből elért, valamint hogy miként vélekedik 
erről? 
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C. Kiértékel ő lap66 
 
A kitöltést és a beszedést követően a kiértékelést az alábbi nyomtatványon kell elvégeznünk, 
amelyet csatolunk a vizsgált személy tesztjéhez: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
66 Fordította: Schaffhauser Franz, módosítások: Moldován 
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életkor: (16)-29 30-39 40-49 50-59 60- 

Q1 0-10 0-10 0-7 0-7 0-9 

Közép ( = Q2+Q3) 11-17 11-16 8-13 8-13 10-14 

Q4 

Q4 - (D9 +D10) 18 17 14 14 15 

D9 19-21 18-21 15-18 15-18 16-18 

D10 22-32 22-32 19-32 19-32 19-32 

Az eredmény:                         
                

Q1  Közép    
Q4 

     

    (=Q2+Q3)         
                      

                  

      Q4  D9  D10   

      -(D9+D10)         
                            
                            

TI és TIII.3.   
összehasonlítása: 

 
   
   

                 
Tartalmi súlypontok:    

   
                 

Egyéb megjegyzések:    
   

                 
Terápiás relevancia:    

   
               

: 
: 

T I 

T II 

T III 3 

T III 2 

pontösszeg 

pontösszeg az 5. kérdés nélkül 
az 5. kérdés pontja 

boldog 
szenved 
 

0 1 2 3 4 

„értelemkontinuum”, értelemvonal 
pozitív beállítódás 

: 
: 

: 
: 

 

 

 

 

 

 

 

Teljes pontösszeg 
Életkor 

 

 

: 
: 

: 
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D. Kiértékelési útmutató 67 
 
A kiértékelő laphoz e kiértékelési útmutató nyújt részletes segítséget.  
 
A kiértékelés előtt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a vizsgált személy részéről a 
tesztben elkövetett javítások elfogadhatóak. A TIII.3. kérdés esetében a vizsgált személynek 
elfogadhatjuk, ha a margókon kívülre ír – további hely hiányában.  
 
A teszt kiértékelési szempontból két részre bontható: 
 

- Kvantitatív kiértékelésre: ami azt jelenti, hogy a kiértékelés során a tesztben előzetesen 
megadott válaszokra történt voksokat értékeljük pontszámokkal. Ez a helyzet fordul elő a 
TI, a TII., és a TIII.2. kérdések esetében.  

 A kvantitatív (mennyiségi) értékelés során két szélsőségre figyelhetünk fel e teszt kapcsán: 
 

o Minél alacsonyabb pontokat kap a vizsgált személy, annál inkább biztosak lehetünk 
abban, hogy egészséges pszichohigiénével rendelkezik. Az életigenlésre adott 
magatartása és válasza a lehető legoptimálisabb. 

o Minél magasabb pontokat kap a vizsgált személy, annál inkább biztosak lehetünk 
abban, hogy nem megfelelő egészségű pszichohigiénével rendelkezik: elégedetlen 
életével, az egzisztenciális vákuum, egzisztenciális frusztráció, vagy a noogén neurózis 
és depresszió egyikének stádiumában van, s erős élettagadást mutat.  

 
- Kvalitatív kiértékelésre: ami azt jelenti, hogy a kiértékelés során szöveganalízist végezve, a 

vizsgált személy szöveges válaszából igyekszünk kiolvasni bizonyos, minket érdeklő 
információkat. Ez a helyzet fordul elő a TIII.3. kérdés esetén.  

 A kvalitatív (szöveges) értékelés során a következő megállapításra juthatunk e teszt 
kapcsán: 

 
o A vizsgált személy egy előre felállított úgynevezett „értelemkontinuumon”, 

értelemvonalon a két végpont – a rendkívül erős benső értelemteliség és a rendkívül 
gyenge benső értelemteliség, értelmetlenségérzés – között hol helyezkedik el. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
 
67 Fordította: Schaffhauser Franz és Moldován  
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T I      
  „igen” = 0 pont,  
  „üresen hagyott” = 1 pont,  
  „nem” = 2 pont.   
     
Még előforduló lehetőségek a válaszoknál: 
     
- „igen” és „nem” együtt van bejelölve, akkor 

„üresen hagyottként” kell kezelni = 1 pont, 
 

- ha indoklás is van a válasz után, akkor is mindig 
az „igen”-t vagy a „nem”-et kell figyelembe venni = 0 vagy 2 pont 

 

     
Az egyes itemekre adott pontokat össze kell adni. 

Az így kapott pontösszeget a Kiértékelő lapra kell átvezetni! 
     
     
T II  (az 5. item nélkül!)     
  „soha” = 0 pont,  
  „olykor-olykor” = 1 pont,  
 „nagyon gyakran”  = 2 pont.   
     
Még előforduló lehetőségek a válaszoknál: 
     
- ha nem választ, akkor úgy kell tekinteni, mintha 

a válasza „olykor-olykor” lenne = 1 pont, 
 

- ha kettőt választ, az extrémebbet kell választani 
és aszerint pontozni = 1 vagy 2 pont, 

- ha mind a hármat választja, 
úgy kell tekinteni, mintha a válasza 
„olykor-olykor” lenne = 1 pont.  

 

     
Az egyes itemekre adott pontokat össze kell adni (az 5. itemet ne számoljuk bele!) 

A pontösszeget a Kiértékelő lapra kell átvezetni!  
     
     
T II  (csak az 5. item!)    
  soha = 2 pont,  
  olykor-olykor = 1 pont,  
  nagyon gyakran  = 0 pont.   
     
Még előforduló lehetőségek a válaszoknál: 
     
- ha nem választ, akkor úgy kell tekinteni, mintha 

a válasza „olykor-olykor” lenne = 1 pont, 
 

- ha kettőt választ, az extrémebbet kell választani 
és aszerint pontozni = 0 vagy 1 pont, 

- ha mind a hármat választja, 
úgy kell tekinteni, mintha a válasza 
„olykor-olykor” lenne = 1 pont.  
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Az 5. itemre adott pontot a Kiértékelő lapra át kell vezetni! 
     
     
T III.2.      
     
 „boldog” A) válasz = 0 pont,  
  B) válasz = 2 pont,  
  C) válasz = 1 pont.   
     
     
 „szenved” A) válasz = 2 pont,  
  B) válasz = 0 pont,  
  C) válasz = 1 pont.   
     
Még előforduló lehetőségek a válaszoknál:   
     
- ha üresen marad egy rubrika = 1 pont,  
- ha mindkét rubrika üresen marad = 1-1 pont.   
     

A T III.2.  itemre adott pontokat a Kiértékelő lapra, a megfelelő helyre át kell vezetni!  
     
     
T III.3.      
     
 „értelemkontinuum, értelemvonal”:   
     
 Rendkívül erős benső értelemteliség = 0 pont,  
 Erős benső értelemteliség = 1 pont,  
 Közepes benső értelemteliség = 2 pont,  
 Gyenge benső értelemteliség = 3 pont,  
 Rendkívül gyenge benső 

értelemteliség, 
vagy értelmetlenségérzés  = 4 pont.  

 

     
Még előforduló lehetőségek a válaszoknál:   
     
- ha üresen hagyta, vagyis nem írt semmit  = 2 pont,   
- minden más esetben (ami kívül esik a fentieken) = 0 pont.  
     

Az „értelemkontinuumra, értelemvonalra” adott pontot 
a Kiértékelő lapra, a megfelelő helyen be kell karikázni és az értéket be kell jegyezni! 

     
     
 pozitív beállítódás:   
     
 a) saját szenvedéséhez   
 b) saját sikeréhez, eredményéhez   
     
  a) és b) = 0 pont,  
  a) vagy b) = 1 pont,  
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  egyik sem = 2 pont.  
     
Még előforduló lehetőségek a válaszoknál:   
     
- ha a szövegben alapvetően hiányzik a beállítódásra 

való utalás  = 0 pont. 
 

     
A pozitív beállítódásra adott pontot a Kiértékelő lapra át kell vezetni!  

     
Utolsó lépések: 
 

- a rubrikákba kiírt pontösszegeket össze kell adni és a Teljes pontösszeg rubrikába 
beírni. 

- A Teljes pontösszeg alá az Életkorhoz segítségképpen fel kell vezetni a kitöltő 
életkorát is. 

 
- A Kiértékelő lap első táblázata után egy sztenderdizált értékeket mutató táblát látunk. 

E táblázatban először az életkornak megfelelő oszlopot kell kiválasztani, majd az 
életkornak megfelelő oszlopban megkeresni azt a rubrikát, amelybe az elért Teljes 
pontszám beleillik. 
A meghatározott rubrikát be kell karikázni. Ezzel az is kiderül, hogy mely 
tartományba sorolható majd a kitöltött személy (Q1, Közép ( = Q2 + Q3), vagy a Q4 
valamelyik altartománya).  
 

- A sztenderdizált értékeket mutató táblázat alatt a végső eredményeket közöljük: 
• az ábrában bekarikázzuk a korábban meghatározott tartományt, amely 

végső információkat ad arról, az illető értelmesnek, vagy értelmetlennek éli 
meg életét, s szenved-e az egzisztenciális krízisek valamelyikében (ha igen, 
milyen mértékben), vagy sem.  

     
A tartományok jelentése:    

 
 

Q1 
Közép 

( = Q2 + Q3) 
Q4 

( −D9 + D10) 
D9 D10 

Benső 
értelem-
teliség 

Kiváló Közepes Gyenge Elégséges Elégtelen 

Lelki 
(pszichés) 
stabilitás 

Stabil Közepes stabilitás Gyenge stabilitás Instabil Rendkívül instabil 

A noogén 
neurózis 
fellépő 
tünetei 

- 
- 

(krízis esetén 
előfordulhatnak) 

Egzisztenciális 
vákuum 

Egzisztenciális 
frusztráció 

Noogén neurózis, 
depresszió 
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Járulékos 
betegségek 

- - 

- Lelki 
(pszichés) 

- Pszicho-
szomatikus 

Lelki (pszichés) 
betegségek 
(depresszió, 
abnormális 
életmód, 
kriminalitás, 
pszichopátia, 
szexuális 
perverziók, 
szenvedély-
betegségek, 
öngyilkossági 
gondolatok, stb.) 

- Lelki 
(pszichés) 

- Reaktív 

Terápiás 
javallat 

- - 

Logoterápia 
(bátorítás; 
minták, 

példaképek 
felmutatása)! 

Logoterápiás 
beavatkozás! 

Logoterápiás 
kezelés 

(értelemorientáció 
alakítás)! 

 
Q1 

Közép 
( = Q2 + Q3) 

Q4 

( −D9 + D10) 
D9 D10 

 
• Megvizsgálhatjuk, hogy ütközünk-e ellentmondásokba a TI és TIII.3. 

kérdések közötti összehasonlítás esetén. Mik lehetnek ezek? (A fellelt 
ellentmondások gyakran igen fontos indikátorok.)  

• A Tartalmi súlypontok  esetében a diagnosztizált problémákat jelezzük 
részletesen, amelyekre a megsegítést, a terápiát alkalmazni fogjuk.  
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• Az Egyéb megjegyzésekben adhatunk számot a vizsgált személy esetleges, 
feltűnő magatartásáról, amelyre a teszt kitöltése közben figyelünk fel (pl. 
hirtelen sírógörcs, stb.).  

• Az eredmények alapján, s azokat figyelembe véve a Terápiás relevanciához 
logoterápiás terápiás eljárásokat sorolunk fel.  

     
     
 
Ezzel tulajdonképpen a noogén neurózisok és depressziók diagnosztizálására szánt kérdőíveket 
áttekintettük.  
 
Ismerkedjünk ezek után meg a logoterápia terápiás fogásaival, amelyek nemcsak a prevencióban 
történő felkészítés során, hanem a tanulókkal való bánásmód esetén – adott esetben az egyes 
megbetegedések, neurózisok kezelésére – is elengedhetetlenül fontosak lesznek.  

IV. A logoterápia terápiás módszerei 
 

Az egyes neurózisok leírása után térjünk át az enyhítésükre és megszűntetésükre kidolgozott 
terápiás módszerek ismertetésére. Hogy a terápiákról részletesen szólni tudjunk, röviden 
definiálnunk kell, mit is értünk terápiás szempontból logoterápián! A logoterápia terápiás 
megközelítés alapján az ember lelki (pszichés) és szellemi eredetű betegségeinek gyógyítására 
(enyhítésére, leküzdésére) kidolgozott eljárási rendszer, amelyet – Frankl után, de kisebb 
módosítással – a következő összefüggés útján is le tudunk írni: 
 

Ψ = X + Y � λ 
 
Most oldjuk fel az egyes jeleket! Kezdjük az X és az Y esetében. Az X a szenvedő embert (diák, 
tanár, páciens) jelenti személyével, egyediségével és egyéniségével együtt. Az Y a szenvedő 
emberen segíteni kívánó, akaró személyt (diák, tanár, terapeuta) szimbolizálja szintén 
személyével, egyediségével és egyéniségével együtt. A Ψ (pszí) a logoterápiás módszert, vagy 
módszerek összességét jelenti, amelyet vagy amelyeket a szenvedő emberen segítő személy 
határoz meg úgy, hogy közben figyelembe veszi a szenvedő ember személyét, egyediségét, 
egyéniségét, s természetesen szenvedéseit és neurózisait is. Azonban ahogyan Viktor Frankl 
mondja, semmi esetre sem szabad azt hinnünk, hogy a logoterápia minden helyzetben, minden 
ember esetén, minden szenvedés és megpróbáltatás tekintetében csodaszerként hat: „… sem nem 
alkalmazható minden módszer sikeresen minden esetre, sem nem lehet minden terapeutának 
minden módszer a kezében azonos hatékonysággal.” (Frankl 2005., 125. o.) Egy dolog azonban 
továbbra is figyelmünk előtt kell, hogy lebegjen: a logoterápia minden más pszichológián és 
terápián túl figyelembe veszi az emberben meglévő alapvető humán jelenségek világát, amelyek 
az ember szellemi létében gyökereznek, s amelyek – természetesen ezen, szellemi dimenzióval 
együtt – megkülönböztetik, sőt magasabb síkra emelik az embert az állatoknál. Ettől a szellemi 
síktól, érától, dimenziótól lesz az ember több, mint az állat, amellyel hasonlóságát pusztán fizikai 
teste és fizikai lelke (pszichéje) körvonalazza. A logoterápia pedig ezen humán jelenségek 
segítségével cselekszik: mozgósítja azokat minden más pszichológia és terápiás módszer 
cselekvései mellett, vagy azokon túl. Ha az ember tudatában van emberi mivoltának, akkor ezek 
a humán jelenségek mozgósíthatók is, ha azonban az ember nincs tudatában annak, hogy több, 
mint pusztán állat, hogy nagyobb – úgynevezett – szellemi képességek birtokosa, a szellemi 
dimenzió mozgósítása igen nehéz. Mik ezek a humán jelenségek? Mik ezek a szellemi 
képességek? 
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- A szellem személyessége, szabadsága és felelőssége, s a belőlük következő szellemi dacoló 
hatalom képessége, 

- a szellem sértetlensége, s a belőle következő ön-eltávolodás (ön-distancia) szellemi 
hatalma, képessége és 

- a szellem értelemorientáltsága (értelem akarása), s a belőle következő ön-felülmúlás (ön-
transzcendencia) hatalma, képessége (3. táblázat).  

 

Az egyes szellemi tulajdonságokról, hatalmakról, képességekről részletesen A logoterápia 
elméleti koncepciója fejezetben, s az egyes terápiák keretein belül olvashatunk, mivel ezen 
filozófiai elgondolások a terápia részét képezik.  
 
Mivel tehát a logoterápia sajátos humán jelenségeket von be a terápiás kezelésekbe, s mivel 
eleve több is, mint más pszichológiák és terápiák – pontosan ezen humán dimenzió és jelenségek 
tudatosításával és segítségül hívásával –, minden más, a humán jelenségeket alapvetően semmibe 
vevő irányzattal, terápiás móddal szakítanunk kell. Így tehát: 
 

- A segítő részéről a szenvedő ember lelkében való vájkálással, turkálással, amelyek 
elbagatellizált, lebutított, leegyszerűsített összefüggéseket és párhuzamokat keresnek a 
múlt és a jelen eseményei között, valamint olyan módszerekkel, amelyekkel a múlt olyan 
eseményeit akarjuk a felszínre hozni, amit a szenvedő ember már réges-régen elfelejtett és 
különben sincs abszolút semmi köze jelenlegi szenvedéséhez.  
Ennek tudatosítása a segítő személy feladata saját értelmessége jegyében. 

- A szenvedő személy részéről pedig a nehéz, szenvedésekkel teli sorsának kialakulása miatti 
felelősök keresésével (édesanyja, édesapja, testvére, felesége, férje) kell szakítani, akiket 
hibáztatni lehet, s akikre átháríthatja szenvedését, felelősségre vonását. Ezzel természetesen 
nem ér el mást, mint hogy mások számára is szenvedést okoz, vagy másokat is éppen olyan 
agresszióban részesít, mint amilyeneket neki kellett elszenvednie (gyilkossági kísérlet, 
verekedés, fenyegetést, stb.). 
Mivel a segítő személy nem mondhatja meg, mit tegyen a szenvedő ember – csak segítheti 
és orientálhatja az értelmes és helyes irány felé! – a szenvedő személynek magának kell 
döntenie, vállalja ezeket az embert messzemenőkig lealacsonyító tetteket (Lukas 2006., 
173-178. o.).68 

 
Végül a segítő személy által alkalmazott terápiás módszer – a szenvedő ember sajátosságainak 
figyelembe vétele mellett és által – eredményre vezet. Ezt az eredményt jelölhetjük λ (lambda)-
val, amely az egyes kezelteknél más és más értékeket vehet fel (Frankl 2005., 125-127. o.).  
 
Látható tehát, hogy a logoterápia a szenvedés enyhítését és leküzdését tűzi ki célul – ahogyan 
már a definícióban is olvashattuk –, s ennek elérése érdekében mozgósítani igyekszik a humán 
jelenségeket is.  
A legtöbb megpróbáltatásból fakadó szenvedés idővel enyhül, sőt be is gyógyul, de mi a helyzet 
azokkal, amelyek csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyulnak? Mi nem lehet a 
megfelelő emberi magatartás ilyen helyzetekben, ilyen szenvedések közepette? 

                                                 
 
68 „Csak ha a pszichoterápia koncepciója részévé teszi „a szót, amit mi nem mondhatunk ki” – a logoszt tehát [vagyis a szenvedő ember által 
feltérképezendő értelmet, értelmességet és helyességet] –, csak akkor lesz képes arra, hogy betegeit olyan útra vezesse, amelyen járva sem nem 
vetik magukat alá vakon mások akaratának, de abba a hibába sem esnek, hogy saját akaratukat tekintsék önmaguk és mások számára egyedül 
üdvözítőnek.” (Lukas 2006., 178. o.)  
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1. A túlságos, vagy mániákus odafigyelés lehetséges megoldás lehet, de semmiképpen sem 

egészséges megoldás, mert akár újabb betegségeket generálhat, vagy képzelt betegekké 
válhatunk. 

2. Az elfojtás is egyfajta megoldás, de ez sem vezethet célhoz, legalábbis akkor nem, ha 
célunk, hogy lelkünk és szellemünk épségben vészelje át a megpróbáltatásokat. Ebben az 
esetben ugyanis az elfojtott szenvedés idővel újra a felszínre törhet. 

 
Hogy a két előző megoldási mód nem megoldás – bár mégis sokan élnek vele –, abból is látszik, 
hogy az ember csak akkor él igazán, ha a jelenében él. A logoterápia és egzisztenciaanalízis ezt 
az ember jelenidejűségének nevezi, és arra utal, hogy az ember kiteljesedni csak a jelenében tud: 
egy szeretett személy felé vagy egy feladat, munka felé. Abban a pillanatban, amikor a múltba 
vagy a jövőbe merengünk, jelen pillanatainkat nem tudjunk igazán átélni, azokban nem tudunk 
kiteljesedni, s korlátozottá válik jelenidejűségünk. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a szeretett 
személlyel, vagy személyekkel vagyunk, illetve fontos feladatainkat, munkáinkat végezzük, de 
lélekben, szellemben továbbra is saját szenvedéseinkkel vagyunk elfoglalva (Lukas 2006., 185-
188. o.). 
Mi lehet akkor a megfelelő, emberhez méltó magatartás a szenvedések idején? 
 

1. Ragaszkodnunk kell kialakított értékeinkhez, értékrendszerünkhöz. 
A szenvedések felbukkanásakor és erősödésekor az ember hajlamosítja magát, hogy 
kétségbeessen és behódoljon valaminek, más szavakkal, hogy istenítsen valamit.  
Istenítheti magát a szenvedést és a szenvedés okát is (pl. isteníti fejlődési rendellenessége 
során ki nem alakult, ki nem fejlődött fél karját). Nem tudatosan teszi ezt, nem borul le 
előtte, de azzal, hogy minden mélabús percét szenvedésén és annak okozóján tölti, máris az 
értékes dolgok elől vonja el figyelmét és jelenidejűségét (pl. az elől, hogy teljes életet élhet 
az egyik karja nélkül is, vagy nem ébred tudatára, hogy művégtagot is kaphat, vagy nem 
veszi észre, hogy édesanyja aggódó szeretetéért hálát adjon, s viszont szeresse őt).  
Igen ám, de isteníteni nem csak a szenvedés, vagy okozóját lehet, hanem egyetlen, a 
szenvedő ember számára fontos értéket is (pl. ha valamelyik diáklány rendkívül tehetséges 
a képzőművészetek tekintetében: szépen fest, vagy rajzol, így művésznőnek készül, s 
festményei, rajzai révén akar majd megélni, ezért mindent erre tesz fel, s mindent ennek 
rendel alá. Egy alkalommal édesanyjának a konyhában segédkezve levest főz, s a forró 
leves kiömlik pontosan a kezére. Olyan fokú égési sérüléseket szerez, hogy soha többé nem 
fogja tudni használni a kezeit. Mit tesz ezek után, mivel csak egy dolog számított 
értékesnek számára: az, amitől most örökre meg kell válnia).  
Terápiás eljárásunkban ragaszkodunk kell azokhoz az értékekhez, amelyeket fontosnak 
tartunk. A hangsúly az értékeken és a többes számon van! Vagyis: értékeinkhez, nem pedig 
a szenvedéshez és okaihoz, s az értékeinkhez, nem pedig egyetlen értékhez kell hűeknek 
lennünk. Ha a szenvedésnek és okainak nem tulajdonítunk akkora jelentőséget, mint 
amennyi megilleti őket, és értékeink virágai felé fordulunk, akkor nemcsak a szenvedést 
tudjuk majd elviselni, hanem készen lehetünk más értékek beteljesítésére, ha egyik 
értékértelmünket el is veszítettük. Ahhoz azonban, hogy a szenvedéshelyzetekben 
értékbatyunk telve legyen, szükséges, hogy számunkra fontos és értelmes értékekkel 
töltsük meg még mielőtt a szenvedés beköszöntene. 

 
2. Hálásnak kell lennünk a múlt szép és tartalmas eseményeiért. 
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Az ember hajlamos lesz arra a szenvedések idején, hogy mindent átkozottnak tekintsen és 
pokolba kívánjon. Pedig rá kell döbbenni, hogy múltunkban bizony voltak szép és 
tartalmas események is, amelyekért hálát kell éreznünk. 
Az ember a szenvedésekre reagálhat azonban úgy is, hogy a múltban megélt szép és 
tartalmas események emlékeihez menekül, s kiszakítja magát jelenidejűségéből. A múltban 
történt pozitív emlékekért lehet hálát adni, siratni azonban nem szabad: örülnünk kell 
felettük, hogy valamidőn meglátogattak bennünket, s tovább kell lépnünk jelenidejűségünk 
felé. 

 
3. Fejet kell hajtanunk a titok előtt. 

Azon felismerés után, hogy életünkben lehet értelmes célunk a szenvedések dacára, 
ellenére is, vajon fel tudja-e fogni, meg tudja-e érteni, rá tud-e érezni az ember arra, hogy 
mire hivatott a szenvedéssel, hogy szenvedésének bizonyosan van értelme! Hosszas út 
vezet addig, hogy az ember ne a szenvedése és okai előtt, hanem szenvedése értelmének 
titka előtt hajtson fejet.69 

 
4. Tovább kell keresnünk életünk értelmeit, s be kell teljesítenünk azokat. 

Ha már rádöbbentünk arra, hogy a jelenben, s saját jelenidejűségünkben élünk és nem a 
múltban, de rádöbbentünk arra is, hogy valami csodálatos titok van szenvedésünk mögött, 
akkor bearanyozhatja értelmünket az a felismerés is, hogy jelenidejűségünkben még 
mindig vannak értelmes dolgot – a szenvedés dacára, vagy éppen emiatt –, amelyeket be 
kell teljesítenünk, s véghez kell vinnünk, akár múló, akár halálig tartó szenvedésről van 
szó: mindig vannak értelemlehetőségek. Terápiás esetleírások lejegyezése révén tudjuk, 
hogy közvetlenül a halál előtt álló betegeknek – amennyiben megtalálták utolsó 
értelemlehetőségüket, amelyeket mint mesterművet beteljesíthetnek – kevesebb 
fájdalomcsillapítóra volt szükségük, elmaradt haláltusájuk, mert önmagukkal békét 
kötöttek, s ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy mindaddig, amíg a mestermű el nem 
készült, nem haltak meg (Lukas 2006., 221-232. o.).  

 
Ezek a magatartásmódok alkalmasak bármilyen szenvedés idején. Az egyes neurózisok esetében 
további terápiákkal egészülhetnek ki: ezeket az egyes neurózisokhoz rendelt terápiás 
módszereknél részletezzük tovább; ezek következnek most. Szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy az alábbiakban közölt 3. táblázat  (Frankl 1988., 138-143., Frankl 2005., 11-20., 127-138., 
143-144., o., Frankl 2006., 20-22. o., Lukas 1986b., 88., 94., 96., 115., 123., 134-140., 145., 
148., 156-166., 171., 175., 181-185., 199-202., 204-208. o., Lukas 2006., 56-65., 94., 100-107., 
109-110., 125., 129-144., 153-163. o., Zsók 2005., 124-125. o.) jól összefoglalja mindazt, amit a 
terápiás módszerekről tudni kell, a részleteket azonban a megfelelő fejezetekben olvashatjuk, 
amelyekben újra és újra visszautalunk majd az említett táblázatra: 
 
 
  
 

                                                 
 
69 „… a természetben, amennyire ezt át tudjuk tekinteni, semmi sem értelem nélkül való. Minden kicsi részletnél, minden virágsziromnál, minden 
csigaháznál, „gondolt” a természet valamit, éppen legnagyobb csodájának koncepciójában, ami a szellemi életet is magában foglalja, követett 
volna el egy súlyos hibát? … ennek a szellemiségnek a felfogáshorizontja oly messzire ér, hogy felfogóképességeinek határai is bennfoglaltatnak. 
Az ember tudatában van saját korlátainak, ami azt is jelenti, hogy a saját határain túli világ létezését is elismeri…  
Mit jelent mindez a betegek, a szenvedők, a halállal felkentek számára? Nyilvánvalóan azt: le kell mondanunk a miértekre vonatkozó 
kérdésekről, s fejet kell hajtanunk a titok előtt. Meg kell hajolnunk annak a bizalomnak a jegyében, hogy van egy titok, túl felfogóképességünk 
határain, van titkos értelem, ami valahogyan mindent igazol, amit kénytelenek vagyunk elszenvedni; ami mindent a helyes irányba állít, tűnjék 
bár mégoly igazolatlannak is. Bíznunk kell abban, hogy … [keze ujja] … nem ujj csupán; több annál: „útmutatás”. (Lukas 2006., 229-230. o.) 
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3. táblázat: A logoterápia terápiás módszereinek jellemzői 
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1. Prevenció  
 
A logoterápiai értelemben vett prevenció nem terápiás módszer. Ennek ellenére a logoterápia 
fontosnak tartja, hogy a prevenció, a megelőzés keretén belül felkészítse az érdeklődőket azokra 
a szellemi beállítódásokra, amelyek révén elérhetővé válhat az egész életen át tartó 
értelemorientáció, értelemakarás, s végső soron az emberi élet élethosszig tartó értelme. 
A prevenciós foglalkozások ugyanakkor célul tűzik ki azt is, hogy az érdeklődők számára 
bepillantást engedjenek a logoterápia elméleti és gyakorlati vonatkozásaiba (antropológiájába, 
pszichoterápiájba, filozófiájába, a neurózisok megismerésébe és terápiás kezelésébe), hogy 
megbetegedés, neurózis esetén kellő hatékonysággal, eredményességel és sikerességgel tudják 
felvenni ellenük a küzdelmet.   
 
A logoterapeuták időközönként rendeznek ilyen prevenciós foglalkozásokat, amelyeknek témái 
lényegében megegyeznek kötetünk logoterápiás témáival.  
 
A mi részünkről e kötetben prevenciós célokat kívántunk szolgálni – főleg a tanuló populáció 
számára – a Logopedagógia elméleti koncepciója és a Logopedagógiai gyakorlati koncepciója 
című fejezetekben. A részleteket lásd e fejezeteknél!  

2. A beállítódás moduláció 
 
Az első nagyobb logoterápiai terápiás módszer a beállítódás moduláció módszere, amelyet: a 
noogén neurózisok és depressziók, a reaktív neurózisok (iatrogén neurózisok, hisztéria, 
szenvedélybetegségek), valamint a szomatogén (ál)neurózisok (testi funkciózavarok, súlyos testi 
betegségek, fogyatékosságok, pszichózisok (endogén depressziók, skizofrénia)) esetén 
alkalmazhatunk. Korábban említettük, hogy a logoterápia és terápiás módszerei sem 
mindenhatóak, így el kell fogadnunk, hogy a szomatogén (ál)neurózisok esetében kiegészítő, 
vagy kísérő terápiaként jelenhet meg, mint orvosi lélekgondozás, a reaktív neurózisok 
kezelésekor nemspecifikus terápiaként lehet jelen. Ahol valóban igazi és domináns terápiaként 
jelenik meg, az a noogén neurózisok köre, itt ugyanis, mint specifikus terápiát alkalmazzuk (3. 
táblázat). Korábban arról is szóltunk már, hogy a logoterápia minden más pszichológia és terápia 
ellenében az ember szellemi jellemzőire, tulajdonságaira, s a belőlük következő szellemi 
képességére is alapoz: a személyességre, a szabadságra, a felelősségre, a sértetlenségre, az 
értelemorientációra, a szellem dacoló hatalmára, az ön-eltávolodásra és az ön-felülmúlásra. A 
beállítódás moduláció, mint logoterápiás módszer az ember szellemi dimenziójának szellemi 
dacoló hatalmát és értelemorientációját (az értelem akarását) mozgósítja. A noogén neurózisok 
esetében, mint korábban láthattuk értelmetlenségérzés lép fel, amelyet kivédeni csak a szellem 
azon akaratával lehet, amellyel eleve törekszik arra – még a neurózis megjelenése előtt, vagy azt 
követően –, hogy értelmet találjon saját életében. A szellem dacoló hatalma, mint szellemi 
képesség az emberre rányomuló és elvakító testi vagy pszichikus (lelki) folyamatok fölé 
igyekszik orientálni az embert, s képessé tenni arra, hogy minden nehézség és szenvedés 
ellenére, amelyeket ezek a testi vagy lelki (pszichés) folyamatok előidéznek benne, igyekezzék 
dacolni, fellépni egészsége megőrzése, vagy újbóli kialakítása miatt. Bár két szellemi 
képességről és hatalomról beszélünk, a terápia lényege a beállítódás moduláció esetében egy: a 
helyzethez, a körülményekhez, a szenvedésekhez való beállítódás, hozzáállás kialakítása, vagy 
korrigálása olyan módon, hogy a személy aktívan tudjon állást foglalni, s ne passzív elszenvedő 
helyzetre rendezkedjék be.  
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A beállítódás modulációval lehetőségünk nyílik azoknak a betegítő okoknak, patogén 
komponenseknek (tragikus triász (szenvedés, bűn, halál), valaminek az istenítése) és tüneteknek 
(az Ősbizalom elvesztése, csak a földi dolgokban való bizalom (ambivalens jelenségek, 
kisebbrendűségérzés, brutalitás), ürességérzés) a kezelésére, amelyek tulajdonképpen minden 
neurózis esetében előfordulnak, mivel minden neurózis alapvető okai és tünetei. A beállítódás 
moduláció révén célzottan igyekszünk ezen okokat és tüneteket lehetőség szerint felszámolni, s 
amennyiben ez mégsem lenne lehetséges, úgy megfelelő beállítódást, hozzáállást kialakítani, 
korrigálni irányukba. A terápia konkrétan két fő terápiás momentumból indul ki: 
 

- Az Ősbizalom visszanyerésének főterápiájából. 
Tudnunk kell, hogy az Ősbizalom elvesztése bármely szenvedés, neurózis esetében 
előfordulhat, viszont visszanyerésének lehetősége csak a beállítódás moduláció által 
valósítható meg. A segítő személy feladata az, hogy az Ősbizalom oltalmát elvesztő 
szenvedő embert visszavezesse az Ősbizalomhoz. A következő fontos szempontok egyben 
mérföldkövek is, amelyek által a szenvedő személy lépésről-lépésre közelebb kerülhet az 
Ősbizalomhoz: 
 
o Tudatosítani kell és el kell ismertetni, hogy Énünk része a körülöttünk lévő, (teremtett) 

világnak. 
� Erre a legfőbb bizonyítékot emberi testünk adja, melynek anyaga jelentős 

mértékben és összeegyeztetetlenül egyáltalán nem különbözik a körülöttünk lévő 
világban megjelenő más élő és élettelen dolog anyagaival.  

 
o Tudatosítani kell és el kell ismertetni, hogy Énünk és személyünk legbenső magja ép és 

sérthetetlen, amely integrálható, beleolvasztható az Ősbizalomba70.  
� Az ember harmadik, leginkább emberi dimenziójából kell kiindulnunk: a 

szellemiből. Ez a legbenső mag. S mivel nem betegedhet meg, mert képes az 
értelem akarására, dacolásának aktivizálására, saját magától való eltávolodásra és 
saját maga felülmúlására, ezért ép és sérthetetlen is. 

� Az ember pusztán testi és lelki (pszichés) mivoltában tökéletlen és viszonylagos 
(megbetegedhet, elveszítheti az állását, eltanácsolhatják az iskolából, meghalhat 
egyik szerette). Így a földi életben semmire sincs garancia: bármi megtörténhet. 
Vagyis valamitől függ emberi életünk, s emberi életünket, létünket, mint 
viszonylagosságot kezdjük el valami abszolúthoz viszonyítani. 

� Az ember a körülötte lévő világ és dolgai viszonylagossága és tökéletlensége 
ellenére tud következtetni erre az abszolútra. Teste és lelke (pszichéje) evilági, de 
szelleme révén ki is emelkedik ebből a világból. Ez teszi emberré és egyedülállóvá 
a teremtett világban.   

                                                 
 
70 „Egy embernek, aki oltalmazottnak érzi magát, sok mindenre nincs szüksége… 
Hiszen az ősbizalom azon feltételezésen alapszik, hogy az önmagában jót, az önmagában értelmeset egy magasabb szempontból eleve tudottnak 
és ismertnek tételezzük, hogy az a mindenek fölötti „önmagában jóban”, a „végső értelemben” megőrződött számunkra. Aki ebben az 
ősbizalomban oltalmat élvezve megnyugodhat, nem válik remélt földi sikerek és embertársai helyeslő visszajelzéseinek kiszolgáltatottjává [lásd: 
ambivalens formák, kisebbrendűség érzés, brutalitás, amelyekről az Ősoltalom és Ősbizalom kapcsán olvashattunk]. Cselekedeteinek mikéntjét 
szabadon, önnön felelősségének tudatában határozza meg…  
… az ősbizalom örök értékekhez igazodik, nyilvánvaló: mennyire relatív értékű csupán az anyagi javak birtoklása, ami egyben azt is jelenti, hogy 
ugyanennyire nélkülözhetők is. Önkéntes szerénységben csak az élhet, aki az anyagtalanban oltalmazottnak tudja magát, a birtoklás vágyától csak 
az szabadulhat meg, aki a létben lelt otthonra.” (Lukas 2006., 55., 56-57. o.) 
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� A szenvedő ember figyelme rávezethető arra, hogy létezik egy olyan oltalom, 
amelyben ő korábban, szenvedése kínzó gyötrelmei előtt megbízott, amelyben 
biztonságot talált (ez az Ősoltalom és Ősbizalom). Ez az Ősoltalom az ember feletti 
dimenzióban „fészkel”, amelyre azzal a technikával is rávilágíthatunk, ahogyan az 
ember harmadik, szellemi dimenziójára a testi és lelki (pszichés) dimenziói felől. 
Ha sikerül ráeszmélnie az embernek erre a felismerésre, észreveszi azt is, hogy 
személye, szelleme részese ennek az Ősbizalomnak: s megtörténik az elvesztett 
Ősbizalomba való újraintegrálódás.  

 
o Tudatosítani kell és el kell ismertetni irányított voltunkat, életünket. 

� A szenvedő emberrel való beszélgetések során kiderült csodás véletlenekre kell 
felhívni a figyelmüket, amelyekkel az Ősoltalom megvédte őket a 
megsemmisüléstől. Ezzel belátható, hogy van valami, vagy valaki, ami, vagy aki 
számom tartja életünket, s orientál bennünket71. 

  
- És az értékbővítés főterápiájából.  

Ez a terápiás „főfogás” az előző terápiából, az Ősbizalom visszanyerésének főterápiájából 
ered. Mert amint a szenvedő ember ismét tudatára ébred az Ősoltalomtól származó 
oltalmazottságának, ismét megerősödik és megszilárdul bizalma az Ősoltalom felé: 
visszatér tehát Ősbizalma. Ezzel egyidejűleg pedig megkezdődik öngyógyulása is. Ha ez 
bekövetkezik: 
 
o Az értékérzékelés révén visszavezethetjük korábbi értékei, értékrendszerei felé. Azon 

értékei felé, amelyek új értelemlehetőségeket kínálnak számára, hogy beteljesítse 
azokat. 

                                                 
 
71 „… nem lehetetlen, hogy az előtt, aki megpróbál élete véletlenjeinek a nyomára bukkanni, egy mindent átfogó „fölöttes értelem” tárul föl, 
amelyik mindig is gondját viselte, óvta őt, és soha nem hagyta magára. Lehetséges, hogy egyetlen pillanatra betekinthet az „ősbizalomra 
érdemes”-be. Egy példán szeretném ezt érzékeltetni: 
Egy nőbetegem a siralmas gyermekkoráról mesélt. Az anyja titokban megpróbálta a magzatit elhajtani, állítólag egy horgolótűvel. Amikor 
páciensem házasságon kívül megszületett, az anyjának soha nem volt ideje rá, apja pedig sehol nem volt a láthatáron. Ezért az anya a csecsemőt 
többször felügyelet nélkül hagyta a gyerekkocsiban. Egy nap a gyerekkocsi elgurult, lecsúszott egy lejtőn és felborult; páciensem kulcscsonttörést 
szenvedett. Egy másik alkalommal, amikor a betegem már idősebb volt, egy befagyott tavon játszadozott, teljesen magára hagyva, mint majdnem 
mindig, s a jég beszakadt alatta. Arra járó sétálók húzták ki a tehetetlen kislányt a jeges vízből.  
A történetet még hosszan lehetne folytatni, de az eddigiek is elegendők ahhoz, hogy visszatérjünk a véletlen témájához. Senki sem fogja 
nőbetegem kora gyermekkorának tragikus voltát elvitatni. Mégis, ha alaposabban megnézzük, a tragédia mellett valami egészen más is 
felismerhető. Elismétlem az egyes mozzanatokat: az anya megpróbálja magzatét elhajtani, s egy gyógyászati szempontból veszélyes cselekedetre 
szánja el magát – páciensem azonban egészséges csecsemőként jön a világra. A gyerekkocsi elgurul és felborul, de a gyerek nem a gerincét töri 
el, hanem csak a kulcscsontját. Majd amikor a kislány a téli tavon tartózkodik, s pár percen belül a vízbe fulladna – bátor sétálók teremnek a 
helyszínen és kimentik a tóból. Csupa véletlen. Mégis: a véletlen az a hely, ahol a csoda fészkel, a mi esetünkben: ahol az őrangyal lakik, aki 
őrködött e fölött a gyerek fölött, mert nyilvánvalóan életben kellett maradnia! Nem volt szabad meghalnia; sem a horgolótű, sem a jeges víz nem 
okozhatta a halálát, meg kellett, hogy őrződjék a felnőtt élet számára, talán azért, hogy a maga idejében valami értelmeset vigyen véghez.  
Ha életünk véletlenjeit, a kellemeseket és a kellemetleneket is egy bizonyos távolságból szemléljük és azt az irányt vizsgáljuk, amely felé tereltek 
bennünket, nagy valószínűséggel ott is kirajzolódik egy „vörös fonál”, egy útmutatás, amin érdemes eltűnődni. Mert ebből a szempontból 
valóban feltétel nélkül megajándékozottak vagyunk, s maga az út az ajándék. Az oltalomból indul és az oltalomba vezet vissza, csak végig kell 
járnunk ezt az utat. És ha megrekednénk vagy eltérnénk, a véletlen vezet majd bennünket.  
… ha feltételezzük, hogy életünk szerencsés fordulatai... túlmutatnak a puszta véletlenen, igen, hogy olyan helyek lehetnek, ahol a csoda fészkel. 
Aki ezt a lépést megteszi, visszanyeri a maga számára az ősbizalmat – ha valaha elvesztette volna.” (Lukas 2006., 62-64., 65. o.)  
 
Végezetül pedig álljon itt Viktor Frankl élménye a koncentrációs táborból való szabadulása után, mely az ősbizalomról és oltalmazottság érzésről 
tesz tanúságot: „Így vagy úgy – egyszer a felszabadultak mindegyikére felvirrad az a nap, amikor visszatekint a  koncentrációs tábor egész 
élményére és különös érzés keríti hatalmába: már saját maga sem érti, hogyan volt képes kibírni mindazt, amit a lágerélet megkövetelt tőle. 
És ha volt életében egy nap – a felszabadulás napja – amikor szép álomnak tűnt minden, akkor eljön egyszer az a nap is, amikor mindaz, amit a 
lágerben átélt, csak gonosz álomnak tűnik. A hazataláló ember mindezen élményeire az a felséges érzés teszi fel a koronát, hogy mindazok után, 
amiket el kellett szenvednie, többé a világon semmitől sem kell már félnie – az Istenét kivéve.” (Frankl 1988., 97. o.)  
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o S az értékbővítés révén lehetővé válik a jelenlegi értékei mellé más értékek felvétele is 
(Lukas 2006., 31-65., 98-107. o.).  

 
A két fő terápiás kiindulópont után a terápiás, segítő tevékenységek tovább differenciálódhatnak 
annak függvényében, hogy milyen neurózisokat kívánunk kezelni. Itt azonban fontos tudnunk 
azt, hogy az egyes neurózisoknál, vagy alcsoportjaiknál említésre került beállítódás modulációs 
terápiák speciálisan az adott csoport neurózisait igyekeznek csökkenteni, megszüntetni, viszont 
kiegészítőleg bármely más neurózis csökkentéséhez, megszüntetéséhez is hozzárendelhetők. Itt 
nemcsak azon neurózisokra gondolunk, amelyeket beállítódás modulációval lehet kezelni, hanem 
azokra is, amelyek elsődleges terápiája éppen nem a beállítódás moduláció – hanem a paradox 
intenció, vagy a dereflexió – lesz. Így mindig bizalommal tekintsünk a beállítódás moduláció 
bármely terápiás fogására, hiszen a beállítódás, a bizonyos helyzetekhez való hozzáállás 
kialakításához mindenkor csak ez a terápia tud megfelelő segítséget nyújtani. 
 

A. Beállítódás moduláció a noogén neurózisok és dep ressziók 
esetén 

 
A noogén neurózisok és depressziók kezelése esetében a következő beállítódás modulációk 
állnak rendelkezésünkre: 
  

a. Egzisztenciaanalízis 
 
Az egzisztenciaanalízis tekintetében a segítő személy a segítséget kérő személy múltja felé 
fordul, de nem abban az értelemben, hogy abban vájkálgasson, turkálgasson, ugyanis egy 
korábbi résznél már utaltunk arra, hogy ez nem célravezető megoldás. Mit tehet a segítő személy 
az egzisztenciaanalízisben? Hogy világosabb képünk legyen róla, definiáljuk, mit is jelent az 
egzisztencia és az analízis szó. Az egzisztencia létezést, az analízis pedig vizsgálatot jelent. 
Ebből következően az egzisztenciaanalízis révén: 
 

- Az értelmetlenségérzéstől szenvedő ember korábbi, de még értelmesként megélt 
életszakaszára kérdez rá a segítő személy.  
o Ebben az időszakban milyen célokat és terveket tűzött ki maga számára az 

értelmetlenség érzésétől még nem szenvedő ember? 
o Milyen talentumokat, tehetséget kapott az élettől, amelyeket alkalmazott is 

szenvedésének időszakát megelőzően, de legalábbis tudatában volt azoknak? 
 

- Korábbi életszakaszaiból – de akár a mostani szenvedésteli időszakból is – próbáljon meg 
maga számára olyan példaképeket keresni és találni, akik szerinte értelmesen élnek. 

 
o Nevezzen meg közülük párat (vagy egyet csupán). Próbáljon rámutatni azokra a 

pontokra, amelyek szerinte példaképe életében, életstílusában különlegesek lehetnek. 
Próbálja megfogalmazni azt is, miért érzi úgy, hogy példaképe értelmesen él? 
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- A fő kérdés ezen egzisztenciaanalízises pontok után hangzik el: 
 
o Vissza akar-e azokhoz az értelmes célokhoz és tervekhez térni az értelmetlenség 

érzésétől szenvedő személy, amelyeket korábban maga elé tűzött ki, de még nem 
valósította meg azokat? 

o Rá akar-e hagyatkozni ismét azokra a talentumokra, képességekre és tehetségekre, 
amelyeket az élettől kapott, hogy új célok elérésében felhasználja azokat? 

o Akar-e hasonlóan értelmesen élni úgy, mint példaképe, aki nagy hatással van rá? 
Tudna-e hasonlóan értelmes módon cselekedni, s saját értelemlehetőségeit 
beteljesíteni? 

b. A pozitív tartalmú sorsfelfogás beállítódási ért ékei (a boldogtalanságérzés 
csökkentése) 

 
A pozitív tartalmú sorsfelfogás beállítódási értékei logoterápiás eljárás abban az esetben tud 
segítséget nyújtani, ha a szenvedő személy boldogtalanságot, boldogtalanságérzést él meg, vagy 
azért, mert valóban szenvedésekkel teli nehéz sors adatott számára, s ezekben az időkben keresi 
fel a logoterápiás segítségnyújtást, vagy azért, mert pozitív életminősége ellenére már nem is 
veszi észre, hogy milyen jól megy a dolga. Éppen ezekből kiindulva, a pozitív tartalmú 
sorsfelfogás beállítódási értékeit két csoportba kell osztanunk: 

 
1. Beállítódási értékek: 

Ide azok a sorsfelfogási értékek tartoznak, amelyek negatív tartalmú (szenvedésekkel teli) 
sors esetén kellene, hogy megjelenjenek (bátorság; lelki erősség; a szenvedések elviselése; 
méltóság). 

 
2. Ellentett beállítódási értékek: 

Ide pedig azok a sorsfelfogási értékek tartoznak, amelyek pozitív tartalmú (boldog) 
életvitel, életszakasz esetén kellene, hogy megjelenjenek (hála; bölcsesség és felismerés, 
hogy pozitív sorsunk áldás; jóság, hogy mások számára is elvigyük a bölcsesség és 
felismerés ajándékát megvilágosítva ezzel őket). 

 
Mit tehetünk tehát ebben a terápiás módszerben annak érdekében, hogy a szenvedő, 
boldogtalanságot megélő ember számára segítséget tudjunk nyújtani? Az alábbiakhoz lássuk a 
következő, 40. ábrát: 
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Az ábra és a benne foglaltak mindkét esetben (beállítódási értékek, ellentett beállítódási értékek 
kialakítása) ugyanúgy használhatók!72 A negatív tartalmú sors, mint sorscsapás is értelmezhető, 
így ennek külön terápiái vannak. Ezekhez lásd a további beállítódás modulációs terápiás 
részeket!  
Kiindulópontunk a pozitív tartalmú sors, s a negatív tartalmú sors esetében annak pozitív 
részecskéi, amelyek révén a nagyobb és erősebb szenvedés nem valósulhatott meg (például: egy 
diáklánynak hiányzik mindkét lába, mert autóbalesetben elveszette, de ennek ellenére protézisek 
révén mégis képes a járásra). Segítő eljárás abban az esetben nem következik be, ha a személy 
érez hálát és megbecsülést azért, mert élete pozitív tartalmú. A problémák ott kezdődnek el (lásd 
az ábra jobb oldalát), ha ezt a pozitív sorsot magától értetődőnek fogja fel az ember (az ábrán az 
1. számmal jelölt folyamat), így ha más pozitívumok történnek vele, akkor sem lesz képes 
belátni, milyen jó is az ő sora (az ábrán az 3. számmal jelölt folyamat). Nem mást fog ez 
eredményezni, mint azt, hogy a nehéz sorsú emberekkel szemben semmilyen empátiát nem érez 
sorsuk miatt, így nem is veszi észre ezeknek az embereknek a nehéz, szenvedésekkel teli sorsát, 
emiatt nemhogy nem segít rajtuk (az ábrán a 2. számmal jelölt folyamat), ahogyan lehetőségei 
engedik, de még azt sem tudja tudatosítani magában, hogy mennyire hálás is lehetne azért, hogy 
ő megmenekült a szenvedésektől. Így kialakul egy tipikus boldogtalanságérzés annak ellenére, 
hogy reálisan pozitív tartalmú sorsot él meg az illető.  
 
Nézzük a terápiás folyamatot: 

                                                 
 
72 Mivel még a meglévő szenvedések ellenére is adódhatott volna olyan sors számunkra, amely még veszedelmesebb és még iszonyúbb. Sokan 
ma is szenvedhetnek ilyen nehéz sorsoktól.  

(2) 

(3) (3) 
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40. ábra: A pozitív tartalmú sorsfelfogás beállítódási értékeinek terápiás módszere (Lukas 2006., 155. o.) 
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- A hálaérzet kialakítása nem úgy indul meg a terápiás foglalkozás esetén, hogy a 

legrosszabbat, a borzalmakat kívánjuk a segítséget kérő személy számára (nem 
kívánhatjuk, hogy diákjaink, akik a falat kenyeret gondolkodás nélkül a kukába repítik, 
töltsenek el egy évet Afrika azon területén, ahol nagy az éhínség). 

- Hanem egy olyan történetet találunk ki a boldogtalanságot megélő szenvedő ember 
számára (lásd az ábra bal oldalát), amely saját múltjában játszódik, feltételes módban, s 
szenvedésekkel, gyötrelmekkel teli. Tehát az eddigi jó sorsának ellenkezőjét, ellentétét kell 
kidolgoznunk, egy olyan történetet, amely több jelenbeli pozitív elemtől mentes. A 
múltbeli és feltételes módban megfogalmazott történet hangsúlyos, mert ezzel kerüljük el 
azt, hogy a szenvedő ember rettegni kezdjen attól, hogy vizionált történetünk valóra váljék.  

- A következőkben, a történet felvázolása után rákérdezünk a személytől arra, mi játszódik le 
múltbeli énjében, s mit érez?  

 
Ha a szenvedő ember valóban komolyan átérzi a meg nem történt szenvedéseket, tudatosul 
számára pozitív tartalmú sorsa, hálát és megbecsülést kezd el érezni, hogy neki nem jutott ki a 
szenvedésekből (az ábrán az 1. számmal jelölt folyamat), de nemcsak jelen pozitív életvitele 
miatt, hanem azon pozitívumok miatt is, amelyek majd csak ezután következnek el: ha részesül 
bennük, már tudni fogja, hogy csak hálával és megbecsüléssel lehet irántuk (az ábrán a 3. 
számmal jelölt folyamat). A belátás arra is ösztönzi, hogy végre vegye észre, vannak tőle 
szerencsétlenebb sorsú emberek, akiket lehetőségeihez képest támogathat (az ábrán a 2. számmal 
jelölt folyamat). Végezetül pedig: a boldogság hajhászása bizonyosan nem vezet valódi 
boldogsághoz, csak az, ha nem a boldogságot keresve éljük át a boldogság érzését (Lukas 2006., 
145-163. o.)!73 

                                                 
 
73 „A korábban ismertetett három esetünk [lásd: 42. lábjegyzet!] folytatása jó alkalmat nyújt arra, hogy mindezt konkrét példán is megvizsgáljuk.  
Angelika a terápiás beszélgetés során azt az instrukciót kapta, hogy csukja be a szemét és élje bele magát a következő helyzetbe: Nem huszonhét, 
hanem huszonkét éves. A fia már megvan, de a lánya még nincs. Tegnap az egyéves kisfiút egy orvosi rutinvizsgálatra vitte, s megtudta, hogy fia 
veleszületett szívműködési rendellenességben szenved, s veszélyben van az élete. Létezik ugyan egy bonyolult operáció, ami esetleg segíthetne 
rajta, a műtét sikerét azonban senki sem garantálhatja. Ellenkezőleg: a sikertelen operáció a kisfiú halálát jelentené. Tegnap este – a hallottak 
miatt még szinte sokkos állapotban – megpróbált beszélni a férjével erről, ő azonban inkább elutasítóan viselkedett. Ön akarta a gyereket és nem 
ő, most a döntés következményét is önnek kell vállalnia. Azonkívül nincs is szándékában egy kilátástalan operációba egy egész vagyont beleölni. 
Az alaphelyzet felvázolása azzal az instrukcióval végződött, hogy Angelika képzelje el, amint ebben a pillanatban kisfiát a babakocsiban tolva 
egy végtelen, elhagyatott ösvényen megy, és a történteken töpreng. Mit lát, mit tesz, mi játszódik le benne? 
A páciens kezdetben maga volt az eleven tiltakozás. Az csak természetes, hogy megoperáltatná a gyermekét. Ehhez nincs szüksége férjre, aki 
megmondja, hogy ő mit tegyen. Aztán nagyhangúsága lassan alábbhagyott. Természetesen az operációhoz szükséges pénzt a férjétől kellene 
kérnie. Hiszen egy beteg gyerekkel belátható időn belül nem vállalhatna munkát. Nézzük megy egy részletét az Angelika által elképzelt 
jelenetnek: »Egyre lassabban megyek. Az ösvény végtelennek tűnik, mintha nem lenne cél, amit el kell érnem. Ha a fiamra nézek, aki mit sem 
sejtve vidáman rugdalózik a gyerekkocsiban, elfog a vágy, hogy kivegyem és magamhoz szorítsam olyan szoros öleléssel, mintha azzal 
menthetném meg mindattól, ami rá vár. Igen, kiveszem a kocsiból és leülök vele az út szélére egy fa alá. Istenem, milyen fülledt idő van, az 
izzadság a homlokomról a szemembe folyik. Hirtelen a gyerek egészen nyugodt lett. Csak nem máris a kicsi test gyöngeségének jele? Vagy 
egyszerűen ő is érzi a félelmet? Nem, alszik, és én is fáradt vagyok. Már alig tudok gondolkodni, minden körbejár a fejemben. Aludni szeretnék, 
mindent elfelejteni, karjaimban a fiammal itt maradni a fa alatt…« 
Három héttel később a következő terápiás beszélgetés alkalmával Angelika arról számolt be, hogy az elképzelt jelenet az útmenti fával időközben 
realizálódott. Egy közös hétvégi kirándulás alkalmával a fia úgy kifáradt a biciklizésben, hogy elaludt az ölében, míg a férje még a kislánnyal 
labdázott. Miközben a békésen alvó gyerek arcát figyelte, megelevenedtek benne azok a képek, amelyeket az első beszélgetés alkalmával együtt 
képzeltünk el. S ezzel egy időben egy azelőtt sohasem érzett meghittség árasztotta el, amit ő „az ottmaradás iránti vágyakozásként” jellemzett. 
Hogy ott maradhasson a két egészséges gyerekével és a férjével, aki éppen a kicsivel játszott mindenről megfeledkezve, átadva magát a családi 
összetartozás örömének. A maradás utáni vágyakozás tehát a menekülési vágy helyett – a pozitív tartalmú sorssal szemben érzett hála már hatni 
kezdett.  
Hermann szituációjának megfelelően másfajta instrukciót kapott. Ellazult állapotban azt kellett elképzelnie, hogy újra huszonkét éves. Ebben az 
időben az egyik NATO-országban háború tör ki, s Hermann minden nap számíthat arra, hogy megjön a behívója. Tudja, hogy nem bújhat ki a 
katonai szolgálat alól, mert most valóban komoly a helyzet, pedig mindig is reménykedett abban, hogy ez nem következik be. Annak semmi 
esélye, hogy a krízisre politikai megoldást találjanak. Hermann éppen a szüleit készül meglátogatni, akik nagyon aggódnak miatta. A 
bevásárlóutcát járja, hogy valamilyen búcsúajándékot vegyen a számukra. Mit lát, mit érez, mi zajlik le benne? 
Érdekes módon kezdetben Hermann is tiltakozott. »Mi közöm nekem ahhoz az átkozott háborúhoz?« – dühöngött –, »Keressenek maguknak más 
ágyútölteléket!« De az ő lázongása is viszonylag hamar lecsillapodott. Nem is lenne olyan könnyű lelépni, töprengett, valahogy észrevétlenül 
külföldre kellene szökni, de ha háború van, mindenhol szigorú az ellenőrzés. S ha az ember nem kap hazulról anyagi támogatást, nem sok esélye 
van arra, hogy külföldön is különösebben messzire jusson. És a félbehagyott tanulmányok? A szülők halálra bánkódnák magukat. Mit segít ezen 
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c. Értelem-észlelési tréning (ÉÉT, SWT) és a belátá s térképe 
 
Az Értelem-észlelési tréning (ÉÉT, SWT) és a belátás térképe logoterápiai fogásával a betegítő 
tényezők, a patogén komponensek (a reménytelenség, a felelőtlenség, az orientációnélküliség és 
az iniciatívanélküliség) vitorlájából foghatjuk ki a szelet. Ebben az eljárásban legalább annyira 
fontos szerep hárul a szenvedő emberre, mint a segítő emberre: a szenvedő ember részéről 
elkerülhetetlenül fontos annak belátása, hogy szabadulni szeretne neurózisaitól, s ezért képes 
mindent meg is tenni. A segítő ember részéről pedig az együttérzésen, az empátián túl szükséges 
annak képessége is, hogy felkeltse a szenvedő félben a vágyakozást arra, hogy azzá legyen, 
aminek valójában lennie kell, s beteljesítse a neki szánt értelemlehetőségeket. Ezt a módszert 
Elisabeth Lukas, Viktor Frankl egyik tanítványa dolgozta ki, s németül Sinn-
Wahrnehmungstrainingnek (SWT) nevezik, ami magyarra fordítva: Értelem-észlelési tréning 
(ÉÉT).  
A következő lépcsőfokokon, kérdéseken kell végighaladnia a segítőnek a segítséget kérővel 
együtt, de úgy, hogy minden kérdésre a szenvedő ember adja meg a választ! 

  
- „Mi az én problémám? Miben áll az én problémám?”  

A segítséget kérő embernek meg kell neveznie saját szenvedésének problémáját (pl. 
nemsokára itt a vasárnap, s ismét haza kell utaznom az iskolából és a kollégiumból. Mit 
teszek majd otthon, ha minden barátom az iskolában és a kollégiumban van? Így nincs is 
értelme semminek sem: egész hétvégém teljesen unalmas lesz!). 

 

                                                                                                                                                             
 
egy búcsúajándék? Nézzünk egy részletet az általa elképzelt szituációból: »Egy kirakat előtt állok, befelé bámulok, de már semmi nem jut el a 
tudatomig. Jelentkezzem a sorozóbizottság előtt, menjek a háborúba? Talán hősként jövök vissza. Talán egyáltalán nem jövök vissza. Miért 
harcoljak tulajdonképpen? Egy kétes értékű hősiesség esélyéért? Számomra nagyon is egyértelmű: nem vagyok hős. Akkor mi vagyok hát? Ki 
vagyok én? Nem halhatok meg addig, amíg legalább arra rá nem jöttem: Ki is vagyok én valójában?« 
A beszélgetés végén érződött Hermannon, hogy a fantáziájában megelevenedett szituáció nagy hatással volt rá. A feltételesen elképzelt negatív 
tartalmú sors nem hagyta érintetlenül, én pedig azon töprengtem, nem volt-e túl kíméletlen számára ez a kezdés. Következő beszélgetésünk 
alkalmával azonban azzal a közléssel lepett meg, hogy röviddel ezelőtt úgy döntött: jelentkezik gyakorlatra a professzora által javasolt 
kutatóintézetbe. Sőt, a tervezettnél korábban munkához lát. »Mi indítja most hirtelen sietségre?« – kérdeztem kíváncsian. »Újra érdekelni kezdett 
a politika – válaszolta komolyan –, s szeretném, ha előrehaladnék a tanulmányaiban. Az utóbbi időben az a gondolat foglalkoztat, hogy talán a 
jövőben részt vehetnék az ENSZ tevékenységében. Ez a munka érdekes lenne számomra, s arra is módot adna, hogy az utazást és a politikusi 
pályát összekapcsoljam.« Felkaptam a fejem, amikor az ENSZ-ről kezdett el beszélni. Lehet, hogy van valami összefüggés a feltételesen 
elképzelt szituáció – hogy ti. katonai szolgálatra hívják be – s azon gondolata között, hogy háborús konfliktusokat csak jó politika védhet ki? 
Bárhogyan legyen is, véleményem szerint Hermann most éppen elindult azon az úton, hogy rájöjjön, ki is ő valójában, s még mivé lehet. 
Egy helyzetének megfelelő instrukció kidolgozása Wolfgang esetében volt a legnehezebb. Hiszen fennállt a veszélye annak, hogy bármilyen 
tartalmú negatív sorsot képzelünk el, az csak megerősítené benne az öngyilkosság gondolatát. Olyan negatív tartalmú sorsot kell kitalálnunk, 
amely magában rejti a kihívás lehetőségét. Ebben az esetben ő maga lesz az, aki nem egykönnyen hátrál majd meg a feladat elől. Mintegy 18 
évvel korábbi időpontot választottam, orvosi pályájának kezdetét, s arra kértem, képzelje el, hogy valamilyen műhibát követett el. Egy 
páciensnek olyan orvosságot írt fel, ami gyógyszerérzékenysége miatt halálát okozta. S bár vitatott, hogy az ő kötelessége lett volna-e ezen 
esetleges veszélyt előzetesen laboratóriumi tesztek segítségével kizárni, mindenesetre praxisát szüneteltetni kénytelen addig, míg a vizsgálatok le 
nem záródnak. Így pillanatnyilag tétlenségre van kárhoztatva, fel kell készülnie arra, hogy a per igencsak kellemetlen lesz. Most éppen otthon ül 
az íróasztalánál, s megpróbálja kidolgozni védekezési stratégiáját, ugyanakkor titokban érzi, hogy akárhány érvet is sorakoztat fel vétlensége 
alátámasztására, nem tudja magát maradéktalanul tisztázni a vád alól. Mi játszódik le benne, miközben magárahagyatottan ül az íróasztalnál?  
Wolfgang egyáltalán nem tiltakozott. Hosszan hallgatott. Végül rekedt, fátyolos hangon szólalt meg. Ez a lehető legrosszabb, ami történhet vele. 
A szégyen, a lelkiismeret-furdalás. Személyét érő bármely más megaláztatás elhalványul ehhez képest. Egyáltalán, ha alaposabban utánagondol, 
senki sem lenne képes őt igazán megalázni, de egy orvosi műhiba, amit ő maga követett el – lehetne-e ezzel a tudattal tovább élni? Kudarcot 
vallott orvosként se élni se meghalni nem tudna. Majd elhallgatott. »Most mit lát?« – kérdeztem, hogy arra indítsam: beszéljen tovább a 
fantáziájában megelevenedett képekről. És akkor valami teljesen váratlant mondott: »Magamat látom, amint fogadalmat teszek. Megfogadom, 
hogy ha valaha is folytatom még gyógyító tevékenységemet, lelkiismeretes orvos leszek, s a legnagyobb gondossággal kezelem a betegeimet. 
Soha többé nem követhetek el ilyen hibát.« 
Miután visszahoztam Wolfgangot a jelenbe, nem álltam meg, hogy meg ne kérdezzem: követett-e el valaha orvosi műhibát. Rám mosolygott – ez 
volt az első alkalom, hogy mosolyogni láttam. »Nem – válaszolta –, ezt a fogadalmat, amit éppen az imént tettem, már két évtizede betartom.« 
»Ehhez gratulálok« – kiáltottam önkéntelenül. »Igen –, mondta még mindig mosolyogva – ehhez én magam is gratulálhatok magamnak.« »Minél 
idősebb lesz – vettem fel még egyszer a fonalat –, annál tovább tart a fogadalma, annál tovább mondhatja magáról, hogy lelkiismeretes orvos, s 
annál több oka lesz arra, hogy saját életéhez gratuláljon.« S akkor úgy tűnt számomra, mintha a szája sarkában bujkáló mosoly a lelkét öntötte 
volna el. »Hihetetlen segítség számomra ez a gondolat« – ismerte be Wolfgang, amikor elbúcsúzott. Ugyanaz a Wolfgang, aki beszélgetésünk 
elején azt mondta: testi és lelki erejének csökkenése oly mértékben riasztja, hogy legszívesebben azonnal meghalna.” (Lukas 2006., 156-161. o.) 
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- „Hol van az én szabad cselekvési terem?” 
A szenvedő, értelmetlenséget érző embernek rá kell döbbennie, hogy van lehetősége arra, 
hogy neurózisaitól, depresszióitól szabadon cselekedjen, mivel szellemének dacoló hatalma 
és ön-eltávolodása ezt lehetővé teszi. Rá kell döbbennie arra is, hogy a gyógyulás csak 
akkor következhet be, ha túlteszi magát az olyan kérdések sorozatán, amelyek a 
szenvedések miértjeire kérdeznek rá, s tudatosítania kell magában, hogy az élet kérdezi 
tőle, hogy ebből a szenvedésből most hogyan talál utat. Rádöbben, hogy mindig van egy 
feladat, egy értelmes feladat, amely rá vár, s amelyet beteljesíthet (pl. rájövök arra, hogy a 
hétvégém is értékes időnek tűnik, s hogy vannak olyan dolgok, amiket csak ekkor tudok 
megtenni, vagy a legjobb, ha pont ekkor teszem meg.) 

 
- „Milyen választási lehetőségeim vannak?” 

Most következhet csak az igazi feladat: tollat és papírt kell ragadni, s minden, számára 
fontos, értelmes és értékes lehetőségeket papírra kell vetni (pl. szüleim nagyon szeretnek 
engem és én is őket, miért ne tervezhetnénk egy szép kirándulást a tavaszi hétvégén a 
hegyekben, ahol egymásnak és a természetnek is örülhetünk? Vagy: hétfőn ismét 
visszamegyek az iskolába és a kollégiumba. Tudom, hogy számomra fontos barátok 
vannak ott, s mivel a lehető legtöbb percet velük szeretnék tölteni, a hétvégén mindent 
megtanulok, hogy csak át kelljen tekintenem az órák előtt az egyes tananyagokat. Így a 
barátaimra több időt is fordíthatok.) 

 
- „Ezek egyike a legértelmesebb és a leginkább értelemmel teli!” 

A listán szereplő értékek közül most választania kell a segítséget kérő embernek. Melyiket 
érzi ezek közül a legértékesebbnek, legértelemtelibbnek? Itt csak belső szavára, 
lelkiismeretére hallgathat igazán! Ha ezt figyelembe veszi, biztosan jól dönt majd (pl. úgy 
érzem szüleim legalább annyira fontosak, ha nem fontosabbak, mint a barátaim. Szeretem 
őket, s mivel a hétvége olyan rövid, minden percét velük akarom tölteni.) 

 
- „Ezt az egy kiválasztottat most meg akarom valósítani!” 

Nincs más hátra: a legértelmesebbet meg kell tenni, meg kell valósítani. Ennek érdekében 
áldozatot kell hozni (itt megtörténik a kirándulás)” 74 75.  

                                                 
 
74 A reménytelenség, mint patogén komponens kapcsán figyeljük meg a terápiás kezelést: „A logoterápiás kezelés során elsősorban az a 
fontos, hogy  [a nőbeteg, aki válókeresetet nyújtott be férje ellen, s most egyedül maradt; lásd a patogén komponensek tárgyalásánál, s a 37-40. 
lábjegyzeteknél!], ez a beteg valahonnan újból reményt merítsen. Miben reménykedhet? Abban, hogy neki, úgy ahogy van: az ő korában, összes 
panaszaival együtt, a családi romhalmazzal a háta mögött, mindezek ellenére lehetőségei vannak arra nézve, hogy értelmesen tevékenykedjék a 
világban. Abban reménykedhet, hogy nem közömbös, hogyan cselekszik; az ő cselekedete is kihat szűkebb és tágabb környezetére. És bízhat 
mindenekelőtt abban, hogy személyesen az ő számára is készenlétben vár egy feladat. Ez a feladat megismerhető és felkereshető, csak körül kell 
nézni. 
A közös körültekintés során a „romhalmazt” vizsgáljuk meg, s hamarosan kiderül, hogy értékes darabok is találhatók alatta. A kapcsolat a fiatal 
férfival alapjában véve nem elsősorban félrelépésként értelmezhető, sokkal inkább egy félresikerült próbálkozás volt arra, hogy egy aszociális 
személyt kimentsen a mocsárból. Ebben van valami nagyon szép: a gyengékkel szembeni segítőkészség. És egy másik „csorba darab” is 
ígéretesnek tűnik: ez a nő bebizonyította, hogy tud harcolni a jogaiért, bámulatos jártasságra tett szert a jog útvesztőiben. Egymás mellé 
helyezzük ezt a két „darabot”, s lám: összeillenek, gondolatban már kezdenek értelmes egésszé összeállni. A község betegem lakóhelyén 
önkéntes segítőket keres, akik gondját viselnék a menekülteknek, korunk majdnem teljesen jog nélküli kirekesztettjeinek, akik szociális 
nyomorúságukkal mindenkinek csak a terhére vannak. Ki nyújt segítő kezet ezeknek a gyengéknek és szegényeknek? Kinek van ideje és pénze 
ahhoz, hogy síkraszálljon értük, s ha kell, a kiskapukat is megtalálja számukra? S ráadásul ki az, aki saját tapasztalatából ismeri a testi-lelki 
szenvedést, s nem okoz számára gondot, hogy mások szenvedésébe beleélje magát? Nőbetegem, szemében egy újra felélesztett ragyogással 
búcsúzott el a logoterápiás beszélgetés végén, mintha tekintete azt sugallta volna: én! Majd ki is tört belőle: »Nekem szánt feladat!« Hogy ki 
szánta neki a feladatot? Talán még nem teljesen tudatos számára, hogy az objektív logosz az, ami kijelölte őt erre a cselekedetre, az a kényszer 
azonban mindenesetre feloldódott, hogy saját magát tekintse értékek meghatározóinak. A támogatásra szoruló menekültek kellőképpen képviselik 
a „megtalálható értékeket.”” (Lukas 2006., 71-72. o.) 
 
Most a felelőtlenség, mint patogén komponens kapcsán figyeljük meg a terápiás kezelést: „Az hamarosan világossá válik, hogy az asszony 
késznek mutatkozik arra, hogy bizonyos anyagi javakról lemondjon, de egy valamit nehezére esik áldozatul hozni: a büszkeségét. Mégis 
elkerülhetetlen, hogy még egyszer kapcsolatba lépjen a férjével. Eljött az ideje, hogy néhány dolgot elfelejtsenek, másokat megbocsássanak 
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(mindketten), megint másokat elismerjenek vagy visszaadjanak; most annak jött el az ideje, hogy magukat áldozzák fel egy magasabb rendű 
érdekében: valamennyi érdekelt békéjének érdekében, a fiukat is beleértve. 
Könnyek folynak, amint a fiú szóba kerül, de ezek jó könnyek: elmossák a nem helyén való büszkeséget. Igen, éppen a fiú kedvéért kell ennek a 
villának újra olyan hellyé válnia, ahol az emberek megbecsüléssel viseltetnek egymás iránt. Már ez a szándék önmagában pozitívvá változtatja a 
ház hangulatát.” (Lukas 2006., 74. o.) 
 
Ezek után az orientációnélküliség, mint patogén komponens kapcsán figyeljük meg a terápiás kezelést: „»Ön egy csalódott Én-t akart 
megőrizni az örökkévalóság számára?« – kérdeztem óvatosan. »Nem, egyszer s mindenkorra meg akartam semmisíteni [öngyilkosság]« – 
válaszolja megütközve. »Az igazságot nem lehet megsemmisíteni« – érvelek. »Az az Én marad az ön igazi és végérvényes Én-je, akiként távozik 
ebből a világból, azon már senki és semmi nem változtathat az ön halála után.« S ezzel eljutunk az eredendő vágyakozásig, s arról az Én-ről 
beszélünk, akiként szívesebben lépne át az örökkévalóságba. Fantáziadús, esztétikai érzékkel megáldott, nyíltszívű Én képe bontakozik ki. »Még 
sok időre van szükségem, hogy felnőjek ehhez az Én-hez« – ismeri be szomorkás mosollyal beszélgetésünk végén. »Igen« – válaszolom – »és 
éppen ebben a kegyben részesítette önt az ég, minden kétségbeesett cselekedete ellenére: adott egy kis időt…« 
S ezzel egyszerre megtaláljuk a helyes orientációt, s jól látszanak a prioritások is.” (Lukas 2006., 76. o.)  
 
Az iniciatívanélküliség, mint patogén komponens kapcsán pedig figyeljük meg a következő terápiás kezelést: „A logoterápiás kezelés során 
a noogén neurózisban/depresszióban szenvedő nőbeteg számára sok minden tisztázódott. Most újra a kezében van a sorsa. Vállalkozik-e arra, 
hogy a menekültek önkéntes gyámolítója legyen, s lesz-e kitartása ehhez a nem egyszerű munkához? Felveszi-e elvált férjével a kapcsolatot, 
hogy felkínálja a békés lezárás lehetőségét, saját méltósága és közös fiuk érdekében? És végül a saját magával szemben érzett csalódás arra 
indítja-e, hogy mássá váljék, olyan emberré, aki összhangban van eredendő vágyakozásával és lelkiismeretével? A belátás „térképén” fel van 
tüntetve, hol találja meg szituációjának megfelelő „értelem-tárgyát”: az idegenekkel szemben mutatott szeretetben, a hozzá közelállókhoz fűződő 
szeretetében és az önmaga iránti szeretetben. Most minden a cselekvő alanyon és az ő kezdeményezésén múlik – a noogén neurózist, a szellem 
problémáját csak a szellem oldhatja meg.” (Lukas 2006., 77-78. o.)  
 
75 Nézzük meg az ÉÉT (SWT) értelmében a hatvanesztendős asszony kezelését, aki férje halála miatti fájdalmában és értelmetlenség-érzésében 
került Lukas asszonyhoz (lásd: 41. lábjegyzet): „Hogy miért tesz a véletlen bármit is – érdekes kérdés. Az értelem megválaszolatlanul hagyja. 
Válaszra csak az ősbizalomból várhatunk. amire azonban az embernek magának kell rátalálnia. Viktor E. Franklnak adatott meg, hogy „a 
válasznak a kérdéssel szembeni elsőbbségét” megfogalmazza, illetve elsőként illeszthesse azt egy terápiás koncepcióba: 
»Maga az élet az, ami kérdéseket tesz fel az embernek. Nem az emberé a kérdezés joga, az ember sokkal inkább az élet által megkérdezett, ő az, 
akit az élet válaszra kötelez, ő az, akinek vállalnia kell életével szembeni felelősségét. Az ember válaszai azonban mindig konkrét életfeladatokra 
adott konkrét válaszok. Létünk felelős vállalása maga a kérdésre adott válasz, az ember megvalósított egzisztenciája az, ami egyben válasz is az 
egzisztencia által feltett kérdésekre. 
Látszólagos paradoxon csupán, hogy a válasznak elsőbbsége van a kérdéssel szemben, hiszen az ember úgy tapasztalja meg önmagát, mint aki 
mindig is kérdések előtt áll. De a vallásos ember nemcsak konkrét feladatként éli meg az életét, hanem mint személyes küldetést is, ami 
személyes, ám személyek fölötti lény által szabatott ki rá. Feladata lényegére a transzcendencia felől sugárzó fény világít rá; egyedül ő maga 
képes arra, hogy mindenféle kedvezőtlen feltételek dacára és minden körülmények között igent mondjon az életre – dacolva mindennel. 
Szükséggel, szenvedéssel és halállal is.« (Viktor E. Frankl: Logotherapie und Existenzanalyse. Piper Kiadó, München 1987, 141. o., idézi: Lukas 
2006., 104. o.)  
Ha sikerülne, hogy páciensünk lelkéből kihúzzuk ezt a tüskét, és képessé tegyük őt arra, hogy tudjon igent mondani az életre, a sorsa által feltett 
kérdésre adandó értelmes választ azonban neki kell megtalálnia. Mi több: ha képessé válna arra, hogy személyes küldetésként értelmezze azt a 
tragikus véletlent, ami váratlanul elragadta mellőle a férjét; ha meg tudná sejteni emögött azt a feladatot, ami a transzcendenciára nyitja ki 
látókörét, akkor mindenek dacára s az adott körülmények között is újra oltalmazottnak érezhetné magát. Így hát azon kezdtünk el közösen 
fáradozni, hogy megleljük a válaszokat, s nyomára jussunk a küldetésnek. A „felfedezőút” eredménye az alábbiakban olvasható. Mindössze öt 
terápiás beszélgetésre volt hozzá szükség: 
 
Az első felismerés: 
Már maga az ritka ajándék, ha valaki hosszú évekig élhet megbízható társsal boldog házasságban. Nem várhatjuk el a sorstól még azt a szerencsét 
is, hogy társunkkal egy időben vehessünk búcsút az élettől – érthető ugyan, de ritkán teljesül két egymást szerető embernek ez a kívánsága. 
 
A második felismerés: 
Amennyiben nem teljesül ez a kívánság – mint az esetek többségében –, a túlélőre vár az a feladat, hogy az egyedüllét bizonyos időszakát 
megélje (függetlenül attól, hogy később összeköti-e az életét mással vagy sem). S még ha szoros szellemi kötelékben marad is a halottal, akkor is 
vár rá a feladat, hogy immáron saját kútfőből merítsen erőt a mindennapok konkrét feladatainak megoldásához. 
 
A harmadik felismerés: 
Páciensünk esetében rá hárultak ezek a feladatok és nem a férjére. Pedig mindig ő volt a gyengébb, a törékenyebb, a bizonytalanabb; s a férj volt 
az erős, a magabiztos, a gondoskodó. A feleség volt az, aki a házasságában a férjére támaszkodott, szívesen átengedte a döntés jogát, s azt is 
szívesen vette, hogy mindig, mindkettőjük ügyében a férj intézkedett. Lehetséges-e, hogy ily módon ő maga kissé éretlen és önállótlan 
személyiség maradt, aki nem kényszerült arra, hogy továbbfejlődjék, hiszen társa ellensúlyozta gyengéit és pótolta a hiányzó erőt? Az asszony 
bólintott. 
 
Negyedik felismerés: 
Mi a legtöbb, amit az ember elérhet az életben? Nyilvánvalóan az, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabb személyiséggé formálja önmagát, hogy 
elérkezzék létének arra a fokára, ahol a tőle telhető legjobbat tudja nyújtani. S vajon kettejük házasságában ki közelítette meg ezt a maximumot, ő 
vagy a férje? A válasz nyilvánvaló. A férj volt az, aki minden ízében élvezte az életet, hűséggel óvta a feleségét, okosan gazdálkodott… sikerült 
eljutnia megfelelő identitásához. És az asszony? Nem lehetséges-e, hogy megállt valahol félúton, megrekedt fejlődési folyamatában, alatta maradt 
léte azon fokának, amelyen a tőle telhető legjobbat tudná nyújtani? A páciens beismerte, hogy így van. 
 
Ötödik felismerés: 
Ha azonban a férj már elérte, ami az életben egyáltalán elérhető, miközben az asszonyról nem mondható el ugyanez, akkor valóban annyira 
igazságtalan a „véletlen” kiváltotta sors? Valóban annyira értelmetlen, hogy az asszonynak (s nem a férjnek) kell megélnie az egyedüllét 
rászabott szakaszát, s kénytelen megtanulni, hogy gondoskodják önmagáról? Vagy pedig felfedezhető ebben páciensünk egyetlen és utolsó 
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A tetteket eredmény követi, amelyek mint visszajelzések funkcionálnak az ember számára. 
Ha jól tettük, amit tennünk kellett, lelkiismeretünk elismerően szól majd. Ha nem, 
lelkiismeretünk ezt is jelezni fogja: de nem szabad feladni a küzdelmet! Tovább kell 
folytatni a tréninget, újra és újra neki kell veselkedni – mondhatni egész életünkön 
keresztül (Lukas 1986b., 175-188. o.). 

 

d. Biblioterápia 
 
Az értelmetlenségérzés csillapításának és megszüntetésének egy következő lehetséges módszere 
a biblioterápia, vagy más néven könyvterápia, s hogy mennyire kiváló is ez a módszer, 
bizonyítja az, hogy az ember a szenvedések idején sokkal inkább ragaszkodik a szellemi 
szükségletekhez – így a könyv nyújtottához is –, mint biológiai, fiziológiai szükségleteihez. 
Viktor Frankl lejegyzi, hogy a zsidó foglyok az auschwitzi tábor felé tartva nem ékszereket, 
ennivalót, pokrócokat loptak, hanem könyveket, hogy életben tartsák szellemüket, amelyekkel 
átvészelhetik sorsukat. A biblioterápiát egyénileg és csoportban is lehet alkalmazni sokfajta 
szellemi eredetű neurózis, depresszió és értelmetlenség érzés esetén, így a mai idők 
betegségeinél is, mint a hétvégi neurózis (mit tegyek hétfőig?), a nyugdíjazási krízisek, vagy akár 
a munkanélküliség esetén is. Bármilyen fajta-féle könyv megfelelő lehet, de mindig vigyázni kell 
arra, hogy kritikusan is kezeljük ezeket a könyveket, mert vannak olyanok, amelyek kifejezetten 
félrevezetik az embert, s cseppet sem teszik immunissá, erőssé őt a szenvedések idején. Ezek a 
könyvek nemcsak csökkentik a lelkiismeret érzetét, de túlságosan leegyszerűsítők, általánosítók, 
lealacsonyítók, s sokszor még az embert is csak, mint állatot képesek definiálni miközben 
elfeledkeznek, sőt alapvetően figyelmen kívül hagyják szellemi dimenzióját. Éppen ezért 
célravezető, ha maga a segítő ember ajánl a tőle segítséget kérőnek megfelelő könyvet76 (Frankl 
2005., 11-20. o.).  
 

                                                                                                                                                             
 
esélye, hogy belső erőfeszítés árán mégiscsak elérje fejlődésének azt a fokát, ami valóban megfelel a személyiségének? Más szóval: Nem lehet-e, 
hogy abból a tényből, ami szerint ebben a párkapcsolatban ő a túlélő, kiolvasható az a személyes küldetés, ami feladatokat jelent: az 
elmulasztottak pótlását, személyisége továbbfejlesztését. Páciensen nem zárkózott el ettől nézőponttól. »Mindezzel a férjem is egyetértene«, 
mondta, »mindig szerette volna, ha egy kicsit talpraesettebb lettem volna. De hogy fogjak hozzá?« 
A következő öt terápiás beszélgetésnek aztán ez volt a témája, amely beszélgetések azonban már nem hoztak új fordulatot, hiszen a lényegi 
változás már lezajlott. A feltett kérdés ui. »Hogyan fogjak hozzá?« azt jelzi, hogy a… depresszióban szenvedő beteg túljutott a mélyponton.” 
(Lukas 2006., 103-106. o.)  
 
76 „Van egy jegyzőkönyvem, amelyből kiderül, hogyan alakult ki egy olyan rabokból álló csoport Florida egyik börtönében, akikre a csoportos 
olvasás terápiaként hatott. 
Az 552-022-es számú fogoly ezt írja: 
»Az utóbbi hónapok során a rabok egy csoportja együtt olvasta az Ön könyvét és hallgatta magnófelvételeit. Milyen igaz, hogy a szenvedésben is 
lehet értelmet találni. Csoportunk kilenc fogolyból áll és hetenként kétszer találkozunk. És meg kell mondanom, ami itt történik, az a csodával 
határos. Emberek, akik tehetetlenek és reménytelenek voltak, új értelmet találnak életüknek. Itt, egész Florida legkeményebb biztonsági 
intézkedésekkel rendelkező börtönében, pár száz méterre a villamosszéktől, képzelje el: éppen itt válnak valóra álmaink.«… 
… egyszer [pedig] ez történt velem. A San Francisco közelében fekvő hírhedt San Quentin börtön igazgatója meghívott, hogy a raboknak – 
éppenséggel a legsúlyosabb bűnözőknek – előadást tartsak. Miután ezt megtettem, hallgatóim közül felállt egy ember és elmondta, hogy a „Death 
Row”-iaknak, a halálra ítélteknek tilos volt eljönni az előadásra és megkérdezte, hogy egynek közülük Mr. Mitchelnek, akit néhány nap múlva 
kivégeznek a gázkamrában, nem mondanék-e néhány szót mikrofonon keresztül. Tanácstalan voltam; de nem tudtam kitérni a kérés elől. Így 
improvizáltam végül: 
»Higgye el, Mr. Mitchel, valahogy meg tudom érteni az ön helyzetét. Végeredményben nekem is a gázkamra árnyékában kellett élnem egy ideig. 
De higgye el, Mr. Mitchel, akkor sem adtam fel azt a meggyőződésemet, hogy az életnek minden körülmény és feltétel között van értelme. Mert 
vagy van értelme – akkor ezt hordoznia kell, ha még olyan rövid ideig tart is; vagy nincs értelme – és ebben az esetben akkor sem lenne értelme, 
ha még oly sokáig is tartana. Még azt az életet is, amelyet látszólag elrontottunk, visszamenőleg értelemmel tölthetjük meg, ha éppen a felismerés 
által meghaladjuk önmagunkat.« És tudják önök, mit meséltem ezután Mr. Mitchelnek? Ivan Iljics halálának történetét, ahogyan Tolsztoj ezt ránk 
hagyta. Egy férfi történetét, aki egyszer csak szemben találja magát azzal a ténnyel, hogy már nem él sokáig és hirtelen tudatára ébred annak, 
hogy mennyire elfuserálta az életét. De éppen e belátás révén annyira túlnő önmagán, hogy képes még a látszólag oly értelmetlenül eltelt életét is 
visszamenőleg értelemmel átitatni. 
Mr. Mitchel volt az utolsó, aki San Quentin gázkamrájában meghalt. Röviddel halála előtt a San Francisco Chronicle-nek interjút adott, amelyből 
egyértelműen kiderült, hogy Iván Iljics történetét megértette…” (Frankl 2005., 12-14. o.) 
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Összegzés: 
 
Az előbbi fejezetben megismerkedtünk a beállítódás moduláció, mint logoterápiás eljárás azon 
terápiáival, amelyek a noogén neurózisok és depressziók, tehát az értelmetlenségérzés közepette 
képesek segítséget nyújtani a szenvedő ember számára. Szóltunk az Egzisztenciaanalízisről, a 
Pozitív tartalmú sorsfelfogás beállítódási értékeinek terápiájáról, az Értelem-észlelési tréningről 
és a belátás térképéről, valamint a Biblioterápiáról is. 
 
A következőkben sem fordulunk el a beállítódás moduláció logoterápiás módszerétől, mert ezt 
alkalmazzuk a reaktív neurózisok (iatrógén neurózisok, hisztéria, szenvedélybetegségek) esetén 
is. Az egyes alneurózis-csoportoknál újabb terápiás módszerekkel ismerkedünk meg. 

 

B. Beállítódás moduláció a reaktív neurózisok eseté n 
 
A következőkben azokról a terápiás fogásokról szólunk, amelyeket a reaktív neurózisok egyes 
neurózisainál (iatrogén neurózisok, hisztéria, szenvedélybetegségek) alkalmazhatunk. Ezek a 
terápiás fogások is beállítódás modulációs eljárások, így kiegészítőleg bármely más neurózis 
esetén – amelyek elsődlegesen paradox intencióval vagy dereflexióval kezelhetők – 
alkalmazhatóak lehetnek a beállítódás, a helyzetekhez való hozzáállás kialakításában, 
korrigálásában.  
Nézzük az egyes terápiákat a reaktív neurózisok alcsoportjai esetén: 
 

a. Beállítódás moduláció az iatrogén neurózisok ese tén  
 
Az iatrogén neurózisoknál is beállítódás modulációt alkalmazunk. Mint minden más 
neurózisnál, az iatrogén neurózisok esetén is arra kell törekednünk, hogy a kiváltó patogén 
komponenseket, illetve a neurózis tüneteit lehetőség szerint csökkentsük, illetve meg is 
szüntessük.  
 

- Először fordítsuk figyelmünket a patogén, betegítő komponensek felé. Mivel a kiváltó okok 
az iatrogén neurózisok eseteiben nem a szenvedő embertől eredeztethetők, hanem az orvos, 
vagy a segítő állnak az okok hátterében, ezért a következő terápiás eljárások nekik 
nyújtanak támpontot. Ezeket a terápiás megfontolásokat nemcsak az iatrogén neurózisok 
felbukkanásakor alkalmazhatjuk, hanem – s ez esetben prevencióként – a neurózist 
megelőzendően is, mivel irányt mutatnak abban, hogyan érdemes a szenvedő emberhez 
közelíteni úgy, hogy a mellékhatásként kialakuló iatrogén neurózist mindenképpen 
elkerüljük. Kövessük figyelemmel a prevenciós-terápiás megfontolásokat a patogén 
komponensek mentén: 

 
o Betegségközpontúság elkerülése, megszüntetése: akár prevenciót alkalmazunk, akár 

terápia során tesszük – az iatrogén neurózis enyhítése céljából – a legfontosabb szem 
előtt tartanunk azt, hogy a szenvedő ember előttünk – főleg, ha orvosok, segítők, 
pedagógusok vagyunk – nem állhat úgy, mint egy betegség, egy defektus, egy 
abnormalitás. Ezeknek az embereknek sohasem volna szabad elfelejtenie, hogy nem 
betegségekre és megszüntetésükre, nem a nevelési és oktatási elvek megtanulására és 
alkalmazására szakosodtak elsősorban, hanem emberek meggyógyítására, s emberek 
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nevelésére, oktatására. Egy betegség, egy testi-lelki (pszichés) értelemben vett 
probléma sohasem egy végső stádium, hanem pusztán egy kiinduló alap. Ez leginkább 
azt jelenti, hogy a betegséget csak annyiban szabad néznünk, amennyiben a munkánk 
azt mindenképpen megköveteli, s az embert magát pedig úgy tekintsük, mint egyszeri, 
egyedüli, megismételhetetlen szellemi személyt, aki a betegsége dacára, vagy éppen 
emiatt is ember marad, betegségei dacára számos egészséges területet birtokol, s éppen 
ezek miatt, képességeinek legnagyobb csúcsaira törhet, s azzá lehet, aminek lennie kell!  

 Pl.: a fél karját elvesztett fiatal a matematikában, vagy a fociban ugyanolyan tehetséges 
tud lenni, mint azok a társai, akik a kosárlabdában remekelnek. De tehetséges lehet egy 
iskolai szintű paraolimpián is, ahol éppen kosármeccset játszik hasonló problémával 
szembesülő társaival.  

 
o Abszurd következtetések levonásának elkerülése, megszüntetése: igencsak szűk 

látókörűségre vall, ha egy felmerülő problémából egy nemlétező másikra próbálunk 
következtetni. Ezekben az esetekben mindig mérlegelnünk kell a rendelkezésre álló 
információkat, s csak megalapozott módon vonhatunk le bizonyos következtetéseket.  

 Pl.: a tanulásában nagy nehézségeket mutató diák esetében gondolhatunk arra, hogy a 
diák nem tudja megfelelően elsajátítani a tananyagot, nem ismeri a tanulásmódszertani 
eljárásokat. Elképzelhető azonban, hogy a tanulási nehézségének hátterében valami 
egészen más dolog áll, ti. az elfajuló családi problémák. Ezért kell körültekintően 
eljárnunk. Ha ez esetben pusztán a tüneteket, vagyis a nehézkes tanulást akarjuk 
kezelni, attól csak a tünetek oldódhatnak meg. Bár ez is nagy előrehaladás, nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a tünetek mögött ott vannak az okok is, amelyek szintén kezelést 
igényelnek.  

 
o Negatív víziók elkerülése, megszüntetése: mivel a negatív víziók a szóban forgó 

betegség egyik továbbgondolási verziójaként jelennek meg, alapvetően szabnak gátat 
annak, hogy a meggyógyult személy betegségét hátrahagyva a jövő felé tudjon 
tekinteni. A megfelelő magatartás az orvos, a segítő részéről a bátorítás, a buzdítás, a 
továbblépés lehetőségének erősítése, illetve a figyelem felhívása lehet a meggyógyult 
személyben. A buzdítás, a lelkesítés mögött a személynek éreznie kell, hogy szelleme 
ép és sérthetetlen, rá kell döbbennie, hogy szellemi hatalmainak birtokában képes saját 
maga kezébe venni jövőjét értelmesen és értékesen alakítva azt. 

 Pl.: nem a drogfüggőség újabb kialakulásának vizionálása a megfelelő lépés annál a 
fiatalnál, aki éppen most tette le a kábítószert, s hasonló cipőben járó társai számára 
segítő jobbot akar nyújtani. Hanem fel kell hívni az ilyen fiatal figyelmét arra, hogy 
szellemi hatalmai, képességei vannak, hogy nem a körülmények, s nem is a kábítószer 
rángatják ide-oda, hanem életét a saját kezében tartja: ő dönti el, milyen értelmek 
jegyében terelgeti tovább az életét. Fel kell hívni a figyelmét felelősségére, arra, hogy 
egy ilyen közösségben jobban oda kell figyelnie, hogy „tiszta” maradjon. A másokon 
való segítés megtérülhet: a befektetett energia, empátia, szeretet edzettebbé teheti a 
kábítószerekkel szemben. 

 
o Információelégtelenség elkerülése, megszüntetése: a segítő munkát sohasem szabad a 

közgazdasági elvek alapján megközelíteni. Nem a beteg, szenvedő ember van az 
orvosért, s nem is a gyerekek vannak a pedagógusért, hogy fizetést, bért kapjanak. 
Éppen ellenkezőleg: az orvos van a betegért (s nem a betegségért), s a pedagógus van a 
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gyermekért (s nem a pedagógiáért, a nevelés és az oktatás tudományosságáért). Ha 
pedig valaki valamiért van, akkor azért mindent megtesz, azért mindenre képes. Így 
arra is, hogy megfelelően részletes, pontos és érthető információkat közöljön részére. 

 Pl.: az orvos a fiatalért és egészségéért van, ezért pedig mindenre kész kell, legyen, még 
arra is, hogy ha kell, s ha fájdalmas is, de részleteiben, pontosan és érthetően közölje, 
hogy daganatot diagnosztizáltak, s milyen körülményekre, lefolyásra kell számítania, 
illetve, hogy milyenek a gyógyulási esélyek. 

 
o Orvosi egoizmus elkerülése, megszüntetése: amelynek értelmében ismét csak 

tudatosítani kell a segítő foglalkozásokat végzőknek magukban: nem ők, s nem is 
körülményeik állnak a középpontban, hanem azok, akik az ő segítségüket kérik, akik a 
sors folytán az ő szárnyaik alá kerültek. Értük, s csakis értük kell tevékenykedniük, s e 
tevékenység során – ha kell –, a messzemenőkig is el kell menni. Ez a messzemenőkig 
elmenő gondoskodás nem valósulhat meg az empátia és a szeretet hiányában, mert egy 
ilyen gondoskodás már eleve magában foglalja ezeket. Ezekből érthető meg az is, hogy 
a jól körülhatárolt feladatok mellett többre is hivatottak kell legyünk: az emberek 
lelkével és szellemével is törődnünk kell orvosi lélekgondozást folytatva.  

 Pl.: egy daganatos betegségben szenvedőnek, aki mit sem tud betegségéről, 
emberséggel kell közölni a rossz hírt, nemcsak azért, mert hasonló helyzetben erre mi 
magunk is igényt tartanánk, hanem mert az emberség, s a küldetés, amelyet 
munkánkban kaptunk, így követeli meg. Ha kell, erőt és energiát nem sajnálva kell 
dolgoznunk, a hír hallatára kétségbeesett ember számára pedig támaszt nyújtani. 

 
o Megalapozatlan kijelentések elkerülése, megszüntetése: ha jól felkészülten, a részletek, 

az összefüggések és a bizonyosságok figyelembevételével dolgozunk, elkerülhetőek 
lehetnek a megalapozatlan kijelentések, s a belőlük formálódó következmények is. 

 Pl.: részleteiben és pontosan utánajárunk, akár segítséget is igénybe véve, hogy a 
hozzánk járó fiatal esetében valóban tanulási akadályozottságról van-e szó. Csak abban 
az esetben adunk erről hírt, amennyiben ez biztosra vehető.  

 
o Lelki (pszichés) reakciók elkerülése, megszüntetése: amennyiben az előbb felsorolt 

patogén komponenseket igyekszünk elkerülni, vagy megszüntetni, úgy a lelki 
(pszichés) reakciók is elkerülhetők, megszüntethetők. Abból a gondolatból kell ugyanis 
kiindulnunk, amit már a neurózis leírása során is közültünk. Az elsődleges patogén 
komponensek okozzák a másodlagos patogén komponenst, vagyis a lelki (pszichés) 
reakciók megjelenését, amelyekből egyenesen fut az út a neurózis megerősödése és a 
tünetek kialakulása felé. Így egyértelművé válhat, hogy ha az elsődleges patogén 
komponensek térhódítását megakadályozzuk, vagy gyengítjük, akkor egyszerre 
akadályozzuk meg, vagy gyengítjük a másodlagos patogén komponenst, illetve a 
tünetek kialakulását, megerősödését is (Lukas 1986b., 146-155. o.). 

 
- A patogén komponensek megszüntetésére alkalmazott prevenció, vagy terápia során a 

neurózis tüneteit alapjaiban véve szüntetjük meg.  
 

Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a tünetek alapjainak megszüntetésén – vagyis a 
patogén komponensek kiiktatásán – túl természetesen van mód a tünetek közvetlen 
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kezelésére is. Mint korábban említettük, az iatrogén neurózisok esetén egy komplex testi-
lelki-szociális-szellemi tünetegyüttesről van szó. Mivel a logoterápia a lelki (pszichés), 
valamint a szellemi neurózisok eseteiben tud fellépni, ezért a lelki-szociális-szellemi 
tüneteket képes kezelni a beállítódás moduláció terápiás segítségével, amelyekről 
részletesebben a korábbi és a további alfejezetekben tájékozódhatunk. 
A logoterápia testi, szomatikus terápiát nem végez.  

 
Összegzés: 
 
Ebben a fejezetben továbbfolytattuk a beállítódás moduláció logoterápiás eljárásainak 
ismertetését a reaktív neurózisok iatrogén neurózisainak kezelése tekintetében. Az iatrogén 
neurózisok orvosi, segítői hozzáállási hibákból eredeztethetők, így elsősorban az orvosok, 
segítők figyelmének felhívására kell összpontosítanunk, amennyiben prevenciót, megelőzést 
végzünk. Ha az iatrogén neurózis kialakult, a szenvedő ember irányába történő terápiát kell 
végeznünk. Ez egyrészt megegyezik azzal az orvosi, segítői magatartással, amelyet a fejezetben 
pontokba szedtünk, másrészt további beállítódás modulációra van szükség, amelyekhez 
támpontot a beállítódás moduláció egyes alfejezeteinek terápiái adhatnak. Kiválasztásuknál 
mindig figyelembe veendő a probléma, amelyre a megoldási módot keressük. 

 

b. Beállítódás moduláció a hisztéria esetén 
 
Beállítódás modulációra van szükségünk azokban az esetekben is, amikor hisztériás 
megbetegedésekben szenvedő személyekkel van dolgunk. Természetesen a terápiás kezelés itt 
sem lehet más, mint a hisztériát kiváltó patogén komponensek, valamint a patogén 
komponensekből keletkező hisztériás tünetek kezelése, vagyis csökkentése, illetve 
megszüntetése.  
 
Korábban, a neurózis leírásokkor említettünk, hogy a hisztéria kialakulásában két ok játszik 
szerepet. Az első ok a nevelési miliő volt. A nevelési miliőbe, környezetbe beletarozik a családi 
és az intézményes környezet, ez utóbbi pedig még két eltérő sajátosságcsoporttal is bír. Az 
intézményes nevelési környezet, legyen az az óvoda, az iskola, mindig két csoportra különül el: a 
gyermekekére, fiatalokéra, és a pedagógusokra. Ezeket a nevelési miliőket, minden 
sajátosságukkal együtt figyelembe kell vennünk akkor, amikor a hisztéria ezen okának 
befolyásolására törekszünk: 
 

- A családi környezet esetében – akkor is, ha maga a családi miliő volt a felelős a gyermek, 
fiatal hisztériás magatartásának kialakulásáért, s akkor is, ha nem – kétféle reakcióval 
állhatunk szemben a diák hisztériáját tekintve: 

 
o A család hajlik arra, hogy hisztériában szenvedő gyermeke számára a segítő személy 

segítséget nyújtson. Ebben az esetben jóval könnyebb a dolgunk, hiszen alapvető 
lehetőségünk van arra, hogy együttműködjünk a családdal: megbeszéljük a 
problémákat, a lehetséges terápiás módszereket, s azt, hogy ebbe milyen módon tud a 
család bekapcsolódni. 

 A terápiába leginkább úgy tud bekapcsolódni a család, ha következetes marad a 
terápiában foglaltakhoz. Ez természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy a család 
otthon terápiát végezzen, de következetességével, kongruenciájával elősegítheti a 
terápia sikerességét. 
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o A család dönthet úgy is, hogy utat enged a fiatal hisztériájának. Ebben az esetben vagy 

kerülő úton került hozzánk a gyermek, a fiatal, vagy pedig mi magunk fedeztük fel és 
diagnosztizáltunk nála a hisztériát. Az előbbi esettel ellentétben itt sokkal nehezebb a 
feladatunk, mivel nem élvezhetjük a család támogatását. Így pusztán az a lehetőségünk 
lehet, hogy igyekszünk a családdal beszélni és lehetőség szerint meggyőzni őket a 
segítő terápia alkalmazásáról, illetve következetesen ragaszkodunk a pedagógiai 
programban, a nevelés programban, s az e kötetben bemutatott logopedagógiai 
koncepciókhoz, az azokban leírtakhoz, amelyek tartalmazhatják a logoterápiás felfogás 
egészét.   

 
- Az intézményes miliő éppen úgy lehet felelős a hisztériás magatartás kialakulásáért, mint a 

család, de az is lehet, hogy egyáltalán nem felelős érte. Mindenesetre az intézményes 
környezetben is fontos változtatásokat kell eszközölnünk, ha a hisztéria megszüntetését 
tűzzük ki célul: 

 
o A pedagógusok mi magunk vagyunk, így mi képviseljük a terápiát, filozófiáját és 

lényegét, ezért ehhez következeteseknek kell maradnunk. Ha ez megvalósul, akkor 
valószínűleg kisebb az esélye annak, hogy pont az intézményes nevelési környezet, s a 
pedagógusok hatása váltja ki a gyermekekben, fiatalokban a hisztériás magatartást.   

o Amennyiben az intézményes nevelésen belül a gyermekközösség fejlődése alakul úgy, 
hogy magatartásuk bármikor hisztériába csap át, szó szerint a pedagógus fejére nőnek, 
akkor a csoporton belül kell alkalmazni a terápiát nemspecifikusan, mint prevenció, 
vagy specifikusan, mint terápia. Abból a pedagógiai-pszichológiai ismeretből indulunk 
ugyanis ki, hogy a csoportok, így a gyermek- vagy fiatalcsoportok tagjai is hatást 
gyakorolnak egymásra (ehhez bővebben lásd: Általános nevelésfilozófia és 
neveléselmélet című fejezetünket).  

 
Természetesen, amennyiben a szenvedő személy nem diák, hanem felnőtt, úgy a nevelési miliő 
befolyásolása már nem valósulhat meg! 
 
A másik patogén komponenst, amely a hisztéria kialakításában szerepet játszik, a hisztériás 
tünetekkel együtt kell megemlítenünk. Ugyanis a következőkben lefektetett terápiás eljárások 
által a második patogén komponens, az egoizmus, valamint a hisztériás tünetek, így a számító, 
zsaroló viselkedés, a kóros egoizmus és a nem valódi élmények is kezelésre kerülhetnek, 
csökkenthetők, illetve ki is iktathatók, s így megszűnhet a hisztériás megbetegedés. Nem más 
történik ebben a komplex beállítódás modulációs terápiában, mint hogy a maguk és érdekeik 
szem előtt tartásáról, környezetük felé irányuló érzelmi-fizikai manipulációjukról, 
kizsarolásukról igyekezzünk figyelmüket mások és mások örömében, boldogságában való 
közreműködésük felé orientálni. Ha ez sikerül, igazi, valódi, baráti, szerelmi kapcsolatokra 
tehetnek szert, így nem kell többé a felületes, vagy negatív élmények eléréséért küzdeniük. 
Nézzük a terápiát: 
 

- Alappillérek: mielőtt a terápiás foglalkozások leírásába belekezdenénk, néhány gondolatot 
ki szeretnénk emelni annak kapcsán, milyen problémák merülhetnek fel a terápia során. Ha 
tartósan vissza-visszatérnek ezek a problémák a segítő személynek el kell gondolkodnia a 
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terápiás foglalkozás továbbfolytatásán, s ha kell – megfelelő mérlegelés után – be kell 
szüntesse a terápiát. Nézzük ezeket az eseteket:  

 
o Probléma lehet, hogy a szenvedő személynek egyáltalán nem célja az, hogy szakítson 

hisztériájával, meggyógyuljon, s önállóan képes legyen boldogulni a világban, 
hisztériás rohamoktól mentesen. Ebből adódóan ezt a célt elsősorban a segítő 
személynek kell kitűznie, s neki magának kell mérlegelnie, meddig fordítható erre 
energia és idő a terápiás, segítő foglalkozásokba (Lukas 1986b., 129. o.). 

 
o Probléma lehet az is, hogy ha a szenvedő személyben még a segítő ráhatás révén sem 

ébred fel később a szándék a gyógyulási cél elérésében, s az ehhez való kellő 
odafigyelés és komolyság tekintetében. 

 
o Probléma lehet, ha a terápiás, segítő foglalkozás túl hosszúra nyúlik. Igyekeznünk kell 

az időt jól beosztani, mivel folyamatosan számolnunk kell azzal, hogy előbb-utóbb a 
hisztériás rádöbben arra, hogy a terápiás, segítő foglalkozáson ő áll a középpontban. 
Ha ezt tudatosul számára, akkor számító, zsaroló viselkedése egyre inkább behálózhatja 
a segítő személyt, mert tudatosan kezdi igényelni a folytonos vele való foglalkozást, 
ezért minden baját a segítő személyre zúdítja, illetve minden követelését felé 
továbbítja. A hisztériás személy számára így a terápia és a segítő személy pusztán 
eszköz, s még az is bekövetkezhet, hogy a szenvedő személyben kialakul egyfajta 
terápiafüggőség is. 

 
o Az előző gondolatmenetből egyenesen következik az is, hogy általában a szenvedő 

személy – az „álproblémákon” és további semmitmondó fecsegéseken kívül – csak azt 
a problémát nem nevezik meg sosem, ami az ő igazi, valódi problémája: tehát magát a 
hisztériás viselkedését.  

 
o Felmerülhet továbbá, hogy a hisztériás személy hisztérikus magatartása és követelőzése 

továbbra is fennáll a terápia során. Ez a követelőzés már-már fenyegetésbe, zsarolásba 
is átcsaphat. Nem szabad utat engednünk neki.  

 Más a helyzet akkor, amikor a hisztérikus személy a követelőzését egy olyan 
zsarolással támasztja alá, amelyben saját öngyilkosságát kísérelné meg a cél elérése 
érdekében. Itt nem az öngyilkosság értelmességébe vetett hitéről van szó. Az 
öngyilkosságot, mint eszközt akarja használni a cél elérése érdekében, amelynek 
végkifejletébe igazán bele sem gondol. Ezért kell résen lenni hasonló helyzetekben. Mit 
lehet ilyenkor tenni? 

 
� Tudatosítani kell számára, hogy fontos családja, barátai, s a mi számunkra is. 

Emberként, értékeiben kell őt megragadnunk. Alkalmazhatjuk ilyen, vagy hasonló 
kijelentéseket, figyelem-felhívásokat: „Nagyon bánkódni fogok, ha ezt 
megteszed!”, „Nagyon megsiratlak majd, ha ezt meg kell tenned, mert úgy 
gondolom, hogy te ennek ellenére értékes ember vagy!”, stb..   
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� Amit pedig logoterápiai vonatkozásban még meg kell említenünk: meg kell tennünk 
mindent, hogy az öngyilkossági kísérlet ne valósulhasson meg. Ugyanakkor fel kell 
hívnunk a figyelmet arra, hogy a felelősség továbbra is a szenvedő személyen van 
abban az értelemben, hogy véget vet-e az életének vagy sem. Ha minden embernek 
meg kellett tanulnia ugyanis, hogy felelős legyen saját életéért, akkor a 
hisztérikusnak szintén meg kell ezt tanulnia: kezeskednie kell saját életéért és 
cselekedeteiért.  

 
- Lemondás: most, hogy megvizsgáltuk a terápia alappillérjeit, bizonyos problémákra 

felkészülendő, nézzük meg a hisztérikus személy felé irányul terápia lényegét. A 
terápiában a hisztérikus személyt az önmagáról, a folytonos követelőzéseiről, valamint 
hisztérikus szerepéről, magatartásáról való lemondás felé akarjuk orientálni. 

 
o A lemondás terápiájában a hisztérikus személy azon képességét vesszük igénybe, 

amellyel hisztérikus magatartását és viselkedését formálja meg. Mivel a hisztérikus 
viselkedés és magatartás olykor már színészi játékhoz hasonlít, a terápia során a 
személy e híres színészi karakterére próbálunk építeni. 

 
o A hisztériás személy számára új szerepet adunk, amelyet meg kell valósítania. Ehhez 

természetesen először meg kell ismernünk a hisztérikus személy múltját is, s fel kell 
lelnünk benne az értékes, az értelmes dolgok irányába törekvő egészséges embert. 
Ebben a megismerésben fel kell kutatnunk, ki is ő valójában, különbséget kell tennünk 
a benne rejlő igazi ember és a hisztérikus karaktere között, s el kell gondolkoznunk 
azon, hogy a benne megfogalmazódó célok az értelmesség, vagy inkább a hisztéria 
jegyeit viselik 

 
o Ha így megismertünk a szenvedő személyt, akkor már tudunk olyan szerepeket 

válogatni, amelyek „rá szabottak, rá méretezettek”. Ennek, vagy ezeknek a szerepeknek 
éppen az ellenkezőjét kell tükröznie, tükrözniük, mint a hisztérikus magatartás és 
viselkedés jegyei, s akár még a valódi értelmes célok elérése felé is orientálniuk kell.  

 
o A következő lépésben a szenvedő személynek vállalnia kell a feladatot, hogy a 

hisztérikus szerepet mellőzni igyekszik, s ebbe az új szerepbe bújik bele és éli át.  
 
o A logoterápia célja a beállítódás moduláció során az is, hogy a szenvedő személy ne 

csak hisztérikus karakterétől szabaduljon meg, hanem feltérképezze, rákérdezzen, s 
megtalálja, vagy újra megtalálja azokat az értelemlehetőségeket, amelyeket 
meggyógyulva újra megvalósíthat, beteljesíthet. A logoterápia hiszi és vallja, hogy 
amennyiben a szenvedő személy képes túltenni magát hisztériáján, úgy közelebb kerül 
saját igazi énjéhez, helyreáll erkölcsi, etikai érzéke, amely által megkezdődhet az 
értelemlehetőségek utáni kutatás és azok megvalósítása. Természetesen ebben is 
szükség lehet a segítő személy orientálására, iránymutatására. Ehhez további segítséget 
és terápiás fogást a beállítódás moduláció további terápiáinál találhatunk. Ezek 
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kiválasztásánál pedig mindig a szenvedő személy helyzetét, állapotát kell figyelembe 
vennünk, s a legjobb terápiás fogást megtalálnunk (Lukas 1986b., 134-140. o.). 

 
Összegzés: 

E fejezetben a beállítódás moduláció azon logoterápiás fogásaival ismerkedhettünk meg, 
amelyeket a reaktív neurózisok esetén, a hisztériás magatartású-viselkedésű szenvedő 
embereknél alkalmazhatunk úgy, hogy a patogén komponenseket és a hisztérikus tüneteket is 
kezelni tudjuk. A terápia során azonban lehet további beállítódás modulációra is szükség. 
Ezekhez támpontot a beállítódás moduláció egyes alfejezeteinek terápiái adhatnak. 
Kiválasztásuknál mindig figyelembe veendő a probléma, amelyre a megoldási módot keressük. 
 

c. Beállítódás moduláció a szenvedélybetegségek eseté n  
 
A szenvedélybetegségek csökkentésére és megszüntetésére használatos logoterápiás eljárás is a 
beállítódás moduláció segítségével valósítható meg. A terápia során itt is arra törekszünk, hogy a 
kiváltó patogén komponenseket, valamint a szenvedélybetegségek tüneteit igyekezzünk 
csillapítani, megszüntetni. Fontos aláhúznunk, hogy az alábbiakban közült eljárások jól 
alkalmazhatók a szenvedélybetegségek esetén, de ha szükséges, akkor más, további beállítódás 
modulációs eljárások is igénybe vehetők. 
A terápia sikeressége, az okok és a tünetek csökkentése, megszüntetése érdekében egy 
multidimenzionális logoterápiás eljárást végzünk, amelyet az alábbi, 41. ábra is szemléltet: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A fenti ábrán jól látható, hogy összesen ötfajta terápiás eljárást alkalmazunk a 
szenvedélybetegségek leküzdésére, amelyek az ember a testi (szomatikus), a lelki (pszichikus) és 
a szellemi (noetikus) dimenzióit is érintik. Vizsgáljuk most meg ezeket az eljárásokat 
közelebbről, az emberi dimenziók mentén végighaladva: 

Multidimenzionális logoterápiás koncepció 
a szenvedélybetegek megsegítésére 

A megvonás és megmaradó önmegtartóztatás 

B ösztönző akarattréning  

C bátorítás a lemondásra 
 (lásd még � a hisztéria terápiájánál) 

D értelemfellelésre irányuló beszélgetések, a 
személyes értékrendszer felépítése és 
kibővítése  

 (lásd még � noogén neurózisok terápiájánál) 

E dereflexió  
 (lásd még � a Logoterápiás utógondozásnál) 

testi (szomatikus) dimenzió 

lelki (pszichikus) dimenzió 

szellemi (noetikus) dimenzió 

41. ábra: Multidimenzionális logoterápiás koncepció a szenvedélybetegségek megsegítésére 
(Lukas 1986b., 145. o., kiegészítések és módosítások: Moldován) 
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- A testi (szomatikus) dimenzió megsegítésére: egy terápiás eljárást alkalmazunk, amelyet két 

további egységre bontunk: 
 

o Elvonás és megvonás (A): azért, hogy a szenvedő személy megszabadulhasson a 
szenvedélybetegséget kialakító szenvedélyeszközöktől és bűvkörüktől.  

 
o Testi önmegtartóztatás (A): nemcsak az a fontos, hogy a segítő elvonja, megvonja 

ezeket a szenvedélyeszközöket a szenvedő személytől, hanem az is, hogy maga a 
szenvedő személy is igyekezzék abban, hogy lemondjon róluk. Ebben a lemondásban 
óriási felelősség is húzódik, mert nem ideig-óráig tartó lemondásról van szó, hanem egy 
egész életen át tartó önmegtartóztatásról. Csak így kerülhető el, hogy ismét a 
szenvedélyszerek befolyása alá kerüljön.  

 
 Ezen a ponton röviden meg kell említenünk, hogy az ember életében azonban vannak 

olyan „szenvedélyeszközök”, amelyek a normális élethez és életműködéshez 
elengedhetetlenül fontosak, s csak azért váltak szenvedélyeszközökké, mert használatuk 
nagyobb méreteket öltött, mint amennyire a szenvedő embernek egyébként szüksége 
lett volna. Itt az egyes gyógyszerekre kell például gondolnunk, vagy magára az evésre. 
Ezek esetében természetesen nem folyamodhatunk a teljes nélkülözésükhöz, de 
„használatuk” mértékének csökkentéséhez igen.  

 
Amennyiben a szenvedő személy beleegyezik ebbe a terápiába, s hajlandó végigkövetni az 
egyes lépcsőfokokat – amelyek természetesen nem könnyűek –, úgy erejét vehetjük a testi 
függőség, a mértéktelenség és a kóros testi folyamatok, reakciók továbbfolyásának, 
megerősödésének. Tapasztalatból azonban biztosan tudjuk, hogy mellékhatásként azonban 
jelentkezni fognak a testi elvonási tünetek.  

 
- A lelki (pszichikus) dimenzió megsegítése: két terápiás fogást fogunk alkalmazni: 

 
o Ösztönző akarattréning (B): talán megfigyeltük már, hogy ha valakit motiválunk, 

megerősítünk abban, amit tesz, akkor akár hosszú távon is fenntartható az a cselekvés, 
ráadásul úgy, hogy később már a motiváló személynek jelen sem kell lennie. Ez a 
motiválás valósul meg az ösztönzés folyamata során, amelyben a szenvedő személy 
lelki (pszichés) folyamataira kívánunk hatni és megerősíteni akaratát abban, hogy a 
szenvedélybetegségektől való önmegtartóztatásának elviselése hosszú távon 
fennmaradhasson. Ezzel a szenvedő személy meggyőződését és felelősségtudatát is 
erősíthetjük.  

 
o Bátorítás a lemondásra (C): fontos tudni, hogy nem elég pusztán mechanikus módon 

lemondani a szenvedélyeszközök használatáról. Vagyis úgy, hogy pusztán a testünknek 
parancsolunk azzal, hogy utasítjuk, ne vegye magához a szenvedélyeszközöket, vagy 
ne használja őket. Ez kicsit olyan, mintha a kezünk automatikusan „pattanna” le egy 
üveg alkoholról. A lemondásra való bátorításban, buzdításban már nem elsősorban a 
segítő személy kell, hogy utasítsa a szenvedő személyt: mondjon le 
szenvedélyeszközeiről és szenvedélyéről. A szenvedő személynek tudatosan kell 
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cselekednie, vagyis pontosan tudnia kell, hogy ő maga mondjon le a 
szenvedélyeszközökről, s ne más utasítása miatt. Ez fontos lépés az előrehaladásban. 
Ezt a tudatos lemondást kell bátorítanunk a szenvedő személyben. 

 Meg kell említenünk, hogy ezen eljárásban nagyon jól lehet alkalmazni a hisztériás 
megbetegedések terápiájában felsorolt fogásokat (ezeket lásd ott!).  

Mivel mindkét terápiás fogásnál (ösztönző akarattréning, bátorítás a lemondásra) a 
felelősség erősítése kiemelkedően fontos, ezért a felelősség erősítésére a következő 
Kölcsönös felelősségvállalási terápia is alkalmazható, amelyet Rómában használtak 
először. A terápia azért figyelemre méltó, mert csoportos formában alkalmazható, s arra 
alapoz, hogy a gyermekek, fiatalok sokkal toleránsabbak, megértőbbek, elfogadóbbak 
egymással, mint a felnőttekkel szemben. Így segítőként, terapeutaként nem kell direkt 
módon irányítanunk a terápiás foglalkozásokat; azok a hatások ugyanis, amelyek a 
szenvedélybetegségek leküzdésére irányulnak, indirekt módon hatnak a gyermek- vagy 
fiatalcsoportra, s így a gyermekekre, fiatalokra is (erről bővebben lásd: Általános 
nevelésfilozófia és neveléselmélet című fejezetünket).  Természetesen a terápia nemcsak 
gyermekek, fiatalok estében alkalmazható, hanem felnőtteknél is. A terápia kb. 1-1,5 évig 
tart, lépései pedig a következők: 

 
� Csoportalakítás: a csoportok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy vegyes 

korosztályúak, s különböző iskolai szinteken állók legyenek a gyermekek, fiatalok. 
A terápiás foglalkozás megkívánja a kis létszámú csoportokat is (kb. 5-10 fő). 

 
� Csoportbontás, csoportbővítés: ügyeljünk arra, hogy egy csoportot, lehetőség 

szerint sose bontsunk meg! Régi tagok felgyógyulása és távozása után azonban a 
csoport a hiányzó tag helyére új taggal bővülhet. 

 
� Korábbi szenvedélybetegek: kifejezetten előnyös, ha a terápiás csoportokba olyan 

személyeket is bevonunk (1-1 személyt csoportonként), akik korábban valamilyen 
szenvedélybetegségben szenvedtek.   

 
� Csoportvezetők: a csoportok élére egy vezetőt kell kinevezni a csoportból, aki a 

csoportért, s a csoporton belüli személykért felelősséget vállal, felelősséggel 
tartozik. Csoportvezető bárki lehet a csoporton belül, feltétele azonban az, hogy a 
terápiában eredményesen előrehaladott legyen – a csoporttagokhoz képest. 

 Ezek a vezetők lehetnek a „beépített” korábbi szenvedélybetegségekben szenvedő 
személyek, de lehetnek a csoportban a szenvedélybetegségek leküzdésében előbbre 
haladott gyermekek, fiatalok is. Ha nincs ilyen, a segítő, vagy terapeuta maga kell, 
hogy válasszon egyet a csoportokban. Mivel a csoporttagok nem ugyanazon 
tempóban fejlődnek, egy rövidebb idő eltelte után biztos lesz olyan valaki, akit a 
csoporton belül annak felelős vezetésére ki lehet jelölni.  

 
� Foglalkozás: a csoportokat az alakulásuk után folyamatos szenvedélybetegségek 

megszüntetésére kialakított terápiában kell részesíteni (ezeket a terápiákat lásd a 
fentebbi és az alábbi pontokban!). Ennek a terápiának a kulcselemei a következők: 
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• Le kell mondani a szenvedélyeszközökről és a szenvedélyekről elsősorban a 
közösség javára.  

 
• Az ismerkedés során a tagoknak vállalniuk kell önmagukat és értékeiket. El kell 

fogadniuk a másikat az általa vallott értékeivel együtt. Ez nem más, mint a saját 
magunk és mások megbecsülésének kialakítása felé vezető út kezdete.  

 
• Barátságokat kell kialakítani, hogy erősödjék a valahová tartozás érzése, s az az 

érzés, hogy fontosak vagyunk mások számára.  
 
• A csoport tagjainak felelősnek kell lenniük egymás iránt, hogy távol tartsák 

egymást a szenvedélyeszközöktől. Ezt a folyamatot a csoportvezető feladatából 
adódóan még inkább koordinálja. 

 
• A csoportos terápiákon rendszeresen van közös terapeuta, segítő által irányított 

beszélgetés is a következő témákban, amelyekhez támpontokat a logoterápia 
filozófiája és a további beállítódás modulációs terápiák adhatnak: 

 
o Értékfellelés, értelemkeresés, 
o Értelemfellelés, 
o Értelembeteljesítés. 

   
• Felelősség saját magáért: egy év elmúltával a csoporttagokat új csoportokba 

kell sorolni. Ennek célja az, hogy egy új csoportban, ahol még idegenek a tagok, 
megtanulja az illető, hogy saját magáért, tetteiért is felelősséggel tartozik. 

 
• Leválás: az utolsó lépés a csoportról való leválás, amelyet a terapeuta, vagy 

segítő koordinál. Ez már egy újabb helyzet, ahol az illetőnek meg kell állnia a 
helyét. Ha ez sikerült, akkor a terapeuta, a segítő lezárja a terápiát (Lukas 2006., 
108-117. o.). 

 
Az előbbiekben felsorolt terápiás eljárások hatására a szenvedő személy mértéktelensége, s 
az ebből adódó lelki (pszichés) függősége csökken, így magába fordulása (aszociális 
viselkedése), vagy agresszív magatartása (antiszociális viselkedése) is alábbhagy. Ezek 
révén pedig a lélek (psziché) ellenálló képességét lehet erősíteni egyrészt a 
szenvedélyeszközök felé, másrészt azon problémák és helyzetek felé, amelynek hatásaiként 
az illető egyébként a szenvedélyeszközökbe menekülne. Remélhetővé válik, hogy ezen 
nehézségek, problémák megoldására nem a szenvedélyekben és a szenvedélyeszközökben 
fog tehát lehetőséget találni. 

 
- A szellemi (noetikus) dimenzió megsegítése: szintén két terápiás eljárást alkalmazunk: 

 
o Értelemfellelésre irányuló beszélgetések, a személyes értékrendszer felépítése, fellelése 

és kibővítése (D): általában a szenvedélybetegségben szenvedő személyek esetén a 
szenvedélybetegség kialakulása mögött valamilyen értelmetlenségérzés, vagyis 
értelmességprobléma áll fenn. Ezért ezen a ponton a noogén neurózisok esetében 
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használt terápiák egyikét (lásd ott!) kell alkalmazni, amelynek révén visszavezethető az 
illető, szellemi tudatának aktiválásához, amelynek során egyre inkább felcsillanhatnak 
azok az értelmek, amelyekért érdemes élni, érdemes lemondani a 
szenvedélyeszközökről, s felcsillanhatnak azok a további értékek is, amelyek 
elfoglalják a szenvedélyszerek, mint „álértékek” helyét. Mivel általában a 
szenvedélyeszközökről való lemondás nem egyszerű, ezen értelem- és értéklehetőségek 
fellelése esetén már meg lehet indokolni – hacsak épp nem a szenvedő személy maga 
indokolja már meg –, miért kell, miért olyan fontos azokról lemondania.  

 
o Dereflexió (E): a dereflexió révén a szenvedő ember önmagán való figyelmét 

igyekszünk elterelni. Ez az önfigyelem ugyanis pusztán arra irányul, hogy testének, 
lelkének (pszichéjének) mikor van szüksége olyan újabb hatásra, amelyeket a 
szenvedélyeszközök képesek kiváltani, akár egy számára megoldhatatlan helyzet, 
probléma enyhítésére, később pedig már csak a hatás kedvéért.  

 Ehhez a terápiás részhez még bekapcsolható a Logoterápiás utógondozás című 
fejezetben tárgyalt terápiás fogások is, amelynek során még jobban erősíthetők 
lehetnek a fellelt, fellelhető értelmességek, értékek. 

 
A szellemi dimenzió aktiválásával rá lehet döbbenteni a szenvedő személyt arra, hogy 
élete, sorsa a saját kezében van. Ő dönti el, hogy utat enged-e problémáinak, problémás 
helyzeteinek, vagy megoldja azokat, ő dönti el azt, hogy ha életében mégsem tud mindenen 
úrrá lenni, akkor a szenvedélyeszközökhöz nyúl-e, ő dönti el, hogy felvértezi-e magát 
értelmekkel, amelyeket beteljesíthet, s ő dönti el azt is, hogy a szenvedélyeszközöket 
mellőzve akar-e maga számára igazi értékeket állítani. Ha az értelem, valamint az értékes, 
értelmes dolgok mellett voksol, eleve kitaszítja életéből az értelmetlenség érzését, nem kell 
kétségbeesnie azon, hogy örökletes hajlamai úrrá lesznek rajta, mert szellemi 
képességeivel, szellemi dacoló hatalmával, az önfelülmúlás és az öneltávolodás 
képességével ő maga lesz úrrá örökletes hajlamain (Lukas 1986b., 141-145. o.). 

 
Összegzés: 
 
E fejezetben a szenvedélybetegségeket kialakító patogén, betegítő komponensek, illetve a 
szenvedélybetegségek tüneteinek megfékezésére, csökkentésére, megszüntetésére igyekeztünk 
terápiás eljárásokat, fogásokat bemutatni a beállítódás moduláció jegyében. A terápia során 
azonban lehet további beállítódás modulációra is szükség. Ezekhez támpontot a beállítódás 
moduláció egyes alfejezeteinek terápiái adhatnak. Kiválasztásuknál mindig figyelembe veendő a 
probléma, amelyre a megoldási módot keressük. 
 

C. Beállítódás moduláció a szomatogén (ál)neuróziso k esetén  
 
A következőkben a szomatogén álneurózisok fennforgása esetén alkalmazható beállítódás 
modulációs terápiás fogásokat közöljük. Itt kell megemlítenünk, hogy további, más fejezetekben 
felsorolt és jellemzett beállítódás modulációk is alkalmasak lehetnek, de mindig körültekintően 
válogassunk: a megbetegedést és jellemzőit kell mindenképp figyelembe vennünk a választásnál! 
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a. Beállítódás moduláció a testi funkciózavarok esetén  
 
A testi funkciózavarok esetén a terápia során – bármely terápiáról essék is szó – mindig arra 
törekszünk, hogy a neurózisokat kiváltó okokat, patogén komponenseket, valamint az ezekből 
formálódó tüneteket kezelni tudjuk. Kezelés alatt jobbára az enyhítést, csökkentést, illetve a 
megszüntetést értjük. A testi funkciózavarok esetében sem törekszünk másra.  
 
A patogén komponensek terápiája: 
 

- Szomatoterápia: a patogén komponenseknél (testi funkciózavarok) mivel elsősorban testi 
(szomatikus) okokról van szó, ezért mindenekelőtt testi (szomatikus) kezelés javasolt. Ez 
jelenthet például gyógyszeres kezelést is a testi funkciózavarok okainak megszüntetése 
(akár a Basedow-szindrómáról, az Addison-szindrómáról, a Tetániáról, vagy a vegetatív 
szindrómákról van szó). Ezen a ponton meg kell említenünk, hogy a logoterápia nem a test 
terápiájára szakosodott, így segítő magatartásunk csak az ápolásra, testi segítségnyújtásra 
korlátozódhat, amelyet az orvos koordinál. Amennyiben az okokat igyekszünk 
megszüntetni, bízhatunk abban is, hogy a tünetek is csökkeni fognak, később pedig 
eltűnnek.  

 
A tünetek terápiája: 
 

- Szomatoterápia: természetesen az orvoslás és gyógyítás során nem pusztán a betegségeket 
kialakító okok megszüntetése a cél, hanem az is, hogy a tünetekből adódó esetleges 
problémákat, súlyosabb esetekben szenvedéseket csökkentsük. Ezekben az esetekben is 
olyan terápiát kell folytatni, amely a testre (szómára), s funkciózavaraiból eredő tüneteire 
gyakorol hatást, s jótékonyan hat a szenvedő emberre is. Mivel ez a terápia sem 
logoterápiás eljárás, ezért a segítő személy ebben az esetben is csak, mint ápoló lehet jelen. 
Minden esetben az orvos utasításait kell követni.  

 
A testi funkciózavarok esetén a felmerülő problémák a test vonatkozásában fordulnak elő, s 
szervrendszerre, szervre vonatkoznak. A testi funkciózavarokból keletkező további 
hatások, a szenvedő személyt már nem testi (szomatikus) irányban befolyásolhatják tovább, 
hanem a lelki (pszichés) folyamataira lehetnek hatással. Így elmondható, hogy a testi és a 
lelki (pszichés) dimenzió között csak áttételes, közvetett kapcsolat áll fenn. Ez a további 
logoterápiás eljárások tekintetében lesz igencsak fontos. Ugyanis, ha a szenvedő személy 
szellemi egészségét fel tudja fedezni, rádöbben arra, hogy élete szenvedései ellenére is 
értelmes lehet, akkor a szenvedő személy a szellemi dimenzió által a lelki (pszichés) 
dimenzió folyamatait is mozgósítani tudja, s elérheti, hogy pszichikus állapota – testi 
szenvedései ellenére is – megfelelően kiegyensúlyozott legyen. Ezzel pedig a lelki 
(pszichés) dimenzió nem a testi dimenzióval alakít ki szoros kapcsolatot, hanem a 
szellemivel. Vagyis nem a testi funkciózavarok kínjai fogják az illető lelki-érzelmi 
állapotát letörni, hanem a testi funkciózavarok dacára, vagy éppen ezek miatt leli fel újra 
életének értelmeit, s teljesíti be azokat (4. táblázat).   
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4. táblázat: Terápiás szempontból figyelembe veendő összefüggések a szellemi, a lelki (pszichés) és testi létdimenziók között 

(Lukas 1986b., 161. o.) 

 
- Beállítódás moduláció: mivel elsősorban testi (szomatikus) okokról van szó, ezért 

mindenekelőtt testi (szomatikus) kezelés javasolt. A logoterápia a testi funkciózavarok 
esetén csak mint kiegészítő, kísérőterápia lehet jelen az orvosi lélekgondozás szellemében. 
A beállítódás moduláció által a funkciózavarokhoz való hozzáállás és beállítódás 
alakítható, amellyel a testi funkciózavarok lélekbe (pszichébe) történő kihatási tüneteit 
csillapíthatjuk, számolhatjuk fel. A terápiás lehetőségekhez támpontokat a beállítódás 
moduláció más terápiás fogásai adhatnak. 

 
- Paradox intenció: a paradox intenció testi funkciózavaroknál történő alkalmazása előtt is 

meg kell említeni, hogy elsősorban testi (szomatikus) okok kezeléséről kell gondoskodni, 
ezért ehhez szintén testi (szomatikus) terápiára van szükség. A logoterápiás módszerek 
ezekben az esetekben is pusztán kiegészítő, kísérő, esetenként nemspecifikus terápiaként 
alkalmazható a testi funkciózavarok hatására keletkező szorongások leküzdésére. A 
paradox intenció módszereiről lásd a Paradox intenció című fejezetet!  

 

b. Beállítódás moduláció a súlyos testi betegségek,  fogyatékosságok esetén 
 
A szomatogén álneurózisok súlyos testi betegségek, fogyatékosságok alcsoportja esetében szintén 
törekszünk a patogén komponensek és tünetek csökkentésére és megszüntetésére.  
 
A patogén komponensek terápiája: 
 
A súlyos gyógyíthatatlan betegségek és fogyatékosságok sajnos éppen azért súlyosak és 
gyógyíthatatlanok, mert az orvostudomány mai állása szerint nem tud olyan gyógymódot 
alkalmazni, amellyel a betegségek okai megszüntethetőek lehetnének. Amit az orvosi terápia 
tehet – a logoterápiával karöltve – az egyrészt a tünetek kezelése, másrészt a helyzethez, a 
szenvedéshez, a sorshoz való hozzáállás, beállítódás kialakítása, korrigálása a szenvedő 
személyben. 
 
A tünetek terápiája: 
 

- Szomatoterápia: mivel elsősorban testi (szomatikus) okokról van szó, ezért mindenekelőtt 
testi (szomatikus) kezelés javasolt. Ez jelenthet például gyógyszeres kezelést is, de pusztán 
a súlyos testi tünetek, fogyatékosságok testben előidéződő hatásainak enyhítésére, ha abból 
indulunk ki, hogy a súlyos testi betegségeket, fogyatékosságokat nem lehet okaiban 

 Testi megbetegedés Pszichotikus megbetegedés 

Szellemi (noetikus) dimenzió 
 
szorosan összekapcsolt, 
pozitív beállítódás esetén 
nem korlátolt  

pozitív beállítódás esetén csak 
részben/időnként korlátolt 

Lelki (pszichikus) dimenzió 
 
 
szorosan összekapcsolt, 
korlátolt 

Testi (szomatikus) dimenzió korlátolt  
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kezelni. Ezen a ponton meg kell említenünk, hogy a logoterápia nem a test terápiájára 
szakosodott, így segítő magatartásunk csak az ápolásra, testi segítségnyújtásra 
korlátozódhat, amelyet az orvos koordinál.  

 
A súlyos testi megbetegedések és fogyatékosságok esetén a felmerülő problémák szintén a 
test vonatkozásában fordulnak elő, s szervrendszerre, szervre vonatkoznak. A testi 
funkciózavarokból keletkező további hatások, a szenvedő személyt már nem testi 
(szomatikus) irányban befolyásolhatják tovább, hanem a lelki (pszichés) folyamataira 
lehetnek hatással. Így elmondható, hogy a testi és a lelki (pszichés) dimenzió között csak 
áttételes, közvetett kapcsolat áll fenn. Ez a további logoterápiás eljárások tekintetében lesz 
igencsak fontos. Ugyanis, ha a szenvedő személy szellemi egészségét fel tudja fedezni, 
rádöbben arra, hogy élete szenvedései ellenére is értelmes lehet, akkor a szenvedő személy 
a szellemi dimenzió által a lelki (pszichés) dimenzió folyamatait is mozgósítani tudja, s 
elérheti, hogy pszichikus állapota – testi szenvedései ellenére is – megfelelően 
kiegyensúlyozott legyen. Ezzel pedig a lelki (pszichés) dimenzió nem a testi dimenzióval 
alakít ki szoros kapcsolatot, hanem a szellemivel. Vagyis nem a testi funkciózavarok kínjai 
fogják a lelki-érzelmi állapotokat letörni, hanem a testi funkciózavarok dacára, vagy éppen 
ezek miatt leli fel az illető újra életének értelmeit, s teljesíti be azokat (lásd: 4. táblázat).   

 
- Beállítódás moduláció: mivel elsősorban testi (szomatikus) problémákról van szó, ezért 

mindenekelőtt testi (szomatikus) kezelés javasolt. A logoterápia a testi problémák esetén 
csak, mint kiegészítő, kísérőterápia lehet jelen az orvosi lélekgondozás szellemében. A 
beállítódás moduláció által a gyógyíthatatlan testi betegségekhez, fogyatékosságokhoz, 
tehát az emberi szenvedéshez való hozzáállás és beállítódás alakítható, így nagymértékben 
lehet csökkenteni a kialakuló lelki (pszichés) tüneteket is. A terápiás lehetőségekhez 
további támpontokat a beállítódás moduláció más terápiás fogásai is adhatnak. Milyen 
lépéseket tehetünk a gyógyíthatatlan betegségek, fogyatékosságok terápiájában? Nézzük, 
mire kell összpontosítani a szenvedő személy figyelmét: 

 
o A megbetegedésekből kialakulható „Minden csak engem illethet” elvről a szenvedő 

személynek le kell mondania. Az életben ugyanis semmire sem lehet igénye, csak arra, 
amit elér.  

 
o A szenvedő ember figyelmét rá kell irányítani arra, hogy az ember nem pusztán test, 

nem pusztán lélek (psziché), hanem szellem is.  
 
o A szellemi személy szellemi képességei által nemcsak ura a testi-lelki (pszichés) 

folyamatainak, hanem bizonyos távolságot is tud azoktól tartani. Így a testi-lelki 
(pszichés) megbetegedései ellenére is van saját szellemi szabadságtere, így van 
szellemi cselekvési tere is, ami azt is jelenti, hogy mindig válasszal tartozik a lét 
mindenkori helyzeteire. 

 
o A felfedezett szellemi szabadságtér és cselekvéstér hatására az is körvonalazódhat, 

hogy bizonyos – testi-lelki (pszichés) körülmények ellenére még megmaradtak, illetve 
keletkeztek is bizonyos testi-lelki (pszichés) szabadságterek, cselekvési terek is.  
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o Megérzi-e ezeknek a szabadságtérnek, cselekvési térnek a jelenvalóságát, s azt, hogy 
amíg ezek fennállnak, ő tovább élhet, vagy pedig csak az egészséges emberekhez 
viszonyítja magát, s minden percet értelmetlennek él meg. A döntés tőle függ, s az is, 
hogy végül hálát, vagy mérhetetlen szomorúságot érez majd.  

 
o A szellemi szabadságtér és cselekvéstér pedig – mivel minden testi-lelki (pszichés) 

problémáktól eleve mentes marad, mert sosem betegedhet meg – képes arra is, hogy e 
megváltozott helyzetben olyan értelmességeket találjon, amelyek a testi-lelki (pszichés) 
szenvedés dacára, vagy éppen ezek, s csak ezek által valósíthatók meg. Tehát a 
szenvedő személynek a megváltozott, új testi-lelki (pszichés) szabadságteréből és 
cselekvési teréből kell a lehető legtöbbet kihoznia.  

 
o Ezekre az értelemlehetőségekre a szenvedő embernek magának kell rájönnie. A segítő 

személy csak orientálhatja az értelemlehetőségek felé vezető utat. 
 

Amennyiben e lépéseken való végighaladás eredményes, helyreállhat az értelmességbe, s 
végső értelmességbe vetett bizalom, amelyből egyenesen következik az érzelmi állapot 
fellendülése, s az immunrendszer erősödése is (Lukas 1986b., 156-166. o.).  

 
A testi megbetegedések és fogyatékosságok egy másik tünete a megváltoztathatatlan sorscsapás-
élmény, amely kialakulhat gyógyíthatatlan betegségekben szenvedő személyben, de kialakulhat 
akkor is, amikor krónikus betegségekben szenvedő személyről van szó, akit hamarosan elragad a 
halál.  
A végső értelmességbe, s az emberi élet mindenekfelett álló értelmességébe vetett mély 
meggyőződésű logoterápia ezen a ponton kezdi meg a nyomasztó, kétségbeesett érzésekben 
elmerülő szenvedő személy orvosi lelki gondozását, a szomatogén megbetegedésekből kialakuló 
lelket (pszichét) és szellemet érintő szomatogén álneurózisok megfékezésére, megtörésére; s a 
szenvedő személy szelleméhez szól a beállítódás moduláció révén. Bár mindegyik 
megbetegedés, neurózis esetén – ahol a megbetegedéshez, a neurózishoz a hozzáállás, a 
beállítódás kialakítására, korrigálására van szükség –, beállítódás modulációt használ, a 
megváltoztathatatlan sorscsapások (súlyos testi betegségek, közelgő halál, fogyatékosság) 
kezelésénél ez még inkább elengedhetetlen. S ahogyan más beállítódás modulációt igénylő 
megbetegedések és neurózisok esetén, úgy itt is arra törekszik, hogy a szenvedés és a halál 
istenként tisztelt álértékeit leverje a szenvedő személy értékpiramisáról. Hiszen tudjuk, hogy 
bizonyos megbetegedések, szenvedések megváltoztathatatlan sorscsapásszerű átélése azért 
valósulhat meg, mert a szenvedő személyben értékvesztés ment végbe – vagy azért, mert egy 
értéket vallott, s azt a szenvedés lerombolta, vagy azért, mert álértékeket vallott. Azt is 
mondhatnánk, hogy ha nem ment volna végbe a szenvedő személyben értékvesztés, a 
megváltoztathatatlan megbetegedést, szenvedést nem sorscsapásként élte volna meg. Gondoljuk 
csak végig a következőket:  
 

- Amennyiben az illető személy bőséges értékrepertoárral és értelemlehetőséggel 
rendelkezett volna, akkor még a megváltoztathatatlan realizálódásának hatására 
megsemmisült értékek és értelemlehetőségek dacára – vagy tán éppen ezért –, megmaradó 
értékei és értelemlehetőségei felcsillanthatták volna azt a jövőt, amelyet még értelmesen 
beteljesíthetett volna, s így nem alakult volna ki szellemi frusztrációja sem. 

 Az istenített érték, vagy álértékekből adódó értékvesztés hatására azonban szellemi 
frusztráció és megsemmisülés-érzés alakult ki szellemében.  
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- Így a szellem frusztrálódása – amely a sorscsapás érzését éli meg – valójában nem az igazi 

ok, hanem csak táptalajként, alapként szolgál arra, hogy a testen úrrá levő 
megváltoztathatatlan – mint a valódi ok –, ne csak a testen, hanem a lelken (pszichén) és a 
szellemen is úrrá legyen. 

 
Így a logoterápia a megváltoztathatatlan sorscsapások átélése esetén a beállítódás modulációban 
a megváltoztathatatlan sorscsapás érzetének megszüntetésére törekszik, hogy a szellem 
szabadságát és mozgásterét helyrehozza. Ebből következően a logoterápia élesen bírálja azokat 
az álláspontokat, amelyek egyre nagyobb mértékben teret hódítanak, s arra hívják fel az 
emberek, de még a szenvedő személy és családja figyelmét is, hogy a gyógyíthatatlan, vagy 
halállal végződő betegségben szenvedőknek a kínok enyhítése, a méltóság megőrzése végett, 
adják meg a kegyes halál lehetőségét. A logoterápia erősen bírálja ezt az álláspontot nemcsak 
azért, mert embertelen, s, mert senkinek sincs joga elvenni mások életét – különösen az orvosnak 
nem, aki az életre esküdött fel –, hanem azért is, mert vallja, hogy senkinek sincs joga egy 
jelenleg gyógyíthatatlan betegségre azt mondani, hogy mindvégig az marad. Az orvostudomány 
bármelyik pillanatban eljuthat ugyanis odáig, hogy megfelelően tudja kezelni a daganatos 
betegségeket vagy akár az AIDS-et. Ugyanakkor a szenvedő személy még a legsúlyosabb 
betegségből is felépülhet, s mint eshetőség és lehetőség, ez sem hagyható figyelmen kívül. Az a 
társadalom pedig, amelyik saját magának mércéje gyanánt hasznossági elveket figyelembe véve 
akarja kitaszítani a krónikus, gyógyíthatatlan, vagy halállal járó betegségben szenvedőket és 
fogyatékos személyeket, az Frankl szerint (is) leszerepelt társadalom77. Még egy különös 
faktorra kell felhívnunk a figyelmet. A fentebbi „indokok” felsorolásánál senki nem veszi 
figyelembe azt a tényt, amely minden, a vég közeledésével szembenéző haldokló ember 
szellemében megfogalmazódik: a végső élni akarást! Erről az élni akarásról a szellem mélyén 
senki sem mond le, s senkinek nincs joga, hogy másokat lemondasson róla (Frankl 2005., 119-
124. o.)!  
 
Nézzük meg a végső lélekgondozás terápiáját, amelyben a kétségbeeső, de élni akaró szellemi 
személyt visszavezetjük földi élete utolsó szakaszának értelmességéhez, s az örök Ősoltalomban 
bontakozó élni akarásba78. A beállítódás moduláció fő lépései: 
 

- A távlatok fölmutatása: a szenvedéssel átitatott sors a jövő tekintetében egy perspektívát, 
egy távlatot körvonalaz. Ez a szenvedő személy végső távlata, amely annak fényében nyer 
értelmet, amilyen módon a szenvedő személy reagál rá. A fellelhető értékek, értelmességek 
és megmaradtak jegyében fölmutatható az a perspektíva, távlat, amelyben a szenvedéssel 
ugyan átitatott, de értelmes élet megmutatkozhat. Ennek a perspektívának az ismételt 
felmutatása különösen fontos akkor, amikor terápiás foglalkozásunk véget ér: ezzel 

                                                 
 
77 „Mivé is lenne az olyan társadalom, amelyik csupa erőtől és egészségtől duzzadó emberekből állna; ha nem lennének ott a betegek, öregek és 
fogyatékosok, hogy figyelmeztessenek bennünket: gondoljuk csak meg jól, melyek is az élet valódi értékei; ha nem lennének, akik féltve őriznék 
a birtokukban lévő tudást: mennyire korlátok közé szorított és kiszolgáltatott minden a földi létben, s akik minden korlátozottság és 
kiszolgáltatottság ellenére is képesek kiteljesíteni életük alakításának csodáját?” (Lukas 2006., 218. o.)  
 
78 „Természetes, hogy a mindennapi ember félreérti a halált. – Amikor az ébresztőóra csörög és felriaszt minket, akkor úgy éljük meg még 
álmunkban az ébresztőingert, mint szörnyű betörést az álomvilágba és nem tudjuk, hogy az ébresztőóra tulajdonképpeni létünkre, a napvilágra 
ébreszt. Nem így történik-e ez a haldoklóval? Nem ijedünk-e meg – mi halandók – úgyszintén a haláltól? Nem értjük-e félre, hogy az minket 
valójában és teljes mértékben egy tulajdonképpeni, valóságosabb realitásra ébreszt?  
És a gyöngéd kéz, amely minket az alvásból ébreszt – bármilyen gyöngéd is mozdulata: nem úgy éljük ezt meg, mint gyöngédséget, hanem mint 
szörnyű betörést álomvilágunkba, hiszen megpróbálja álmunkat elhessegetni; a halált is, mely életünket veszi el tőlünk, általában úgy szenvedjük 
el, mint valami szörnyűséget, amely velünk történik és alig sejtjük, milyen jót akar nekünk…” (Frankl 2005., 33-34. o.) 
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tudatosítható a szenvedő személyben, hogy jövőjének végső perspektívájára milyen választ 
érdemes adni. 

 
- Értékfölmutatás: tudjuk, hogy a megváltoztathatatlan sorscsapás-érzet hátterében ott van 

azon egyetlen érték szertefoszlása, amelyet a szenvedő személy valóban igaznak és 
értelmesnek vallott, de a sorscsapás elsöpörte, s helyében más maradandó értékei nem 
maradtak, de ott vannak azok az álértékek is, amelyek – akár elpusztultak, akár nem – nem 
tudnak kellő értelmet adni a szenvedő személy számára, aki így végső elkeseredésbe zuhan. 
Ezen elkeseredéséből, megváltoztathatatlan sorscsapás-élményéből a szenvedő személyt 
csak úgy lehet kiemelni, felemelni, ha igyekszünk őt új értékek fellelésére, kialakítására, 
felvállalására orientálni.  
Ezeknek az új értékeknek a felleléséhez a következő lépéseket kell megtennünk: 

 
o A szenvedő személyt rá kell döbbenteni arra, hogy élete annak utolsó pillanatáig is 

értékes és értelmes. Életének értelmet csak értékei adhatnak.  
 
o Ezek az értékek és értelmek életének utolsó szakaszát – talán lehet, hogy életében most 

először, jóllehet utoljára, de igazán – bearanyozhatják.  
 
o Éppen ezért, ezeket az értékeket és értelmességeket most meg kell keresni és meg is 

kell találni.  
 
o Először az értékek fellelésével kell kezdenünk. A szenvedő személy számára fel kell 

lelni a neki fontos értékeket.  
 
� Itt fel kell hívnunk a szenvedő személy figyelmét az egyes értékkategóriákra:  

 
• Hogy vannak alkotó- és teremtő értékek, amelyek a munka, a feladat során 

érhetők, készíthetők el, hozhatók létre. 
 
• Hogy vannak élményértékek, amelyekre az általa szeretett személyek 

közösségében tehet szert. 
 
• És, hogy vannak beállítódási értékek is, amely a szenvedő személy 

magatartásában, hozzáállásában, beállítódásában fedezhetők fel, például a 
szenvedés, a bűn és a halál felé.  

 Felfedezheti ugyanis, hogy kialakítsa a tragikus triászhoz fűződő méltóságát.  
 Vagy: a szenvedés értelmét keresve rájöhet, hogy az lendületet adhat számára, 

hogy a szenvedésben „felnőtté” válhasson, s a felszínes dolgoktól a 
mélységekbe hatolhasson. A „mélységben” a szenvedés értelme pedig jobban 
megérthető és elfogadható. 

 A bűntől való szenvedést lehet úgy is szemlélni, mint figyelemfelhívást arra, 
hogy a bűn jóvátehető, hiszen a halálban felfedezett életfejezet lezárulásáig még 
mindig van idő. Így arra is van, hogy a szenvedő személy jó irányba fordítsa 
hátralevő életét, valamelyest még mindig alakítva élete könyvének lezárulását 
(lásd 76. lábjegyzetet!).  
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 A halál közeledésében pedig lehet nem az elmúlást is felismerni, hanem azt a 
lehetőséget, amelyet sokan elodáznak: nincs örökké tartó időnk arra, hogy 
beteljesítendő dolgokra legyintve azt mondjuk: „majd később, majd máskor 
foglalkozunk vele”. Hiszen életünk véges még akkor is, ha nem tudjuk biztosan, 
mikor hunyjuk le végleg a szemünket. 

 
o A megtalált értékeket tudatosítani kell, majd be kell teljesíteni őket! 

Ha a szenvedő személy felfedezi az új értékeket, derekasabban fog tudni hozzáállni 
tragikus triászához, még akkor is, ha sajnos sorsán már nyilvánvalóan nem tud változtatni. 
Nem foszlik szét élete utolsó szakaszába vetett reménye, így békét és nyugalmat találhat, 
amelyeket a körülötte lévő, aggódó emberek felé is közvetíthet. 

 
- Értelemfölmutatás: értékek nemcsak alkotó és teremtő, élmény, vagy beállítódási értékek 

lehetnek, hanem az életben, az élet helyzeteiben fellelt értelemlehetőségek is, amelyek 
beteljesítés előtt állnak – akár tudatosak, tervezettek, akár az élet alakítja számunkra. Mire 
kell törekednünk az értelemfölmutatások tekintetében?  

 
o Fel kell hívni a szenvedő személy figyelmét, hogy a kialakult helyzet ellenére is 

vállalhatók az életben felfedezett értelemlehetőségek és azok be is teljesíthetők. A 
beteg, szenvedő személy az értelmes célok és tervek eltervezésében, megvalósításában 
ugyanis ugyanott van, mint az egészséges ember, hiszen a magát egészségesnek hitt 
ember is bármikor megbetegedhet, vagy bármikor elragadhatja a halál. 

 
o Ennek fényében, a szenvedő személy dönthet úgy, hogy életében újra felleli az 

értelemlehetőségeket.  
 
o Tudatosítani kell a szenvedő személyben azt is, hogy csak azokat az 

értelemlehetőségeket teljesítheti be, amelyek a sajátjai – tehát csakis a sajátjai és nem 
mások értelemlehetőségei –, s amelyek saját – jelenlegi – adottságaival adekvátak, 
hiszen ha kívül esnek azokon, kevesebb az esélyük és az eszközük, hogy 
megvalósítsák, beteljesítsék azokat.  

 
o A fellelt, megtalált értelemelehetőségeket be kell teljesíteni.79 

 
Két további pluszt is nyújthat az értelemfölmutatás a szenvedő személy számára: 

 
o Felhívható a szenvedő személy figyelme arra, hogy ezen sorscsapások jó indikátorok 

lehetnek abban, kik igazi barátai. Kik azok, akik a szenvedések közepette is mellette 
állnak a bajban? 

 
                                                 
 
79 „… egy krónikus betegségbe szenvedő páciensem már régóta halogatta, hogy szociálpedagógusi képesítést szerezzen. Újra és újra ugyanaz a 
kérdés nyugtalanította: Kifizetődik-e számára a befektetett energia? Beszélgetéseink nyomán arra az elhatározásra jutott, hogy azonnal elkezdi a 
képzést, s nem fecsérel több figyelmet annak: él-e még elég hosszú ideig ahhoz, hogy szociálpedagógusként tevékenykedhessék, vagy nem. 
Megértette: ha valóban az a neki szánt életértelem, hogy ilyen munkát végezzen, akkor órák és napok állnak még rendelkezésére, hogy 
szociálpedagógiai tevékenységet fejthessen ki – másként nem is történhet. Ha azonban végül mégiscsak hiányoznának a szükséges órák és napok, 
akkor nem várt rá ez a feladatkör, ám a kijelölt utat akkor is végigjárta: maga a képzés volt a cél, aminek érdeklődéssel és örömmel tett eleget; 
ami így önmagában jelentette az értelmet, és jutott el a kiteljesedésig.” (Lukas 2006., 209. o.)  
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o A sorscsapásokban szenvedő személyek példaként szolgálhatnak az egészséges 
emberek, de sorstársaik számára is, hogy még ilyen körülmények dacára is lehet 
értelmes az élet (Lukas 2006., 205-220. o.).80  

 
- A megmaradtak fölmutatása: a szenvedő személy hajlamos elfelejteni azt, hogy még a 

szenvedése dacára is rendelkezhet olyan megmaradt lehetőségekkel, amelyek a maguk 
nemében értékesek, értelmesek, s éppen ezért hiba lenne őket semmibe venni. Az egyik 
gyermekét elvesztett háromgyermekes anyuka figyelme például óvatosan felhívható arra, 
hogy három gyermeke közül kettő még életben van, akiknek szükségük van édesanyjukra. 
Egy daganatos betegségben szenvedő fiatal figyelme szintén felhívható arra, hogy 
betegségléte ellenére még aktívan folytathatja munkáját abban a közösségben, amelyben 
szívesen tevékenykedett. A megmaradt lehetőségek szenvedő személynek történő 
felmutatásában szintén felfedezhetők az érték- és értelmességjegyek (Frankl 2005., 31-34. 
o., Lukas 1986b., 170-174. o.).  

 

                                                 
 
80 „Egyik páciensem rossz házasságban élt. Azért jött hozzám, hogy kibeszélje, jobban mondva kipanaszkodja magát, hiszen a szó szoros 
értelmében mást sem tett, mint két teljes órán át sorolta feleségével szembeni panaszait. Mivel azonban én jobb szeretem, ha meghallgathatom a 
másik felet is, egyeztettünk egy időpontot a felesége számára. Mire azonban erre sor kerülhetett volna, a házaspár balesetet szenvedett, a feleség 
kirepült a kocsiból, és súlyosan megsebesült. A hónapokig tartó kórházi kezelés sem tudott rajta segíteni: agykárosodást szenvedett, fél oldala 
lebénult; hátralévő életében ápolásra szorul. A foglalkozását még aktívan űző férj egy jó színvonalú otthonban helyezte el a feleségét, s mind a 
mai napig rendszeresen látogatja. Minden második nap elmegy hozzá, megsimogatja, felolvas neki, eteti, ha szükség van rá, megmosdatja, s 
tolókocsival levegőre viszi. Sokat töpreng házasságuk korábbi szakaszán – sajnálat és bűntudat keveredik ebben a töprengésben. Röviddel ezelőtt 
újra jelentkezett nálam, mert nem tudott megszabadulni nyugtalanító gondolataitól. »Miért is nem értettük meg mi egymást, én és a feleségem?« 
– kérdezte tőlem. »Miért is volt közöttünk örökké súrlódás nevetséges apróságok miatt?« 
Mit lehet erre válaszolni? A régi nóta ez a virágokról, amelyeket jobb az élőnek ajándékozni, mert a síron már hiába virítanak. Ez esetben 
azonban még ott volt az élő, még ha rokkant is, s a törődéssel mégiscsak lehetett virágokat ajándékozni a beteg asszonynak a szó szoros és átvitt 
értelmében is. Ezt volt érdemes hangsúlyozni és kiemelni, ezért beszéltem a „jelen virágairól.”  
»Szeretném, ha elgondolkodna valamin« – kezdtem a válaszomat. »Ha boldog lett volna a házassága, akkor mindaz, amit most tesz, magától 
értetődő lenne. Logikusan következne két ember boldog kapcsolatából. Így azonban igazán rendkívüli, amit ön tesz, párját rikító teljesítmény. 
Hiszen most lenne módja rá, hogy bosszút álljon azért a sok apró kellemetlenségért, amit a felesége okozott önnek. Most elérkezett volna az ideje 
annak, hogy vezeklésre késztesse magatehetetlen feleségét mindazon sértések és rendreutasítások miatt, amelyek annak idején megkeserítették az 
életét. És mégsem teszi. Teljesíti a házastárs kötelezettségét függetlenül attól, hogy milyen volt korábbi kapcsolatuk. Ez belső nagyságról 
tanúskodik. S látja: ha mindez nem történ volna meg, ezt a belső nagyságot nemcsak hogy nem tehette volna próbára, hanem ki sem derült volna 
soha, hogy jellemének van ilyen nemes vonása. Soha fel sem fedezte volna, micsoda nagyszerű etikai késztetések szunnyadnak önben. Csak ilyen 
körülmények között: rossz házasság – baleset – a feleség tartós elesettsége, s az, hogy rá van szorulva az ön segítségére – s az ön, feleségével 
szemben mutatott szeretetteljes gondoskodása – mindez együtt kellett ahhoz, hogy megnyilvánuljon magából valami, amire büszke lehet.«  
A férfi odaadó figyelemmel hallgatta szavaimat. Amikor befejeztem, közelebb húzódott hozzám, s szinte suttogva válaszolt, mint amikor valaki 
beismerő vallomást tesz. 
»Ha őszinte akarok lenni« – súgta –, »a feleségem belső nagysága az, ami mindezt kiváltja. Fegyelmezetten és türelemmel viseli a sorsát. Minden 
alkalommal szinte sugárzik, amikor megjelenek az ajtóban, és soha nem érezteti velem, hogy rossz lenne a hangulata. Nem tudom, honnan veszi 
hozzá az erőt, de az ő belső tartása olyan megszégyenítő hatással van rám, hogy az ő példája nyomán válok napról napra más emberré. Az az 
etikai késztetés, amelyről az imént beszéltem, őróla pattan át rám, mint valami szikra – érzem, hogy így van.«  
 
A másik esetben, amit példaként szeretnék említeni, egy tizenkét éves fiúról van szó, aki kilencéves korától leukémiában szenved. Az apja orvos, 
vele ismerkedtem meg egy orvosi tanácskozáson, ahol beszédbe elegyedtünk egymással. Megkérdeztem tőle, neki mint orvosnak nem esik-e még 
inkább nehezére, hogy olyan gyermeke van, akiről tudja, hogy krónikus betegsége nem gyógyítható, akinek csak a tünetek enyhítésével segíthet, 
s végig kell néznie, hogyan romlik fokozatosan az állapota.  
Az orvos elgondolkodott. »Tudja« – mondta végül – »olykor úgy tűnik nekem, hogy a fiunk révén többet nyertünk, mint amennyit a betegsége 
által veszítettünk.« Meghökkentett ez a közlése, ezért arra kértem, fejtse ki bővebben, mire gondol. Erre elmesélte, hogy felesége évekig 
depresszióban szenvedett. Beteg gyerekük tízedik születésnapja óta azonban jól van. Hogy mi történt? Annak idején megkérdezte a fiút, mit 
kíván a születésnapjára, mire ő azt válaszolta: »Egy vidám anyukát, más semmit!« Mire a feleségem kezeit összekulcsolva így sóhajtott: »Hogy is 
lehetnék vidám, amikor te beteg vagy?« A fiú pedig így válaszolt: »De mama, ha én együtt tudok élni a leukémiámmal, akkor neked is tudnod 
kell. Fogadd el egyszerűen a betegségemet, mint ahogyan engem is elfogadsz.« Az anya nyilvánvalóan magába szállt, s teljesítette fia kívánságát.  
Ez azonban még nem minden, folytatta az orvos. A testvérek és a szomszéd gyerekek is gazdagodtak a kisfiú betegsége által. Az, ahogy a fiával 
bántak, értelmesebbé és érettebbé tette őket. Volt például a fiának egy majdnem teljesen új futball-labdája, amit ő már soha többé nem 
használhatott, s ezt a labdát egy aszociális környezetből származó kisfiúnak ajándékozta, akit a gyerektársadalom eddig meglehetősen kirekesztett 
magából. Azóta a kisfiú a gyerekközösség pereméről beljebb került néhány körrel, megtűrték, sőt meg is szerették. Megtanulták, hogy segítsenek 
a gyöngébbnek, ahelyett, hogy kinevetik. »A feleségét említette és a gyerekeket, aki egészséges létükre az ön beteg fiától tanultak« – fontam 
tovább a beszélgetés fonalát – »és mi van önnel? Ön is kapott valamilyen indíttatást a beteg fiától?« »Én?« – kérdezte az orvos szórakozottan. 
»Én kaptam a legtöbbet. Újra megtanultam imádkozni.« (Lukas 2006., 212-215. o.) 
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c. Beállítódás moduláció a pszichózisok esetében  
 
A következőkben a pszichózisok alcsoportjaira, az endogén depressziókra, valamint a 
skizofréniára használatos logoterápiás beállítódás modulációk következnek: 
 

Beállítódás moduláció az endogén depressziók esetén  
 
Az endogén depressziók tekintetében igyekszünk törekedni a patogén komponensek és a tünetek 
kezelésére. 
 
A patogén komponensek terápiája: 
 

- Szomatoterápia: elsősorban gyógyszeres kezelés javallott, amelyet az orvos folytat le, 
mivel a logoterápia nem szakosodott testi (szomatikus) terápiára. A meghatározott 
neurotranszmitterek hiánya 5-HTP (5-hidroxi-triptofán)-vel mesterségesen pótolható.  
Az alaptalan okok kezelésére a tünetek terápiájában térünk ki.  

 
A tünetek terápiája: 
 

- Szomatoterápia: természetesen az orvoslás és gyógyítás során nem pusztán a betegségeket 
kialakító okok megszüntetése a cél, hanem az is, hogy a tünetekből adódó esetleges 
problémákat, súlyosabb esetekben szenvedéseket csökkentsük. Ezekben az esetekben is 
olyan terápiát kell folytatni, amely a testre (szómára), s funkciózavaraiból eredő tüneteire 
gyakorol hatást, s jótékonyan hat a szenvedő emberre is. Mivel ez a terápia sem 
logoterápiás eljárás, ezért a segítő személy ebben az esetben is csak, mint ápoló lehet jelen. 
Minden esetben az orvos utasításait kell követni. 

 
Mivel a pszichotikus megbetegedéseknél (endogén depresszió, skizofrénia) a testben 
(szóma), az agy idegi működésében keletkező problémák hatására a lelki (pszichés) és 
idegrendszeri folyamatok is közvetlen befolyásolásra kerülnek, terápiás foglalkozásokon a 
lelki (pszichés) és szellemi dimenziókat kell a lehető legnagyobb mértékben elválasztanunk 
egymástól. Ugyanis a pszichés folyamatokban keletkező abnormalitások a szellemi 
dimenziót és folyamatait is beárnyékolhatják oly módon, hogy pszichofizikai akadályt 
állíthatnak a szellemi-értelemi cselekvési térbe. Ebből máris látható, hogy az értelem 
akarásának felhívására a pszichózisos megbetegedések esetén nincs lehetőségünk, ami azt 
is jelenti, hogy a szenvedés helyzetéhez való megfelelő hozzáállás kialakítása, korrigálása 
van mód a szellemi dimenzió mozgósítása által a beállítódás moduláció révén (lásd: 4. 
táblázat).   

 
- Beállítódás moduláció: mivel elsősorban testi (szomatikus) problémákról van szó, ezért 

mindenekelőtt testi (szomatikus) kezelés javasolt. A logoterápia a pszichotikus problémák 
(endogén depresszió, skizofrénia) esetén is csak, mint kiegészítő, kísérőterápia lehet jelen 
az orvosi lélekgondozás szellemében. A beállítódás moduláció által a pszichózishoz, tehát 
az emberi szenvedéshez való hozzáállás és beállítódás alakítható. A terápiás 
lehetőségekhez további támpontokat a beállítódás moduláció más terápiás fogásai is 
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adhatnak. Milyen lépéseket tehetünk az endogén depressziók terápiájában? Nézzük, mire 
kell összpontosítani a szenvedő személy figyelmét: 

 
o Amennyiben lehetséges, a segítő személynek fel kell ismernie az alaptalan okokat, 

amelyek az érzelemvilág megromlásához, összezavarodásához vezethetnek. 
 
o Ezekre az okokra a szenvedő személy figyelmét is fel kell hívni, hogy tudatában legyen 

ezeknek, de ugyanakkor tudatosítani kell benne azt is, hogy betegséglétéért egyáltalán 
nem érezheti magát felelősnek.  

 
o A beállítódás moduláció által a szellem dacoló hatalmának segítségül hívásával a 

szenvedő személyben ki kell alakítani egy megfelelő, türelmes, elviselő beállítódást, 
hozzáállást a pszichotikus életszakaszokhoz, addig, amíg azok el nem vonulnak.  

 Ebből az is adódik, hogy nem az egyes értelemlehetőségek akarására kell felhívni a 
szenvedő személy figyelmét, mert ez csak erősítheti érzelemvilágának 
összezavarodását.  

 
o Viszont a szenvedő személy figyelmét a nehéz időszakban azokra az életszakaszokra 

kell irányítani, ahol még problémamentes volt élete. 
 
o Meg kell vizsgálni, hogy korábbi, problémamentes életszakaszaiban milyen 

értelemlehetőségei voltak, amelyeket fel lehet mutatni. 
 
o A problémamentes életszakaszok értelemlehetőségei átragyognak a problémás 

időszakokon is. Ezért ezek a rossz időszakok dacára is megvalósíthatók lehetnek!  
 
o A problémamentes időszakokban – s csakis ekkor – a szellemi képességgel 

mozgósításával lehetőség nyílhat új értelmek fellelésére és beteljesítésére is – a régebbi 
értelemlehetőségek beteljesítése mellett. A későbbi problémás szakaszokban ezek a 
fellelt értelemlehetőségek átragyoghatnak, enyhítve a szenvedéseket. 

 

Beállítódás moduláció a skizofrénia esetén 
 
A patogén komponensek terápiája: 
 

- Szomatoterápia: az agy idegcelláinak anyagcserezavarai kezelhetők. A gyógyszeres 
kezelés hatására ezen anyagcserezavarok csökkenthetők, megszüntethetők lehetnek. A 
személyiségjegyekre szintén lehet gyógyszeres kezelést alkalmazni. A terápiát orvos, 
pszichiáter kezdeményezheti, így mi pusztán segítőként, ápolóként lehetünk jelen az orvosi 
szomatikus terápia során. 

 
Amire hatást nem tudunk már gyakorolni az az öröklés faktora. A pszichoszociális 
környezetre is csak szűk körben és kismértékben lehet hatást kifejteni.  

 
A tünetek terápiája: 
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- Szomatoterápia: a skizofréniában szenvedő személy egyes skizoid tüneteinek kezelésére 

gyógyszeresen van lehetőség. Mivel a logoterápia nem foglalkozik szomatikus terápiával, 
ezért e kezelésekbe részletesen nem megyünk bele, annál is inkább, mivel a szomatoterápia 
az orvos vagy a pszichiáter hatáskörébe tartozik. Mint korábban már említettük segítő 
személyünk itt csak ápolásra, kísérésre fordítható. 

 
Mivel a pszichotikus megbetegedéseknél (endogén depresszió, skizofrénia) a testben 
(szóma), az agy idegi működésében keletkező problémák hatására a lelki (pszichés) és 
idegrendszeri folyamatok is közvetlen befolyásolásra kerülnek, terápiás foglalkozásokon a 
lelki (pszichés) és szellemi dimenziókat kell a lehető legnagyobb mértékben elválasztanunk 
egymástól. Ugyanis a pszichés folyamatokban keletkező abnormalitások a szellemi 
dimenziót és folyamatait is beárnyékolhatják oly módon, hogy pszichofizikai akadályt 
állíthatnak a szellemi-értelemi cselekvési térbe. Ebből máris látható, hogy az értelem 
akarásának felhívására a pszichózisos megbetegedések esetén nincs lehetőségünk, ami azt 
is jelenti, hogy a szenvedés helyzetéhez való megfelelő hozzáállás kialakítása, korrigálása 
van mód a szellemi dimenzió mozgósítása által a beállítódás moduláció révén (lásd: 4. 
táblázat).   

 
- Beállítódás moduláció: mivel elsősorban testi (szomatikus) problémákról van szó, ezért 

mindenekelőtt testi (szomatikus) kezelés javasolt. A logoterápia a pszichotikus problémák 
(endogén depresszió, skizofrénia) esetén is csak, mint kiegészítő, kísérőterápia lehet jelen 
az orvosi lélekgondozás szellemében. A beállítódás moduláció által a pszichózishoz, tehát 
az emberi szenvedéshez való hozzáállás és beállítódás alakítható. A terápiás 
lehetőségekhez további támpontokat a beállítódás moduláció más terápiás fogásai is 
adhatnak. Milyen lépéseket tehetünk az endogén depressziók terápiájában? Nézzük, mire 
kell összpontosítani a szenvedő személy figyelmét: 

 
o Amennyiben lehetséges, a segítő személynek fel kell ismernie azokat a tüneteket, 

amelyek a skizofrénia jellegzetességei. 
 
o Ezekre a szenvedő személy figyelmét is fel kell hívni, hogy tudatában legyen ezeknek, 

de ugyanakkor tudatosítani kell benne azt is, hogy betegséglétéért egyáltalán nem 
érezheti magát felelősnek.  

 
o A beállítódás moduláció által a szellem dacoló hatalmának segítségül hívásával a 

szenvedő személyben ki kell alakítani egy megfelelő, türelmes, elviselő beállítódást, 
hozzáállást a pszichotikus életszakaszokhoz, addig, amíg azok el nem vonulnak. De az 
is megoldás lehet, ha aktívan, „felfegyverkezve” lép fel a betegséggel szemben.  

 
 Ebből az is adódik, hogy nem az egyes értelemlehetőségek akarására kell felhívni a 

szenvedő személy figyelmét, mivel a skizofréniában szenvedő személy számára nehéz 
megkülönböztetni az értelmeset az értelmetlentől, így könnyen előfordulhat, hogy az 
általa gondolt értelmes valójában értelmetlen.  

 
o Viszont a szenvedő személy figyelmét a nehéz időszakban azokra az életszakaszokra 

kell irányítani, ahol még problémamentes volt élete. 
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o Meg kell vizsgálni, hogy korábbi, problémamentes életszakaszaiban milyen 

értelemlehetőségei voltak, amelyeket fel lehet mutatni. 
 
o A problémamentes életszakaszok értelemlehetőségei átragyognak a problémás 

időszakokon is. Ezért ezek a rossz időszakok dacára is megvalósíthatók lehetnek!  
 
o A problémamentes időszakokban – s csak akkor – a szellemi képességek 

mozgósításával lehetőség nyílhat új értelmek fellelésére és beteljesítésére is – a régebbi 
értelemlehetőségek beteljesítése mellett. A későbbi problémás szakaszokban ezek a 
fellelt értelemlehetőségek átragyoghatnak enyhítve a szenvedéseket (Lukas 1986b., 
156-166. o.). 

 
Összegzés: 
 
A fejezet során összefoglaltuk a szomatogén álneurózisok (testi funkciózavarok, súlyos testi 
betegségek és fogyatékosságok, valamint pszichózisok (endogén depressziók és skizofrénia)) 
eseteiben alkalmazható beállítódás modulációs logoterápiás eljárásokat. A fejezet során utaltunk 
arra, hogy igyekszünk a patogén komponenseket és a tüneteket kezelni. Nos, a szomatogén 
álneurózisok eseteiben nem minden esetben tudjuk a patogén komponenseket, de még a 
tüneteket sem megszüntetni. A logoterápia beállítódás modulációs eljárása pontosan abban tud 
segítséget nyújtani – mint szomatoterápiát kísérő, kiegészítő terápia –, hogy a szenvedő személy 
beállítódását, hozzáállását alakítja, korrigálja szenvedésének tárgyához, a tulajdonképpeni 
neurózishoz.  
 

3. Paradox intenció 
 
A paradox intenció a logoterápia második nagy terápiás módszere, amelyet a pszichogén 
neurózisok esetében, egészen konkrétan pedig a szorongásos és a kényszerneurózisok esetében 
alkalmazhatunk. Az elnevezéséből talán már ki is érezhető, hogy a szorongásos- és 
kényszerneurózisos megbetegedések esetében a hiperintenciót – vagyis a túlzó elkerülési, 
menekülési szándékot – igyekszik elsősorban csökkenteni, illetve megszüntetni. A terápiában 
ugyanakkor igyekszünk a hiperreflexiót (a túlzott magunkon való figyelmet) is kezelni – 
csökkenteni, illetve megszüntetni –, de a szorongásos- és kényszerneurózisos megbetege-
déseknél elsősorban a szorongás, a kényszer és ezek tárgyainak megfékezése és megszüntetése a 
fontos, mivel ha ezek kioltódnak, megszűnik a hiperreflexió is.  
A paradox furcsát, különöset, szokatlant, míg az intenció szándékot, tehát a kettő együtt egy 
szokatlan szándékot, kívánalmat jelent. Mint korábban említettük specifikus terápiaként a 
logoterápia csak a noogén neurózisok, illetve olyan neurózisok tekintetében alkalmazható, ahol 
az egyes betegségek valamilyen értelmetlenségérzéssel vegyülnek. Így a pszichogén 
neurózisoknál, mint nemspecifikus terápia alkalmazható. Ennek ellenére azonban igen nagy 
sikerrel, mint ahogyan arról az esetleírások és szakirodalmak is beszámolnak. A paradox intenció 
módszere is igyekszik egy kifejezetten humán képesség meghívására, amelyet az ember 
önmagától való eltávolodásaként jellemezhetünk (ön-distancia). Az ember ezen önmagától való 
eltávolodása, távolságtartása különösen a paradox intenció esetén a humorral valósítható meg. 
Azzal a humorral, amely kifejezetten emberi tulajdonság és képesség, amellyel itt a földön 
semmilyen más élőlény nem rendelkezik, s amely révén az ember képes még saját magán is 
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nevetni, saját magát is kihumorizálni. Ezt az alapvetően emberi jelenséget is alkalmazza a 
paradox intenció módszere.  
A terápiát tehát a pszichogén neurózisok körében két esetben alkalmazhatjuk:  
 

A. Paradox intenció a szorongásos neurózisok esetén  
 
A szorongásos neurózisban szenvedő ember számára a paradox intenció módszere leginkább 
abban tud segítséget nyújtani, hogy megfékezi a szenvedő ember rettegését és félelmét, amelyek 
éppen szorongásából és annak tárgyából vagy tárgyaiból adódnak. Így a következő esetekben 
hívhatjuk segítségül a paradox intenció módszerét: 
 

- Segítségül hívható a patogén komponensek megfékezése esetén. Mivel a szorongásos 
neurózisban szenvedő személy tekintetében több patogén, betegítő komponens is felléphet, 
ezért ezekre külön ki kell térnünk. Vegyük sorrendben őket, ahogyan a neurózisleírásoknál 
már beszámoltunk róluk: 

 
o Traumakeltő esemény, mint patogén komponens: mivel ezek olyan események, 

amelyek a múltban már megtörténtek (fájdalmas emlékek, fenyegetettség-érzés, 
megszégyenülés-érzés), még a szenvedő személy sem képes rajtuk visszamenőleg 
változtatni, mivel azok a múltban már lezárultak. Egyet lehet csupán tenni: el lehet 
fogadni azokat, az elfogadás által át lehet látni azokat, bele lehet látni azokba, meg 
lehet érteni őket, s talán egyszer még arra is rádöbben a szenvedő személy, hogy a 
múltban megélt szenvedések ellenére is, vagy éppen ezek által, ezekből adódóan, van 
még értelme az életének: vannak olyan értelemlehetőségek, amelyeket beteljesíthet, 
véghezvihet. 

 A logoterápia paradox intenciós módszere itt semmit sem használhat, mivel ebben az 
esetben nem a félelemmel való megküzdésről van szó. Ahhoz azonban, hogy 
elfogadjuk, megértsük múltunk eseményeit, sőt korábbi szenvedéseinkben megtaláljuk 
az értelmet, vagy további életünket értelmesen éljük meg, egy különleges beállítódásra, 
hozzáállásra van szükség ezekkel kapcsolatban, hiszen az az ember, aki szenvedései 
ellenére képes kezébe venni saját életét, már nem a régi dolgokon kesereg, hanem azok 
tapasztalatai által felvérteződve indul neki a jövőnek. A logoterápia ennek a 
beállítódásnak, hozzáállásnak a kialakításában tud segítséget nyújtani, de nem a 
paradox intenció, hanem a beállítódás moduláció logoterápiai módszerével. Ebben az 
esetben a logoterápia kiegészítő, kísérő, vagy éppen specifikus terápiaként funkcionál 
(lásd: a 3. táblázatot és A beállítódási moduláció című fejezetet).  

 
o Gyenge személyiségjegyek, mint patogén komponensek: a gyenge személyiségjegyek 

(fogékonyság a szorongás tárgya iránt, függőség a múltbeli gondolatoktól) kevésbé 
változtathatóak meg direkt módon. Vagyis ez azt jelenti, hogy bármennyire is 
igyekszünk a gyengének mutatkozó személyiségjegyeket megerősíteni, edzetté tenni, 
csak csekély eredményeket érhetünk el, ennek oka pedig az, hogy a gyenge 
személyiségjegyek a szorongás és annak tárgya, tárgyai felé mutatkozó félelemből 
adódnak. Tehát ha segítő szándékkal a félelmet iktatjuk ki a szenvedő személy életéből, 
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akkor a gyengének mutatkozó személyiségjegyek is megkezdik regenerálódásukat, 
megerősödésüket, ezek után pedig már könnyebben lehet terápiás módon is 
megerősödésükre sietni.  

 Itt már alkalmazható a paradox intenció módszere, de a félelem leküzdése esetén. A 
gyenge személyiségjegyek megerősítésével sok időre, akaraterőre és türelemre van 
szükség a szenvedő személy részéről is. Ebben az esetben a logoterápia viszont már a 
beállítódás modulációs módszerét alkalmazza specifikus terápiaként (lásd: a 3. 
táblázatot és A beállítódás moduláció című fejezetet)  

 
o Az önfelülmúlási képesség gyengesége, mint patogén komponens: az önfelülmúlási 

képesség az ember harmadik dimenziójának, a szellemi dimenziónak a képessége. Ez a 
dimenzió sohasem betegedhet meg, így képességei sem. A lélekben (a pszichében) és a 
testben végbemenő megbetegedések azonban gyengítetik, elhomályosíthatják a 
szellemi képességeket, így az ön-eltávolodási képességét is. Ha azonban a szenvedő 
ember számára sikerül ennek a szellemi dimenziónak a tudatosítása és képességeinek 
aktiválása, akkor a szorongásos neurózist eredményesen lehet kezelni. Ez azt jelenti, 
hogy éppen az ön-eltávolodási képesség megerősítésével foghatjuk ki a félelem szelét a 
szorongás vitorlájából, amely pedig a többi – a félelemből táplálkozó – patogén 
komponens erejét is csökkenteni kezdi, végül pedig meg is szünteti. Itt alkalmazható a 
logoterápia paradox intenciós módszere, mint nemspecifikus terápia (lásd: a 3. 
táblázatot).  

 Könnyen belátható, hogy ha a szellemi dimenzió nincs elhomályosulva a szorongási 
rettegés, félelem és a várakozási félelem által, termékenyen igyekszik végiggondolni, 
milyen értelemlehetőségei lehetnek, amelyeket be tud teljesíteni. Ha ezekkel az 
értelemlehetőségekkel és beteljesítésük mikéntjeivel foglalkozik, nem tud helyet adni a 
szorongás félelmének sem. Ennek ellenkezője is igaz: ha a szenvedő ember 
egyfolytában csak szenvedésére és félelmeire gondol, nem tudja igazán átélni azokat a 
dolgokat, amelyek számára valóban értelmesek lehetnének. Gondoljuk csak végig: az 
az ember, aki abban a pillanatban, amikor megkéselésének félelme ismét hatalmába 
kerítené őt, azon gondolkodna el, milyen családi programot tervezhet hétvégére 
gyermekeivel, az máris mellőzni tudja szorongását. Míg az, aki utat enged azon 
félelmének, hogy megkéselik, annak a közös hétvége gondolata is messze elkerüli a 
figyelmét.  

 
o Testi labilitás, mint patogén komponens: a testi labilitás meg is előzheti a szorongást, 

de ki is alakulhat attól. Egy testileg-lelkileg (pszichésen) gyengébb emberen hamarabb 
úrrá lehet a szorongás. Ugyanakkor a szorongás hatása nemcsak újabb szorongási 
rohamot és pánikot eredményezhet a lélekben (a pszichében), hanem a testbe is 
jelentősen kihathat, gyengítve azt. Így ebben az esetben a test megerősítéséről szól a 
terápiás kezelés, amely lehet gyógyszeres kezelés, de kiegészülhet sporttal, 
gimnasztikával is. A logoterápia paradox intenciója ebben az esetben nem 
alkalmazható, hiszen nem a félelem kioltásáról van szó, hanem a test megerősítéséről. 
Ennek ellenére a logoterápia egy másik módszere, szintén a beállítódás moduláció 
alkalmazása lehet helyén való, mint kiegészítő, kísérő terápia, az ember szellemi 
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erejének megerősítésére, a testi szenvedések, meggyengülések elviselése végett (lásd: a 
3. táblázatot és A beállítódás moduláció című fejezetet) (Lukas 1986b., 98-104. o.).  

 
- Segítségül hívható a paradox intenció a tünetek kezelésénél: a szorongásos 

személyiségzavar és tüneteinek (a jövőnek a szorongási tárgy fényében való szemlélése, 
önpusztulási hangulat és várakozási félelem, katasztrófahalogatás és biztonságvédő 
mechanizmusok, kialakuló szociális függőség, a védelem erősödéséből fakadó 
neuróziserősödés, a félelem beszivárgása a privát szférába, a szorongás vonzza a félelem 
tárgyát, vegetatív (testi) reakciók) megfékezése esetén is. Mivel ezek a tünetek egytől egyig 
a szorongási félelemből és rettegésből adódnak, ezért ezt a félelmet kell kiiktatni, amelyet a 
paradox intenció módszerével érhetünk el. 

 
Az előzőekből máris következi, hogy a paradox intenció logoterápiás módszere egyszerre 
szünteti meg a patogén, betegítő okokat és a kialakuló tüneteket is (Lukas 1986b., 105-114. o.).  
 
Mivel a szenvedő ember túlzottan arra törekszik (hiperintenció) (Frankl 2005., 92-98. o.), hogy 
szorongási félelmét és szorongásának tárgyát, tárgyait a leginkább elkerülje, szorongással teli 
gondolatainak görcsösségében marad amiatt, mert elkerülésük érdekében éppen azokra gondol. 
A paradox intencióval azonban ez a görcsösség és a szorongáson való állandó eszmefuttatás 
megszüntethető éppen a szorongási félelem kioltásával, amelyet tehát nem úgy teszünk, hogy a 
rettegett dolog elkerülését kívánjuk magunk számára! A paradox intenció esetén a terápia 
lényege pontosan annak a félelemnek a kívánásáról szól, amelytől a szenvedő személy retteg, s 
ezt a kívánalmat ráadásul még humoros formában is kell megfogalmaznunk. A humor ugyanis az 
egyik legemberibb tulajdonság és képesség: a körülöttünk lévő világon semmi más nem 
rendelkezik a humor képességével, csak az ember. Így az ember képes arra, hogy nemcsak a 
körülötte lévő dolgokon, hanem magán is – a maga bolondságain, szorongásain is – nevetni 
tudjon bizonyos távolságra helyezve ezzel magát, saját magától. Azt is mondhatnánk, hogy az 
ember szellemi dimenziójának a humor tulajdonképpen egy képessége, amely által az ember ön-
eltávolodásának (ön-distancia) szellemi képessége is aktiválható, amellyel az ember bizonyos 
távolságot tud tartani magától, s így szorongásától, szorongási félelmeitől, szorongásának 
abszurditásától (Frankl 1988., 138-143. o., Frankl 2005., 127-129., 130-138. o., Lukas 2006., 79-
86. o.).81 S, hogy miért pont ezt tesszük a paradox intencióban, annak sajátos logikája van.  

                                                 
 
81 Most nézzünk néhány esetet: „Spencer Adolph M. San Diegóból (Kalifornia) ezt írja nekem: »Két nappal azután, hogy az Ön könyvét, a 
„Man’s Search for Meaning”-et elolvastam, olyan szituációban találtam magam, amely alkalmat adott arra, hogy a logoterápiát próbának vessem 
alá. Az egyetemen ugyanis egy Martin Buberről szóló szemináriumon vettem részt – az első összejövetel alkalmával tartózkodás nélkül 
beszéltem, mert azt hittem, mindennek éppen az ellenkezőjét kell mondanom, mint amit a többiek mondtak. Akkor egyszer csak nagyon izzadni 
kezdtem. És amikor ezt észrevettem, elkezdtem félni, hogy a többiek is észrevehetik, erre aztán még inkább izzadtam. Hirtelen eszembe jutott 
annak az orvosnak az esete, aki Önnel izzadási rohamai miatt konzultált, és azt gondoltam, az én helyzetem is hasonló. De nekem nem volt nagy 
véleményem a pszichoterápiáról, legkevésbé a logoterápiáról. Annál inkább úgy tűnt nekem, hogy ez a szituáció remek lehetőség a paradox 
intenció kipróbálására. Mi is volt az, amit Ön a kollégájának javasolt? Hogy a változatosság kedvéért kívánja, határozza el, hogy megmutatja az 
embereknek, mennyire akar izzadni – írja Ön a könyvében. És miközben a szemináriumon tovább beszéltem, ezt mondtam magamnak: Mutass 
példát kollégáidnak az izzadásban, Spencer! Így helyes – ez még semmi – még sokkal jobban izzadj! Alig telt el pár másodperc, és azt vettem 
észre, hogy a bőröm száraz lett. Belül nevetnem kellett. Nem hittem, hogy a paradox intenció segíteni fog, ráadásul azonnal; kell, hogy legyen 
valami ebben a paradox intencióban, mondtam magamnak – sikerült, és közben mégis szkeptikus vagyok a logoterápiával szemben.« 
Mohammed Sadiq híradásából vesszük a következő esetet: »N. asszony, 48 éves páciens, reszketegségben szenvedett, olyan mértékben, hogy 
képtelen volt egy csésze kávét vagy egy pohár vizet kezében tartani anélkül, hogy ki ne ömöljön belőle valami. Sem írni nem tudott, sem egy 
könyvet nyugodtan tartani, hogy olvasson. Egy reggel úgy adódott, hogy egyedül ültünk egymással szemben, és ismét elkezdett reszketni. 
Elhatároztam, hogy megkísérlem a paradox intenciót alkalmazni, mégpedig humorral. Így kezdtem: Mi lenne, N. asszony, ha egyszer versenyt 
reszketnénk egymással? – Ő: Mit jelentsen ez? – Én: Nézzük meg egyszer, ki tud gyorsabban és tovább reszketni. – Ő: Nem tudtam, hogy Ön is 
reszketegségben szenved. – Én: Nem, nem – semmi esetre sem; de ha akarok, tudok reszketni. (És elkezdtem.) Ő: Oh, Ön gyorsabban tud, mint 
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Nyilván a paradox intenció módszeréhez elég szkeptikusan is hozzá lehet állni: hogyan 
képzelhető el, hogy valaki, aki valamitől retteg, pontosan azt kívánja magának? Aztán: normális, 
épeszű ember nem kívánja magának azt, amitől fél, egyrészt mert veszélyes játék, másrészt, mert 

                                                                                                                                                             
 
én. (És nevetve kezdte gyorsítani reszketését.) – De nem tudok – hagyja abba, nekem nem megy tovább. – És valóban kifáradt. Felállt, a 
konyhába ment és visszajött – egy csésze kávéval. És kiitta, anélkül, hogy egy cseppet is kiöntött volna. Ha azóta bármikor reszketésen kapom, 
csak azt kell mondanom: Nos, N. asszony, mit szólna egy reszketőversenyhez? Mire ő azt szokta mondani: Igaza van, igaza van. – És ez minden 
alkalommal segített.« 
Egy egyetemi tanársegéd írta nekünk: »Be kellett valahol mutatkoznom, miután egy állást megpályáztam, amely nagyon fontos volt nekem, mert 
ezen múlott, hogy a feleségemet és a gyerekeimet is magammal hozhatom-e Kaliforniába. Nagyon ideges voltam és borzasztóan igyekeztem, 
hogy jó benyomást tegyek. De amikor ideges leszek, rángatózik a lábam, mégpedig annyira, hogy a jelenlévők is észreveszik; és ez most is így 
történt. Ez alkalommal azonban ezt mondtam magamban: Most arra fogom kényszeríteni az izmaimat, rángatózzak úgy, hogy ne is tudjak ülve 
maradni, hanem fel kelljen ugranom és a szobát körbetáncolnom, amíg az emberek azt nem gondolják, hogy túl sokat ittam. – Nos, az izmaim 
egyetlen egyszer sem rángatóztak, megkaptam az állást, családom nemsokára Kaliforniában lesz.« … 
Sadiq, akit éppen idéztünk, egyszer egy 54 éves páciensnőt kezelt, aki altatóktól került függőségbe, és ezért kórházba szállították. »Este 10-kor 
kijött a szobájából és altatót kért. Ő: Kérhetem a tablettáimat? Én: Sajnálom – de ma elfogytak, és a nővér elfelejtett idejében újakat rendelni. Ő: 
Akkor most hogy aludjak? Én: Ma altató nélkül kell aludnia. – Két óra múlva újra megjelent. Ő: Egyszerűen nem megy. Én: És mi lenne, ha újra 
lefeküdne és a változatosság kedvéért megpróbálna egyszer nem aludni, hanem – ellenkezőleg – egész éjjel ébren maradni? Ő: Mindig azt hittem, 
hogy bolond vagyok, de úgy tűnik, Ön is az. Én: Tudja, néha jól esik bolondnak lenni, vagy ezt Ön nem érti meg? Ő: Komolyan mondja? Én: 
Mit? Ő: Azt, hogy próbáljak meg nem aludni. Én: Természetesen komolyan mondtam. Próbálja meg egyszer! Nézzük, képes-e egész éjjel ébren 
maradni! Nos? Ő: O.K.” – És amikor reggel a nővér belépett a szobába, hogy bevigye a reggelijét, a páciens még mindig nem ébredt fel. 
R. W. Medlicottnak, az Új-Zélandi Egyetem professzorának sikerült a paradox intenciót nemcsak az alvásra, hanem az álmodásra is alkalmaznia. 
Ezzel már sok sikert ért el – még olyan páciens esetében is, emelte ki, aki pszichoanalitikus volt. Volt egy páciensnője, aki rendszeresen lidérces 
álmoktól szenvedett: mindig azt álmodta, hogy követik és leszúrják. Akkor felkiáltott és férje is felébredt. Medlicott utasította, hogy mindent 
kövessen el annak érdekében, hogy ezt a szörnyű álmot végigálmodja, egészen odáig, hogy a késsel való leszúrás is menjen végbe. És mi történt? 
Nem fordult elő többé a lidérces álom, de a férj alvását, éppúgy, mint korábban, megzavarta: a páciensnő ugyan már nem kiáltott fel, miközben 
aludt, de ehelyett olyan hangosan kellett nevetnie álmában, hogy férje megint nem tudott nyugodtan aludni… 
Az Arnold A. Lazarus által kidolgozott könyvben, a „Clinical Behavior Therapy”-ban Max Jacobs a következő esetet írja le: Mrs. K. már 
legalább 15 éve súlyos klausztrofóbiában szenvedett, amikor Dél-Afrikában fölkereste, mégpedig az előtt egy héttel, hogy hazájába, Angliába 
vissza kellett repülnie. Mrs. K. opera-énekesnő, akinek sokszor kell repülőn utaznia, szinte az egész világon, hogy szerződéses kötelezettségeinek 
eleget tegyen. Az ő klausztrofóbiája kifejezetten a repülőre, éttermekre, színházakra koncentrálódott… 
Frankl paradox intenció technikáját alkalmaztam… írta továbbá, és valóban azt az utasítást adta páciensének, hogy keresse fel azokat a 
színhelyeket, melyek kiváltják klausztrofóbiáját, és kívánja azt, amitől mindig annyira félt, mégpedig a fulladást – meg akarok fulladni ezen a 
helyen, ezt kellett mondania… Ezen kívül a pácienst „progresszív relaxációra” és „deszenzitizációra” tanította meg. Két nap múlva már képes 
volt arra, hogy minden további nélkül bemenjen egy étterembe, liftbe vagy autóbuszba szálljon. Négy nap múlva félelem nélkül tudott moziba 
menni, és Angliába való visszarepülésétől sem félt. Londonból értesített, hogy sok év után először képes volt metrón utazni. A rövid kezelés után 
15 hónappal kiderült, hogy a páciens teljesen tünetmentes maradt… 
Csodálkoznunk kell, hogy a laikusok is milyen gyakran sikerrel alkalmazzák a paradox intenciót. Előttünk van egy 14 éve agorafóbiában 
szenvedő páciens levele, akit 3 évig kezeltek ortodox pszichoanalitikus módszerekkel sikertelenül. Két évig egy hipnotizőr kezelte, mindek 
következtében agorafóbiája kismértékben javult. Hat hétre kórházba kellett szállítani. Semmi sem segített. A beteg ezt írja:… Semmi sem tudott 
megváltoztatni 14 év alatt. Ezeknek az éveknek minden egyes napja maga volt a pokol… Ekkor ismét az történt, hogy vissza akart fordulni az 
utcán. Erős agorafóbia fogta el. Akkor eszébe jutott, mit olvasott egyszer egy könyvben, a „Man’s Search for Meaning”-ben és azt mondta: »Na, 
most megmutatom az embereknek körülöttem, hogy milyen remekül tudok pánikba kerülni és elájulni.« És egyszerre nyugodt lett. Folytatta útját 
a szupermarket felé és elintézte bevásárlásait. De amikor fizetésre került a sor, elkezdett izzadni és remegni. Ekkor azt mondta magában: »Most 
megmutatom a pénztárosnak, hogy hogy tudok izzadni. Nagy szemeket fog mereszteni.« Csak útban hazafelé vette észre, hogy mennyire 
megnyugodott. És ez így folytatódott. Néhány hét múlva a paradox intenció segítségével az agorafóbiát olyannyira le tudta küzdeni, hogy néha 
alig tudta elhinni, hogy valamikor is beteg volt.” (Frankl 2005., 133-138. o.) 
 
„Egy napon fiatal sebész fordult hozzánk: minden alkalommal, amikor klinikai főnöke a műtőbe lép, attól fél, hogy műtét közben reszketni fog; 
később ez a félelem elég lett ahhoz, hogy a remegést előidézze, végül ezt a tremorfóbiát, illetve az általa előidézett tremort csak úgy tudta 
elnyomni, ha minden műtét előtt leitta magát. Nos, ez az eset egy terápiás láncreakciót indított el. Mert miután ezt a kórtörténetet és az én 
kezelési módszeremet egyik klinikai előadásomon elmondtam, néhány hét múlva levelet kaptam egy hallgatónőmtől, amelyben a medika a 
következő esetet hozta tudomásomra: Eddig ő is tremorfóbiában szenvedett, amely midig akkor lépett fel, amikor az anatómiaprofesszor a 
boncterembe lépett, és a fiatal kolléganő minden alkalommal remegni kezdett. Miután előadásomon a fiatal sebész történetét hallotta, 
megkísérelte ugyanazt a terápiát saját esetére önállóan alkalmazni: minden alkalommal, amikor a professzor megérkezett, hogy a boncolást 
végignézze, elhatározta: »Na most megmutatom neki, hogy tudok reszketni – lássa csak, milyen jól remegek!« Mire – ahogyan nekem írta – a 
tremorfóbia és maga a tremor is hirtelen megszűnt.” (Frankl 2005., 145-146. o.)  
 
„A. V. 45 éves, férjezett, egy 16 éves fiú anyja 24 éves kórtörténettel rendelkezik, mialatt a fóbiás szindrómák egyik legsúlyosabb válfajában 
szenvedett, amely klausztrofóbiából, agorafóbiából, magasságtól való félelemből, liftben való félelemből, hídon való átkeléssel kapcsolatos 
félelemből és hasonlókból állt. Mindezen panaszok miatt 24 éven át kezelték különböző pszichiáterek, többek között ismételt, kimondottan 
hosszú távú analízisekkel is. Az utolsó négy évet gyógyintézetben kellett eltöltenie. A nyugtatók ellenére, amelyeket kapott, állandóan igen 
feszült volt. A másfél éves intenzív pszichoanalitikus kezelés, melyet egy tapasztalt analitikus végzett, szintén sikertelen maradt. 1959. 
márciusában dr. Gerz vette át kezelését, mégpedig paradox intencióval. Öt hónap múlva a páciensnő 24 év után először minden tünettől mentes 
lett. Nem sokkal ezután hazaengedték. Több év múlt el; azóta családja körében él normális és boldog életet.” (Frankl 2005., 148. o.) 
 
Illetve nézzük meg a fulladástól félő beteg terápiáját is, amelyről korábban Lukas asszony tudósított (lásd: 45-49. lábjegyzet): „»Ezentúl csakis a 
légcsövemen nyelek.« – határozza el a példánkban szereplő beteg – »A nyelőcsövét bárki tudja használni! Azon kívül fel akarom rázni azt az 
unalmas társaságot, amelyikkel ma találkozom, és egy kis trükkös fulladásos roham pont jó lesz nekik. Hú, hogy fognak ott ugrálni körülöttem az 
emberkék! Egy olyan csinos hullával, mint amilyen belőlem lesz, nem dicsekedhet akárki…« (Lukas 2006., 84. o.)  
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még a végén valóban bekövetkezik. Hogy ez miért nincs így, azt a következő, 42. ábrán is 
tanulmányozhatjuk, de alább részletesen is kifejtjük a paradox intenció logikáját: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogy a paradox intenció által kívánt félelem – amitől a szenvedő ember a szorongásos 
neurózisban retteg – nem valósulhat meg, azt a fenti ábra is szemlélteti.  
Az ábra bal oldalán látható, hogy a személyen szorongás lesz úrrá, amely valamilyen traumát 
keltő eseményből (fájdalmas emlékek, fenyegetettség-érzés, megszégyenülés-érzés) táplálkozik. 
A személy attól fél, hogy szorongásának tárgya bármikor újra bekövetkezhet, így szorongása egy 
várakozási félelmet is generál. 
A szorongással és annak tárgyával, tárgyaival való kétségbeesett küzdelem azonban a valóságtól, 
a realitástól igencsak messze áll. Azt is mondhatnánk, hogy ez egy, a realitástól, a valóságtól 
távol álló árnyékharc: az ember lelkében (pszichéjében) játszódik le, tehát valóban igen messze a 
realitásoktól és a valóságtól. 
A szorongás ugyanakkor nemcsak irreális, de irracionális is, mert a személy attól fél, hogy a 
múltbeli események újra bekövetkezhetnek. Márpedig ugyanaz még egyszer már nem 
következhet be olyan formában, ahogyan annak megéltekor megtörtént. És az is valószínűtlen, 
hogy minden helyzetben ugyanaz történne, amitől éppen félünk (akárhányszor csak felszállunk a 
repülőgéppel, az le fog zuhanni, amint kilépünk az utcára elvágják a torkunkat, amit társaságban 
étkezni kezdünk azonnal félre nyelünk, amint egy panoráma busszal utazni kezdünk, rögtön 
hányingerünk támad). S mivel szorongásunk irracionális, voltaképpen egy percnyi gondolkodást 
sem érdemelne! 
Azzal azonban, hogy a szenvedő személy egyfolytában irreális és irracionális szorongásaira és 
tárgyaira gondol – már csak azért is, mert szeretné azokat elkerülni, vagy éppen azért, mert azon 
töri a fejét, hogy mi lesz akkor, ha majd azok valóban bekövetkeznek – hatást kezd gyakorolni 
saját realitására, valóságára: vagyis a szorongás hatni kezd a szenvedő személy valóságára. 
Egyrészt úgy, hogy tüneteket hoz létre (szorongásos személyiségzavarok) (pl. ha azon izgulok, 
hogy megfulladok a falatban, akkor izmaim megfeszüléseiből és a görcsös levegővételekből 
adódóan biztosan félremegy a falat, ha azon izgulok, hogy erős hányingerem lesz, miután 
felszállok a panoráma buszra és elindulunk, akkor az be is fog következni), másrészt pedig úgy, 
hogy menekülési reakciókat generál (pl. inkább taxival megyek haza, nehogy az utcán sétálva 
lehetőséget adjak arra, hogy megkéseljenek, nem utazom repülőgéppel, inkább vonattal 
megyek).  

 0 

 +  - 

 megakadályozza 

 Realitás 

 szorongás 
(irracionális) 

 kívánság 
(paradox) 

 hatást tud  
rá gyakorolni 

 nem gyakorol  
rá hatást 

 „Árnyékharc a realitás alatt” 

42. ábra: A paradox intenció működésének logikája a szorongásos neurózisok esetén (Lukas 1986b., 108. o.) 
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S most nézzük, miben rejlik a paradox intenció logikája: ha görcsös ellenkezésemmel, hogy még 
véletlenül se teljesedjék be az, amitől rettegek, mégis kiváltom azt magam számára (fulladás, 
hányinger), akkor logikus módon, ha mindenáron és görcsösen arra törekszem, hogy kívánjam 
magamnak azt, amitől rettegek, akkor az biztosan nem fog bekövetkezni, s a szorongás is 
fokozatosan elmarad (lásd az ábra jobb oldalát). 
Vagy ha görcsösen igyekszem menekülési reakcióimmal elkerülni azt, amitől rettegek, attól az 
még más körülmények között ugyanúgy megvalósulhat (pl. a taxis is elvághatja a torkom, akkor 
is megkéselhetnek, ha a taxira várok, az otthonomba is belopózhat a gyilkos és ott is 
megkéselhet, vagy a vonat is ki tud siklani). Akkor logikus módon, ha minden áron arra és 
görcsösen arra törekszem, hogy ne kerüljem el a rettegés helyzeteit, sőt kívánjam is magam 
számára azt, az nem fog bekövetkezni (legalábbis a magam hibájából nem következik be, mivel 
nem adok esélyt a szorongásnak. S mindenki csak a maga tetteiért (és szorongásaiért felelős), 
mások cselekedeteiért nem, de még a gyilkos késeléséért sem!). Végül a szorongás is elmarad 
(lásd az ábra jobb oldalát). 
Ha a paradox intenció keretében alkalmazzuk a szorongásnak és tárgyainak kívánalmát (lásd az 
ábra jobb oldalát), akkor azok nem tudnak a realitásba, a valóságba kihatni, nem tudnak 
érvényesülni az életemben, hiszen az egész kívánalom, kívánság egy paradox. Ráadásul, ha 
humorosan fogalmazzuk azt meg, még távolságot is tarthatunk saját magunkkal és 
kívánságunkkal szemben. Márpedig így, hogyan is valósulhatna meg az a szorongás és annak 
tárgya, amit pedig még álmunkban sem kívánnánk magunknak, hiszen az ember alapvetően ép, 
egészséges akar lenni és élni akar (pl. legalább háromfajta késsel és azok egyidejű használatával 
késeljen meg a gyilkos, s lehetőleg mértani pontossággal is késeljen, hogy darabjaim, amelyekre 
szétesek, ugyanolyan méretűek legyenek; most hogy elértük a levegőben a legmagasabb pontot, 
megengedem, hogy lezuhanjon a gép, de úgy, hogy egyenesen orral zuhanjon a földbe, ahol 
legalább olyan nyomot hagyjon, mint a rajzfilmekben a figurák, amik ráesnek a földre; ha már 
meg kell fulladnom az ételben és meg kell halnom, legalább dülledjen ki a szemem, vörösödjek 
el, rángassam le a terítőt és járjak haláltáncot, hogy a horrort kedvelők számára is szórakozást 
tudjak nyújtani;  mos hogy felszálltam a buszra, jöhet is a hányinger, s ha már az jön, akkor 
jöjjön minden, aminek jönnie kell és olyan valakit terítsen be, aki éppen frissen mosott hajjal 
érkezett.)! Ha a humor hiányzik nem biztos, hogy hatásos lehet terápiánk és még az is 
előfordulhat, hogy pont az ellenkezőjét érjük el!  
A paradox kívánság ugyanakkor megakadályozza az irracionális szorongásnak és tárgyának 
valóságba történő kihatását is (lásd az ábra közepét). Logikusan átgondolva: a rettegett félelem 
és szorongás (ami irracionális, vagyis paradox) az, amit el akarunk kerülni: jelöljük ezt egy 
mínusszal (–), mivel nem akarjuk, hogy kihasson életünkre. Az abszurd kívánság, amit 
szeretnénk, hogy beteljesüljön (és ami szintén irracionális, vagyis paradox): jelöljük ezt plusszal 
(+), mivel azt akarjuk, hogy életünkben valóra váljon. Mivel a paradox intencióval az irracionális 
félelemre akarunk hatni, a paradox intenciót az irracionális félelem mellé kell helyezni. Ha a 
pluszt (+) és a mínuszt (–) összeadjuk, akkor nulla (0) lesz belőlük, vagyis kioltják egymást és 
hatásaikat (Lukas 1986b., 105-109. o.).   
 
A szorongás hátrahagyása pedig a következőket eredményezi (43. ábra):  
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A szellemi képességek aktiválása (paradox intenció, humor) lehetővé teszik az önmagunk 
szorongásaitól való eltávolodást (1), amelynek révén a szorongást és a várakozási félelmet egyre 
inkább hátrahagyjuk a lélekből (a pszichéből) (2), és az agy túlaktiválódása, amely kiváltotta a 
rettegett szorongást, – a paradox intenció és a humor alkalmazása és ezeknek az agy elektromos 
negativitására gyakorolt fokozása révén –, visszatér a megfelelő szintre (3). Ahogy mondani 
szokás: Ép testben ép lélek: a vizsgálatok és kutatások ugyanis bebizonyították, hogy az agy 
elektromos negativitásának fokozására nemcsak az agy aktivitása tér vissza a megfelelő szintre, 
hanem nagyobb teljesítőképessége is szert tesz a személy, mivel már nem a szorongásával van 
elfoglalva.  A normális agyi működés révén immár a noo-dinamika is erősödik, amely az értelem 
teli cselekvések híve, ezek pedig kiszorítják a pszichés folyamatokból a szorongásos 
személyiségzavar tüneteit, hiszen már vannak olyan értelmek, amelyek kitöltik az emberi 
gondolatokat (4). A folyamat tovább hat a szellemi dimenzióba is: a személy rádöbben arra, 
hogy önmagát gyógyította, ráébred arra, hogy ezt a módszert máskor is alkalmazhatja, ha 
szükséges, és visszanyeri nemcsak saját magába vetett bizalmát, az önbizalmat, hanem az 
Ősoltalomba vetett bizalmát is, az Ősbizalmat82 (5). 

 
Mint ahogyan egy hosszantartó betegség utáni felépüléskor sem egyetlen darab gyógyszert 
veszünk be, hanem egy hosszabb ideig tartó kúrát alkalmazunk, úgy a paradox intenció és a 
humor kúráját is többször kell alkalmazni, konkrétan akkor, amikor a szorongási félelem ismét 
                                                 
 
82 „A terapeuta ezt nem magyarázhatja el… [a páciensnek]… mint valami matematikai egyenletet, erre egyszer mindenkinek magának kell 
rájönnie. Tehát amint a beteg páni félelmei ellenére felhagy a meneküléssel, mindegy, bármi is késztette arra, eljuthat arra a felismerésre, hogy 
nem is kell menekülnie, mert a transzcendensből fakadó megmentő mindenkor jelen van, igazi fenyegetettség esetén is. Amint a paradox intenció 
módszerének segítségével véget vetünk a menekülésnek, lehetővé válik az ősbizalomba való visszatérés. Ez lebegett Viktor E. Frankl szeme előtt, 
amikor megalkotta a logoterápia tanát; s a gyakorlat teljességgel igazolta őt. 
„Edith Weisskopf-Joelson egyszer azt nyilatkozta, hogy a paradox intenciónak és a logoterápiának annyi köze van egymáshoz, hogy mindkettő 
ugyanannak az embernek a kreációja. Nem tudok ezzel egyet érteni. Számomra sokkal inkább úgy tűnik, hogy a paradox intenció végső soron a 
léttel szembeni újra helyreállított ősbizalom alapja lehet hatékony, az Anzengruber-figura hite a ’Semmi nem történhet velem’ jelszavával az 
ideális ellenfél a félelemmel szemben, még ha a félelemtől való félelemről vagy saját magunkkal szembeni félelemről van is szó. Vagy, ahogyan 
a régi amerikai szólás mondja:… A félelem kopogtatott. A hit nyitott ajtót. És nem állt kint senki…” (Lukas 2006., 86. o.)  

 Paradox kívánság 
( = az öneltávolodási képesség mobilizálása) 

 szellemi szint 

 Az emocionális zavaró tényezők csökkentése 
( = a várakozási félelem hátrahagyása) 

 lelki (pszichikus) 
szint 

 A túlaktiválódás lecsökkenése 
( = az elektromos negativitás fokozása az agykéreg 
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 szomatikus szint 
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 Az önbizalom és az Ősbizalom újjáépítése 
( = az életben való egészséges boldogulás 

kiindulópontja) 

 szellemi szint 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

43. ábra: A paradox intenció hatásmechanizmusa (Lukas 1986b., 110. o., kiegészítések: Moldován) 
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felütné a fejét. A paradox intenció és a humoros kívánalom technikájának megtanulása után ez 
azonban már nem lesz nehéz.  
A logoterápia tisztában van ugyanakkor azzal is, hogy a paradox intenció módszerét elsőre igen 
nehéz lehet alkalmazni, főleg egy igen erős szorongásos neurózisban szenvedő személy számára. 
A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy megéri! Ilyen esetekben azonban ajánlatos lehet, ha 
kezdetben a segítő együtt gyakorolja a szenvedő személlyel a paradox intenció technikáját. A 
helyzet nem árt, ha valós, de a segítő sose hagyja magára a segítséget kérő személyt (Lukas 
1986b., 109-111. o.)! 
 
Összegzés: 
 
Az előbbi fejezetben a paradox intenció azon módszereivel ismerkedtünk meg, amelyek a 
pszichogén neurózisok esetében a szorongásos neurózisok tekintetében tudnak segítséget 
nyújtani abban, hogy a szenvedő személy szorongásaitól, annak tárgyaitól és félelemérzeteitől 
megszabadulva az Ősbizalom oltalmazottságába is visszatérhessen. A fejezetben szóltunk a 
paradox intenció logikájáról és hatásmechanizmusairól is. 
 

B. Paradox intenció a kényszerneurózisok esetén 
 
A paradox intenció módszerét alkalmazzuk a kényszerneurózisok esetében is. A paradox 
intenció módszerét alkalmazva a kényszerneurózisban szenvedő személynek pontosan azt a 
cselekedetet, tettet kell kívánnia, hogy elkövesse, amelynek éppen elkövetésétől retteg. A paradox 
intenció megfogalmazásakor azonban alkalmaznunk kell a humort is, vagyis a szándékot 
humoros formában kell megfogalmaznunk. Így távolíthatjuk el saját magunktól a szokatlan 
kérést és annak beteljesülését is (pl. holnap, amikor az iskola felé tartok, a kiszakadt 
hátizsákomból minden másfél méternél hulljon ki valamilyen könyv, s amikor az iskolába beérek 
és a tanárok számon kérik rajtam, hol hagytam azokat, szemük láttára a még megmaradtakat is 
hajítsam ki az ablakon, hogy immár semmi se legyen nálam a felszerelések közül. Vagy más 
formában: abból az álomból, hogy a könyvek lábra kelnek és kimásznak a táskámból vissza a 
polcra, legalább hatszor kelljen ma éjszaka felkelnem és megnéznem, hogy minden benne van-e 
a hátizsákomban! A másik esetben: ma délután hazafelé tartva pucéran sétáljak végig a főutcán, s 
a szembejövő osztálytársnőimmel találkozva ne csak egytől, hanem mindjárt háromtól 
kérdezzem meg, nem akarja-e, hogy megerőszakoljam?). A paradox intenció által azt a 
félelemérzetet, mint patogén komponenst iktathatjuk ki életünkből, amelynek révén csak a 
folyamatos menekülésre vagyunk képesek azoktól a helyzetektől, cselekvésektől, amelyeknél 
úgy látjuk, hogy egy őrült pillanatunkban katasztrófát okozhatunk. A paradox intenció módszerét 
azonban csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a félelem valóságos félelem az elkövetendő 
tett miatt. Ellenkező esetben ugyanis, a megátalkodott embereknél pont az ellenkezőjét válthatja 
ki. (Frankl 1988., 138-143., Frankl 2005., 92-98., 129-138. o., Lukas 2006., 83., 87-97. o.)83.  

                                                 
 
83 Térjünk vissza arra a Lukas asszony idézte férfira, aki attól való félelmében, hogy a nőket megfojtja, kezeit a térdei közé rejtette (lásd: 50. 
lábjegyzetet). Nézzük a terápiát: „… [be]gyakoroltattam… páciensemmel a paradox intenció módszerét. »De hát mi kifogása van a nők 
fojtogatása ellen?« – közelítettem ezzel a humoros, ironikus kérdéssel kényszerképzetéhez, miután elmagyaráztam neki, miről is van szó. »Még a 
végén olyan hírnévre tesz szert, mint egy ’Edgar-Wallace’-figura, a londoni fojtogató, ha sikerül elegendő áldozatot begyűjtenie.« Páciensem 
arcán átsuhant az első bizonytalan mosoly. Lassan előrehajoltam és kiszabadítottam a kezeit a rejtekhelyükről. Mosolya abban a pillanatban 
kihunyt, s megint felülkerekedett rajta a félelem. »Most viselje el a kényszerképzetét – kértem – és játsszék vele, mert nem érdemes arra, hogy 
komolyan vegye. Játsszék vele úgy, ahogy mutatom.« Megváltoztattam a hangszínemet, hogy ezzel jelezzem, most váltunk át a paradoxba: 
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A paradox intenció módszeréhez elég szkeptikusan is hozzá lehet állni: hogyan képzelhető el, 
hogy valaki, aki éppen attól retteg, nehogy elkövessen valami rosszat, kívánja azt magának, vagy 
aki egy kényszeres cselekvéstől menekülne, még inkább szándékolja azt! Aztán: normális, 
épeszű ember nem ad olyan tanácsot egy olyan kényszerneurózisban szenvedő ember számára, 
aki másoknak ártani akar, hogy csak nyugodtan tegye, amit eltervezett! Mindezekre a 
legfontosabb kijelentést tehetjük: az az ember, aki retteg attól, amit elkövethet, még ha kívánja 
magának, még ha legerősebb vággyal is azon lenne, hogy mindenképp elkövesse, sem fogja tudni 
megtenni azt! Nézzük csak meg ennek a logikáját, s közben vegyük szemügyre az alábbi, 44. 
ábrát is: 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
 
»gyerünk, rajta, munkára! A fojtogatást is tanulni kell. Legjobb, ha mindjárt rajtam kezdi, akkor már lesz egy kis gyakorlata, mire a legközelebbi 
sorra kerül!« Közben felemeltem a karjait, s puhán a nyakamra tettem. Előbb remegés futott át a testén, majd elcsitult; visszahúzta, majd 
természetes mozdulattal az asztalra tette a kezét. »Na« – kommentáltam gesztusait – »a kilátások, hogy magából valamikor is egy ’Edgar 
Wallace’-hírességgé váljék, sajnos nem tűnnek nagyon rózsásnak…« Ekkor újra mosolyogni kezdett, ezúttal tartósan és vidáman. »Nem teszem 
meg« – mormogta maga elé. »Nem – válaszoltam – nem teszi meg. Még akkor sem, ha játékosan felszólítják erre, nem beszélve arról, ha még 
mélységesen viszolyog is ettől a tettől, s valójában ez utóbbiról van szó. Mert ön morálisan mély érzésű ember, aki senkinek nem akar fájdalmat 
okozni, s éppen ezért kezei nem a kényszerképzetének fognak engedelmeskedni, hanem az ön akaratának. De – tettem hozzá – egyet magának is 
el kell fogadnia: ön sem tökéletes, nem hiba nélküli ember, és nem is kell annak lennie. Néhány gyengeséget meg kell, hogy engedjen magának, 
még akkor is, ha – sajnálatos módon – nem válik rettegett nőgyilkossá!« Beszélgetésünk további része teljesen oldott hangulatban zajlott, anélkül, 
hogy egyáltalán odafigyelt volna a kezeire, amelyek már nem tértek vissza „térd-börtönükbe.” (Lukas 2006., 94-95. o.) 
 
„Jacobs leír egy esetet… Mr. T. 12 éve szenvedett neurózisban; kezelték már pszichoanalízissel és elektrosokkal is, sikertelenül. A fulladástól 
félt, mégpedig evés, ivás vagy az úttesten való átkelés közben. Jacobs felszólította, hogy tegye éppen azt, amitől mindig is félt… a paradox 
intenció értelmében Jacobs a páciensnek egy pohár vizet nyújtott és felszólította, kövessen el mindent, hogy megfulladjon… próbálja meg, 
napjában legalább háromszor, hogy megfulladjon… Emellett gyakorolták az ellazulást, és a 12. ülés után a páciens arról számolt be, hogy teljesen 
tünetmentes.” (Frankl 2005., 137-138. o.)  
 
Most pedig térjünk vissza arra az 56 éves, ügyvéd férfi páciensre, aki többek között adócsalással kapcsolatos kényszerneurózisban szenvedett 
(lásd: 50. lábjegyzetet). Lássuk a terápiát: „Ekkor [miután pszichiátriai klinikára került,] kezdte [őt] dr. Gerz paradox intencióval kezelni. Négy 
hónapig állt nála logoterápiás kezelés alatt, hetenként háromszori alkalommal. Újra meg újra azt az utasítást kapta, hogy a következő paradox 
intenciós megfogalmazásokat alkalmazza: »Mindenre fütyülök. Ördög vigye a perfekcionizmust. Nekem minden mindegy – felőlem akár be is 
zárhatnak. Minél előbb, annál jobb. Félek egy hiba következményétől, amit elkövethettem? Csak tartóztassanak le – ha kell, naponta háromszor! 
Legalább akkor visszakapom a pénzemet, azt a szép summát, amit a londoni uraknak bosszúból odadobtam…« És most elkezdett reménykedni a 
paradox intenciónak megfelelően abban, hogy addig is már sokat hibázott,; elhatározta, hogy ezentúl hibát hibára fog halmozni, egész munkáját 
össze fogja keverni, és titkárnőinek is be fogja bizonyítani, hogy „ő a világ legnagyobb hibaelkövetője”. Dr. Gerz nem kételkedett abban, hogy 
részéről bármilyen aggodalom látszólag teljes hiánya is szerepet játszott abban, hogy a páciens képes volt nemcsak paradox módon intendálni, 
hanem ezt az intenciót lehetőleg humorosan is megfogalmazni, amibe dr. Gerznek is természetesen bele kellett mennie; például amikor a páciens 
a rendelőbe lépett, így üdvözölte: »Mi ez – te jó ég! Maga még mindig szabadon járkál? Gondoltam, már rég rács mögött van. – Utánanéztem az 
újságokban, nem írnak-e már a nagy botrányról, amit ön okozott.« Erre a páciens hangos nevetésben szokott kitörni – és ezt az ironizáló 
magatartást egyre növekvő mértékben fel is vette, ironizált önmaga és neurózisa felett, például ezt mondta közben: »Nekem minden mindegy – 
zárjanak csak be, legfeljebb tönkremegy a biztosítótársaság.« Már több mint egy éve, hogy a kezelés lezárult.  
»Ez a formula – amit ön paradox intenciónak nevez, doktor úr – beütött nálam, úgy használt, mint a csuda. Mondhatom önnek: négy hónap alatt 
sikerült belőlem egészen más embert csinálnia. Persze néha eszembe jut valamelyik régi félelmem, de azonnal el tudom intézni őket – most már 
tudom, hogyan kell magammal bánnom!«” (Frankl 2005., 149-150.)   
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A paradox intenció kihasználja a könnyelműségben nem szenvedő, másoknak könnyelműségből 
ártani nem képes, s ebből a szempontból egészséges ember azon ellenállását, amellyel 
kényszerképzeteinek szorongásai ellen lép fel (Lukas 1986b., 121. o.).  
A kísérleti pszichológia ugyanis már bebizonyította, hogy a könnyelmű magatartásformáktól 
mentes életű ember ellenállása kifejezetten magas akkor, ha könnyelműségre, a mélyebb 
megfontolásoktól mentes magatartásra okot adó helyzetekbe kerül (merészebb 
kockázatvállalásra, vakmerőségre, gátlástalanságra okot adó helyzetek esetén) (lásd az ábra bal 
oldalát!). Ellenállása azonban nem csak ekkor magas, hanem akkor is, ha kényszerképzeteitől, 
vagy ezek megvalósulásaitól való szorongása kifejezetten magasnak bizonyul, tehát 
kényszerneurózisban szenved. Ezt a szorongást olyan magas fokban kell elképzelnünk, ahol már 
a kényszerneurózis tipikus tünetei, így az anankasztikus személyiségzavar formái (túlzott 
aggályoskodás, gyávaság, gátlásosság, stb.) is megjelennek (lásd az ábra jobb oldalát!).  
Vagyis a könnyelmű magatartásformáktól mentes életű, egészséges ember kifejezetten 
megpróbálja elkerülni a könnyelműséget, s igyekszik mindent megtenni, hogy 
kényszerneurózisai nem vegyék át saját tettei felett az uralmat (pl. hogy ne erőszakolja meg az 
osztálytársnőjét, még akkor sem, ha kényszerei ezt akarják). Ezzel ellentétben azonban látható, 
hogy a könnyelmű életet élő embereknek semmi sem számít, mivel könnyelmű, laza, kötetlen 
életével, életvitelével szembeni ellenállása igencsak alacsony (jól szemlélteti a két embertípust a 
fekete színű U betűre emlékeztető grafikon, s a piros szaggatott vonal az ábrában). Mi 
következik ezekből az összefüggésekből és kutatási eredményekből? Az, hogy „aki képes lenne 
minden inkorrekt viselkedés és magatartás elkövetésére, az általában semmitől sem riad vissza, 
és az, aki kétségbe esik attól, amitől fél, az nem lesz képes elkövetni azokat!” (Lukas 1986b., 
120. o.)  

szorongás a kényszertől 

ellenállás 

neurózis könnyelműség 

túlzott aggályoskodás,  
gyávaság, 
gátlásosság 

kockázatkészség, 
vakmerőség, 
gátlástalanság 

a kényszerneurotikus 
retteg attól, ami 

a könnyelmű emberrel 
megtörténhet! 

44. ábra: A kényszerektől való szorongás és az ellenállás kapcsolata  
a nem könnyelmű (fekete U-görbe) és könnyelmű emberek (piros, szaggatott vonal) tekintetében  

(Lukas 1986b., 121.o., kiegészítések: Moldován) 
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S ebben az összefüggésben látszik a humoros formájú paradox intenció logikája: mivel a 
kényszerneurózisban szenvedő embert még saját kényszerképzetei sem tudják meggyőzni a 
tettek elkövetéséről – egészséges ellenállása révén –, a paradox intenció sem lesz képes arra. S 
hogy miért? Hát azért nem, mert az ember nem pusztán állat! Létezik egy olyan szellemi 
dimenziója, amelynek ébersége még a testi-pszichés kényszerképzetei fölé is – más emberek, 
vagy önmagunk védelmében – fölé tud kerekedni, sőt nemcsak, hogy maga fölé emelkedik, 
hanem a humor révén el is távolítja magát saját magától és kényszerképzeteitől éppen annyira, 
amennyire csak szükséges. Ezzel az ön-eltávolodással (ön-distanciával) az ember nemhogy nem 
a totális katasztrófa felé sodorja magát, sokkal inkább visszahelyezi magát a két extrémitás közé 
(könnyelműség és kényszerneurózis), ahol egészséges életet élhet, s ellenállása is az egészséges 
szintbe tér vissza (lásd az ábrát!). A paradox intenció tehát a kényszeres szorongás és a 
kényszerképzetek ellen lép fel. 
Látható, hogy miért fontos, hogy a szenvedő ember által érzett félelem valóságos félelem legyen 
a kényszerneurózisban megjelenő tettek iránt. Ha ezek mögött nincs valóságos félelem, a 
paradox intenció nem használható, mert különben valóban katasztrófába torkollik a terápia! 
Ezért minél több figyelmet szenteljünk annak kiderítésére, hogy a félelem valós-e (Lukas 1986b., 
120. o.)!  
 
A paradox intenció mellett a segítséget kiegészíti még egy beállítódási korrekció is (beállítódás 
moduláció) mégpedig a másik nagy patogén komponenscsoport, a beállítódás gyengeségének, 
illetve a patogén komponensekből kialakuló tünetek, így az anankasztikus személyiségzavar és 
tüneteinek (tudálékosság, gyávaság, gátlásosság, aggályoskodás, százszázalékosság) kezelésére. 
Ezekben a beállítódás-hozzáállás korrekciókban is alkalmazhatunk paradox intenciót, de az 
előbbiekben leírt fenntartásokkal! Az anankasztikus személyiségzavar egyes tüneteiben 
mindenhol megjelenik a százszázalékosság elve, vagyis a szenvedő ember száz százalékosságra 
való törekvése. Ezért a beállítódás korrekció lényege: 
 

- A szenvedő embernek meg kell értenie és be kell látnia, hogy az életben semmi sem 
tökéletes!  

- Ezért be kell látnia azt is, hogy ő maga sem lehet teljesen tökéletes, s semmiben sem lehet 
száz százalékig biztos! 

- Át kell éreznie, hogy tökéletlensége ellenére is tökéletes lehet. Sokszor a tettek nem 
mutatják a tökéletességet, de a szándék, az már valóban lehet tökéletes is. A tökéletesség 
felé tehát lehet törekedni!  

- Ha belátja, hogy egyediségében, saját tökéletessége ellenére nem száz százalékig tökéletes, 
akkor azt is beláthatja, hogy kevésbé tökéletes volta miatt kényszerneurózisai is újra 
visszatérhetnek, amelyeken azonban már a paradox intenció módszerének birtokosaként 
úrrá lehet, törekedve ezzel a tökéletesebb, egészségesebb élet felé. 

 
Nézzük meg konkrétan is, példákon keresztül: 

 
A tudálékosság, mint tünet esetén: a szenvedő ember nem tudja, mi lenne, ha nem 
foglalkozna azzal, hogy bemagyarázza, vagy megmagyarázza magának kényszeres 
cselekvéseinek létjogosultságát és okait (hanem egyszerűen csak lelkiismeretesen bepakol 
a táskájába, aztán holnap lesz, ami lesz, ő abban a tudatban él, hogy mindent megtett, hogy 
felszerelését magával vigye, vagy, hogy egyszerűen csak arra megy, amerre mennie kell, a 
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többi pedig – hogy fog-e erőszakoskodni vagy sem – majd kiderül akkor, ha már abban a 
pillanatban lesz). 

 
A gyávaság, mint tünet esetén: a szenvedő ember nem tudja, mi lenne, mit tenne valóban 
azokban az esetekben, amikor nem menekülne el a félelemre okot adó helyzetektől (pl. 
minden délután haza vinné felszerelését és otthon tartaná azokat, vagy azokon az utakon is 
járna, ahol osztálytársnői). 

  
A gátlásosság, mint tünet esetén: a szenvedő ember nem tudja, mit tenne, mi történne, ha a 
félelmet kiváltók elől nem futamodna meg, hanem keresné „társaságukat” (pl. a 
felszerelések körül vennék a szobában, vagy beszélgetni kezdene a lányokkal, s közös 
programokat szerveznének). 

 
Az aggályoskodás, mint tünet esetén: a szenvedő ember nem tudja, mi lenne, ha valóban 
vállalná azon tetteinek következményeit, amelyektől fél (pl. nem omlik össze a világ, ha 
néha minden igyekezete ellenére otthon hagy egy-két felszerelést, vagy mi lenne, ha nem 
csak egy, hanem egyszerre mindjárt három lányt is megerőszakolna (paradox intenció 
alkalmazása humorosan!). 

 
A százszázalékosság, mint tünet esetén: a szenvedő ember nem veszi észre, hogy a világon 
semmiben sem lehet száz százalékig biztos (pl. sem abban, hogy minden igyekezete 
ellenére nem felejt-e otthon valamit, illetve útközben nem szakad ki táskája alja, s elhagy 
pár könyvet, vagy nem lehet abban sem egészen biztos, hogy nem-e erőszakolna meg egy 
olyan lányt az utcán, akit egyáltalán nem is ismer) (Lukas 1986b., 115-124. o.).84 

 
Összegzés: 
 
E fejezetben a paradox intenció és a beállítódás korrekciójának azon módszereivel ismerkedtünk 
meg, amelyek a pszichogén neurózisok esetében a kényszerneurózisok tekintetében tudnak 
segítséget nyújtani abban, hogy kényszerképzeteinktől és félelemérzeteinktől megszabadulva az 
Ősbizalom oltalmazottságába is visszatérhessünk.  
 
                                                 
 
84 „A gyógyulás folyamatának azonban egy következő fokozatáig is el kell juttatni a kényszerneurotikust, amellett, hogy csökkentjük a bűntől 
való félelmét. A „bűntelenség bizonyosságára” való racionális törekvésnek, a száz százalékos biztonság akarásának véget kell vetni… [a 83. 
lábjegyzetben Lukas asszony páciensének kórtörténeti folytatása] Felkerekedtem hát páciensemmel és elindultunk a parkba, hogy keressünk egy 
napozó nőt. Mivel meglehetősen hideg volt azon a napon, csak egy hajléktalanra bukkantunk, aki bebugyolálva aludt a park egyik padján. 
Elosontunk előtte. »Száz százalékig biztos benne, hogy a változatosság kedvéért ezúttal nem egy férfit fojtott meg?« – kérdeztem kísérőmet, 
alkalmazva a paradox intenciót. »Hiszen egy férfi nyaka nem sokban különbözik egy nőétől, azt fojtogatni legalább akkora élvezet lehet…« 
Páciensem lelassította a lépteit és ingerülten nézett vissza a hajléktalanra. »Most« – mondtam neki – »kibírja a bizonytalanságot! Sem ön, sem 
pedig én nem lehetünk száz százalékig biztosak abban, hogy egy őrült rohamban nem éppen üresre gyilkoltuk-e az egész parkot, amit aztán 
szellemi zavarodottságunkban menten el is felejtettünk. Ezzel a bizonytalansággal fogunk most jókedvűen tovább sétálni, ezúttal ez nem fogja 
elrontani a hangulatunkat. Ha valóban úgy van, hogy mindketten őrültek vagyunk, akkor őrültségünkben legalább élvezzük ezt a szép napot!« 
Egy négy héttel későbbi kontrollbeszélgetés alkalmával arról számolt be a páciensem, hogy azóta egyetlen egyszer sem állt őrt parkok fái mögött, 
»pedig közben tavasz lett, és sok fiatal lány fekszik csukott szemmel a park füvén«, ahogyan külön is hangsúlyozta. »Úgy vélem, a tavasz az ön 
életében köszöntött be«, örültem együtt vele. »A bűntudat keltette fantáziaképek vissza fognak térni, abszurd gondolatok alkalmanként továbbra 
is gyötörni fogják, de az újonnan szerzett távolságtartás és humor tavaszi fényében el fognak olvadni, semmivé válnak. És ez így van rendjén, 
mert a kényszer egy semmi. Ön azonban az emberi társadalom egy értékes tagja, és ezt nem szabad soha elfelejtenie, még akkor sem, ha valóban 
vannak apróbb hibái és gyengeségei!« 
Páciensemet a szenvedés tűrésének megerősödése idővel arra is alkalmassá tette, hogy jobban tudjon szeretni – ti. saját magát, akiben pedig egész 
életében kételkedett.” (Lukas 2006., 95., 96-97. o.)  
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4. Dereflexió 
 
A dereflexió a logoterápia harmadik nagy terápiás módszere, amelyet a pszichogén neurózisok 
esetében a szexuális neurózisoknál, valamint a pszichoszomatikus megbetegedések esetén az 
alvászavaroknál, az oki pszichoszomatikus megbetegedéseknél és az ok nélküli 
pszichoszomatikus megbetegedéseknél alkalmazhatunk eredményesen. A terápia elnevezéséből 
talán már látható, hogy a felsorolt neurózisok és megbetegedések esetében a hiperreflexiót – 
vagyis a túlzott önmagunkra való odafigyelést – igyekszünk elsősorban csökkenteni, illetve 
megszüntetni. A terápiában ugyanakkor segítjük a hiperintenció (a túlzott szándékolás) kezelését 
– csökkentését, illetve megszüntetését – is paradox intencióval, amennyiben arról önszántunkból 
nem tudunk lemondani. Nyilván olyan erős neurózisok esetében, mint a szorongásos neurózisok 
és a kényszerneurózisok képtelenség a szenvedő embernek önszántából lemondani szándékairól. 
A szexuális neurózisok és a pszichoszomatikus megbetegedések (alvászavarok, oki 
pszichoszomatikus megbetegedések, ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések) eseteiben, 
ahol még a beállítódás moduláció terápiáját is alkalmazzuk hozzájuk, azonban a túlzó szándékról 
való lemondás könnyebbséget élvezhet. A felsorolt neurózisoknál azonban elsősorban az 
önmagunkra való túlzó odafigyelés megfékezése és megszüntetése a fontos, nemcsak azért, mert 
ez a túlzó szándékolást is (hiperintenció) – amely miatt olyannyira figyelünk saját magunkra –, 
gyengítheti, hanem azért is, mert így lehetőségünk nyílik figyelmünket értékes, értelmes 
emberek, vagy dolgok felé irányítani, saját magunk helyett. 
A dereflexió jelentésbeli vizsgálatához a szót két részre kell elkülöníteni. A reflexió elmélkedést, 
szemlélődést, a valamire való figyelést, figyelmet jelenti. Ez a figyelem természetesen magunkra 
is vonatkozhat. A –de előtag egy fosztóképző. Vagyis a dereflexió a figyelem, az elmélkedés, a 
szemlélődés elterelését, megszüntetését jelenti: a hiperreflexió megszüntetése esetén (tehát a 
magunkra való túlzott odafigyelés esetén) éppen a saját magunkra való odafigyelés elterelését, 
megszüntetését. Ehhez a terápiában azonban hozzákapcsolódik az a folyamat, amelyben a 
magunkról elirányított figyelmet ugyanakkor tovább is irányítsuk másra, vagy másvalamire.  
 
A dereflexió a logoterápiának nemspecifikus terápiájaként funkcionál, ami azt jelenti, hogy a 
logoterápiának nem az elsődleges figyelmi körébe tartoznak az általa kezelt neurózisok, hiszen a 
logoterápia elsősorban a szellemi eredetű neurózisokkal és kezelésükkel foglalkozik. Mivel 
azonban a logoterápia a szellem mozgósításával is foglalkozik – a betegségek és neurózisok 
elviselésére, csökkentésére és megszüntetésére –, ezért – nemspecifikusan ugyan – de éppen a 
szellemi képességek mozgósítása révén a pszichogén és a pszichoszomatikus neurózisok és 
megbetegedések esetében is alkalmazható, méghozzá sikeresen és eredményesen. A dereflexió 
logoterápiai módszere során a szellemi képességek közül az ön-felülmúlás képességét (ön-
transzcendencia) alkalmazzuk, hiszen emberségünk egyik magja, hogy képesek vagyunk 
mindenki mást előbbre helyezni saját magunknál: ez is megkülönböztet bennünket az állatoktól! 
E szellemi hatalom vagy képesség által pedig figyelmünket is egyre inkább másokra, vagy 
másvalamire irányíthatjuk saját magunkról (Lukas 1986b., 189-190. o.) 
 
A terápia lényege az összes fent felsorolt neurózisok és megbetegedések esetében két részből áll:  
 

- Megfékezés: amelyben a betegségkeltő hiperreflexiót kell megfékeznünk úgy, hogy a 
figyelmünket saját magunkról el kell terelnünk.  

 
- Iránymutatás: ez pedig szorosan hozzákapcsolódik az előző lépéshez. Ha magunkról el 

akarjuk terelni a figyelmet, akkor másvalamire kell terelnünk azt: valami értelmesre, 
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értékesre. Figyelmünket valakire (egy szeretett személyre), vagy valami másra (egy 
munkára, egy feladatra, egy hobbira) is átterelhetjük (Lukas 1986b., 196. o.).  

 
A továbbiakban ennek a két lépésnek a fényében tekintjük végig a dereflexió logoterápiai 
eljárásmódját az egyes neurózisok és megbetegedések tekintetében: 
 

A. Dereflexió a pszichogén neurózisok szexuális neu rózisai esetén 
 
A dereflexió módszerét sikeresen alkalmazhatjuk a szexuális neurózisok esetében is, egyéni, tehát 
nem csoportos terápiaként. A terápiában a hiperintenció és a hiperreflexió ördögi körét 
igyekszünk megtörni, szétzúzni, amely által ki lehet fogni a szelet a patogén, betegítő 
komponensek (énközpontúság (egocentrikusság, egoizmus), visszaható teközpontúság 
(teljesítményközpontúság, szexuális erőszak és trauma)) vitorlájából és a szexuális neurózisok 
tüneteit (ürességérzés és a lélek szenvedése, frigiditás, impotencia, elbizonytalanodás a nemi 
szerepben) is eredményesen csökkenteni lehet, illetve meg is lehet szüntetni azokat85. 
Lássuk most egészen konkrétan a két lépcső tekintetében is, mi a dolgunk a terápia során: 
 

- Megfékezés: a hiperintencióból (jelen esetben valaminek a túlzott akarásából, 
kiszándékolásából) formálódó hiperreflexió (saját magunk figyelemmel kísérése a cél 
elérése érdekében) megszüntetése érdekében: 

 
o első instrukcióként fel kell hívni a szenvedő személy figyelmét, hogy a szexualitást, a 

szeretkezést ne programszerűen tervezze el, valamint ne gépezetszerűen vigye végbe. 
Hanem igyekezzék a spontaneitásra, valamint a partner számára történő élmény 
kialakítására úgy, hogy közben maga is igyekszik teljesen megélni a szeretkezés 
pillanatait. 

o A következő lépésben meg kell fogalmaznunk egy igen erős instrukciót: a szeretkezés 
alkalmával mindent szabad, egyvalamit kivéve, s ez maga az orgazmus (ezt az 
énközpontú és a visszaható teközpontú patogén komponensek, s az ezekből kialakuló 

                                                 
 
85 A terápia szemléltetése révén, térjünk vissza S. kisasszonyhoz (lásd: 53. lábjegyzet), aki frigiditásban szenvedett, s akiről még a neurózis 
leírásakor olvashattunk: „Akkor azt mondtam páciensemnek, jelenleg nincs időm, hogy kezelését átvegyem, és két hónappal későbbre rendeltem 
vissza. Addig ne törődjön tovább orgazmusra való képességével vagy képtelenségével, a kezelés során erről még sok szó lesz majd – mondtam –, 
hanem a nemi érintkezés során figyelmét minél inkább partnerére fordítsa. A további események engem igazoltak. Amit vártam bekövetkezett. A 
páciensnő nem két hónap múlva jött vissza, hanem két nap múlva – gyógyultan. Pusztán figyelmének önmagáról, saját orgazmusra való 
képességéről vagy képtelenségéről való elterelése – röviden: egy dereflexió – és a partnernek való elfogulatlan önátadás elegendő volt arra, hogy 
az orgazmust előidézze.” (Frankl 2005., 141-142. o.) 
„»Egy fiatal pár a férfi impotenciája miatt keresett fel engem [Frankl egyik tanítványát]. A felesége állandóan azt mondta neki, hogy gyatra 
szerető… és már arra gondol, más férfiakkal kezd ki, hogy végre kielégüljön. Mindkettőjüket felszólítottam arra, hogy egy héten keresztül 
minden este legalább egy órát meztelenül töltsenek el egymással az ágyban és tegyék, amihez kedvük van; az egyetlen, ami minden körülmények 
között tilos, az a koitusz. Egy hét múlva újra láttam őket. Ők megpróbálták, mondották, utasításaimat betartani, de „sajnos” háromszor eljutottak 
a koituszhoz. Úgy tettem, mintha mérges lennék, és ragaszkodtam hozzá, hogy legalább a következő héten tartsák be instrukcióimat. Csak néhány 
nap múlt el, és felhívtak telefonon, hogy most már naponta többször koitálnak. Egy év múlva megtudtam, hogy meg is maradtak ennél a 
sikernél.« 
… egy a Berkeley Egyetemen Joseph B. Fabry által tartott logoterápia-szeminárium résztvevője, alkalmazta a technikát B. Fabry vezetésével 
saját partnerénél, aki foglalkozására nézve pszichológus volt, és mint ilyen egy szexuális tanácsadást vezetett (Masters és Johnson képezték ki). 
Ez a szexuális tanácsadó maga is potenciazavarban szenvedett… [Frankl technikáját alkalmazva] – hozta tudomásunkra - … elhatároztuk: Susan, 
azt kell mondania a barátjának, hogy orvosi kezelés alatt áll, ami gyógyszeres kezeléssel jár együtt, és hogy ebben a hónapban a szexuális aktus 
nem lehetséges. Meg volt engedve a fizikai közelség és minden egyéb, kivéve a szexuális aktust. Következő héten Susan azt mondta, hogy a 
módszer bevált… Ezután visszaesés következett be. De Fabry hallgatónője, Susan elég találékony volt, hogy ez alkalommal egyedül oldja meg 
partnere potenciazavarát… Amióta nem tudta hatásosan előadni az orvostörténetet, azt mondta barátjának, hogy ritkán, szinte soha nem érte el az 
orgazmust és megkérte, hogy ezen az éjszakán ne legyen szexuális aktus, de segítsen megoldani az orgazmusproblémáját… Átvette egy 
páciensnő szerepét, hogy partnerét belekényszerítse a praktizáló szexuális tanácsadó szerepébe, és így öntranszcendenciához vezesse. De ezzel 
már létrejött a dereflexió is és kikapcsolta a patogén hiperreflexiót… Ez megint működött. Azóta nem fordult elő impotencia miatti probléma…” 
(Frankl 2005., 142-143. o.)  
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tünetek esetében is alkalmazhatjuk, hiszen hátterükben mindegyiknél maga az 
orgazmus, s a benne foglalt teljesítmény áll)! 

 Ha a hiperintencióról önszántából képtelen lemondani a szenvedő ember, alkalmazható 
a paradox intenció86 módszere is, úgy, hogy pontosan azt a problémát kívánjuk 
humorral fűszerezve, amelytől menekülünk (pl.: orgazmusképtelenség), s amely miatt 
az, amit görcsösen akarunk (pl.: orgazmus), nem tud beteljesedni. Vagy: pusztán csak a 
szándékolt dolog (pl.: orgazmus) ellenkezőjét (pl.: ne legyen orgazmus) kívánjuk 
paradox módon, humorral fűszerezve. A szexuális neurózisok esetében a szenvedő 
ember az orgazmus vágyát és a boldogság ízét keresi. Ebben az esetben tehát a 
görcsösen szándékolt orgazmus, vagy azzal kapcsolatos dolgok ellenkezőjét kell 
humorosan kívánni (pl. „Most aztán mindent megteszek azért, hogy 
hüvelyizomzatomat úgy megerősítsem, hogy férjemnek képtelenség legyen a 
behatolás!”). Ennek a módszertanát az alábbi, 45. ábra is szemlélteti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
86 „Gustave Ehrentraut, egy kaliforniai szexuális tanácsadó kezelt egyszer egy pácienst, aki 16 éve ejaculation praecox-ban [korai magömlés] 
szenvedett. Az esettel először viselkedésterápiai módszerrel foglalkozott, de két hónap után sem állt be a siker… Elhatároztam, hogy Frankl 
paradox intencióját alkalmazom. Azt mondtam a páciensnek, hogy az ejaculatio praecox-on nem fog tudni változtatni, ezért csak azzal törődjön, 
hogy saját magát elégítse ki… Amikor Ehrentraut a páciensnek azt tanácsolta, hogy a koitusz a lehető legrövidebb legyen, a paradox intenció úgy 
hatott, hogy a koitusz ideje négyszeresére volt meghosszabbítható. Azóta nem történt visszaesés.  
Egy másik kaliforniai szexuális tanácsadó, Claude Farris, azt közölte velem, hogy a paradox intenció a vaginizmus eseteire is alkalmazható. Egy 
katolikus zárdában nevelkedett páciensnő számára a szexualitás szigorú tabu volt. Azért került kezelés alá, mert koitusz közben heves fájdalmat 
érzett. Farris arra utasította, hogy genitáliáit ne lazítsa el, hanem hüvelyizomzatát lehetőség szerint innerválja úgy, hogy férje számára 
lehetetlenné tegye a hüvelybe való behatolást. Egy hét múlva mindketten ismét megjelentek, és elmondták, hogy házaséletükben először volt 
fájdalommentes a koitusz. Visszaesés nem volt kimutatható. A figyelemre méltó ebben a közlésben az az ötlet, hogy a paradox intenciót 
kapcsolja be azért, hogy az ellazulást létrehozza.  
Ebben az összefüggésben kell David L. Norris kaliforniai kutató kísérletét is megemlítenünk, melynek keretében a kísérleti személyt, Steve-et 
felszólították, hogy lazítsa el magát, ami meg is próbált – sikertelenül, mert túl aktívan próbálta elérni ezt a célt. Norris nagyon jól meg tudta 
figyelni, mert a kísérleti személyt elektromiográfhoz kapcsolta, amely állandóan 50 mikroamperre tért ki. Mígnem Norris azt mondta, hogy egész 
életében nem fogja elérni, a valódi ellazulást. Ekkor Steve-ből kirobbant: »Vigye el az ördög az ellazulást. Fütyülök az ellazulásra.« És az 
elektromiográf mutatója 10 mikroamperre csökkent… Olyan hirtelen, hogy azt hittem, hogy a készülék lekapcsolódott a páciensről. Az azt 
követő üléseken Steve eredményes volt, mert nem próbált ellazulni.” (Frankl 2005., 143-145. o.)  
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Amennyiben az orgazmusra való eljutás tilalmát kifejezésre juttatjuk, s amennyiben 
erre a szenvedő személy is törekedni fog, akkor megszűnik az a szándék, amelyre, mint 
gépezet, először törekedett: megszűnik az orgazmus kiszándékolására való túlzott 
szándék, hiperintenció. Ha viszont megszűnik a túlzott szándék, akkor ok hiányában a 
szenvedő személynek nem is lesz miért görcsösen saját magán tartania figyelmét: a 
hiperreflexió semmivé foszlik. Lehetősége nyílik arra, hogy figyelmét valami 
nemesebbre irányítsa: a szeretkezés esetében valakire, más esetekben pedig valamire 
(munkára, feladatra, hobbira).  

 

amitől fél 
(szorongásos neurózis) 

aminek elkövetésétől retteg 
(kényszerneurózis) 

amit ki akar erőszakolni 
orgazmus (szexuális neurózis) 

érthető beszéd (pszichogén beszédzavarok) 
ügyes mozgás (pszichogén mozgászavarok) 
kontrollált étkezés (pszichogén evészavarok) 

az én középpontba kerülése, stb. 

el akarja kerülni 
(hiperintenció) 

el akarja kerülni 
(hiperintenció)  

el akarja követni 
(hiperintenció) 

meg kell szüntetni 
a félelmet 

meg kell szüntetni a görcsös erőszakosságot, 
amely a probléma elkerülésére vonatkozik 

meg kell szüntetni 
a félelmet 

P A R A D O X  I N T E N C I Ó + H U M O R  

kívánása annak, amit el 
akar kerülni 

= kívánni azt, amitől fél 
(paradox intenció) 

kívánása annak, amit 
el akar kerülni 
= kívánni a tett 

elkövetését 
(paradox intenció)  

a probléma kívánása  
= kívánni a probléma 

fényében mindannak az 
ellenkezőjét, amit akar 

(paradox intenció) 

„Ha ma leszúrnak, 
követelem, hogy annyi 

késsel tegyék, ahány éves 
vagyok!” 

„A megerőszakolás 
szépségét tanulni kell: 
rögtön el is kezdtem az 

első szembejövőn!” 

„Na, Feri, most mutasd 
meg, hogy tudsz dadogni 

ezelőtt a csinos lányt 
előtt!” 

A H IPERINTENCIÓ  (A  FÉLEL EM ,  A  GÖRCSÖS AKARÁS)  M EGS Z ŰNÉS E 

45. ábra: A paradox intenció alkalmazásának lehetőségei hiperintenciók felmerülése esetén – akár a dereflexió mellett is 
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- Iránymutatás: miután megfékeztük a célok elérésére indukált túlzó szándékot 
(hiperintenció), s a túlzó önfigyelés is csökkeni kezd (hiperreflexió), megkezdődhet az új 
távlatok felmutatása a gyógyuló ember előtt. Az új távlatok egyszersmind új irányokat is 
jelölnek: a gyógyulni vágyótól másvalakik (szexuális neurózis, vagy olyan más neurózisok, 
zavarok esetében, ahol az egyén magát állítja a középpontba), vagy másvalamik (azoknál a 
neurózisoknál, ahol nem merül fel partner jelenléte) felé, irányába. Ha valaki, vagy valakik 
felé irányul az iránymutatás: 

 
o Finális előteljesítmény eltervezése: nyilvánvaló dolog, hogy ha nem ismerjük a célt, 

akkor nem is tudunk cselekedni annak elérése érdekében. Az új távlatok felmutatásakor 
is végső célokat kell megfogalmaznunk, hogy azok eléréséhez módszereket, eszközöket 
állítsunk. A célok eléréséhez teljesítményre is szükségünk van, de mint látni fogjuk, ez 
a teljesítmény más teljesítmény, mint amelyről korábban szó volt. Ez a teljesítmény egy 
végső teljesítmény, ahol a gyógyulni vágyó embert kell meggyőznünk egy végső 
teljesítmény felmutatásáról, amelyben a másik, a partner iránti szeretet, odaadás 
formálódik meg. Ez a szeretet, a teljesítmény jó, nemes és értékes értelemben vett 
lényege, s a következő terápiás eljáráspontok által alapozható meg a gyógyulni vágyó 
emberben: 

 
� A partnert, a szeretett személyt úgy kell felfogni, mint egyszeri, egyedüli, 

megismételhetetlen lényt, aki valóban személy, s éppen ezért nem kezelhető 
tárgyként. 

� A szeretett személy, a partner után – mivel egyedüli, megismételhetetlen csoda – 
érdeklődni szükséges. Minél jobban meg kellene őt ismerni, minél inkább meg 
kellene őt érteni.  

� Az érdeklődésen, megismerésen és megértésen túl a szeretett személy, partner 
minden érzésében osztozni, együtt érezni kell. Ez nem pusztán szimpátia, hanem 
valódi empátia, szeretet kell, legyen.  

� A szeretett személlyel, partnerrel szemben gyöngédnek kell lenni, bármilyen téren, 
így a szexualitás, a szeretkezés tekintetében is. Ennél a pontnál ismét fel kell hívni a 
gyógyulni vágyó személy figyelmét, hogy a gyöngédségbe a szeretkezésben minden 
beleférhet egyvalamit kivéve, s ez az orgazmus (Frankl 1988., 138-143. o., Frankl 
2005., 92-98., 139-150. o., Lukas 1986b., 198-199. o., Lukas 2006., 118-128. o.).  

 
Ha a gyógyulni vágyó személy komolyan gondolja annak szándékát, hogy a partnert, a 
szeretett személyt helyezi a középpontba, s rá figyel, rá koncentrál, akkor már nem saját 
örömére, boldogságára, orgazmus vágyára (hiperintenció), s nem is saját magának, ezen 
célok érdekében történő odafigyelésére (hiperreflexió) fog figyelni. Ettől kezdve pedig 
a szexualitás értéke magasabb – emberi, szellemi dimenziókba – emelkedik, ahol a 
szexualitás már nem közösülés és szex, hanem feltétel nélküli önajándékozás a másik, a 
szeretett személy, s az ő öröme, boldogsága számára. Az orgazmus tilalom ennek az 
igazságnak a felismerése után, már nem korlátozható tovább, s a meggyógyult személy 
az általa szeretetett személy boldogsága, öröme tekintetében feloldja az orgazmus 
tilalmat, az orgazmus – mindkét félnél történő – bekövetkezésével pedig helyre áll a 
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normális szexuális képesség is, ami egyszersmind jelenti a szexuális neurózisok és 
frusztrációk megszűnését, amelyek pedig az öröm, a boldogság érzéseinek és az 
orgazmus élményének átélési nehézségeiből, vagy képtelenségéből táplálkoztak (Lukas 
1986b., 198-199. o.).  

 
Valami felé való törekvésünk a szexuális neurózisok megszüntetésének folyamatában nem 
igazán ajánlatos. Hiszen az emberi szexualitás, szeretkezés valakire, egy másikra, egy 
szeretett személyre, egy partnerre irányul, nem pedig valami, például egy tárgy, vagy 
dolgok (pl.: a holnapi munka) felé – normális, nem aberrált körülmények között! 

 
A neurózisleírásban említettük, hogy a hiperintenció és a hiperreflexió mechanizmusa nemcsak a 
szexuális neurózisok esetében működik a már korábban kifejtett körfolyamati lefolyás szerint. A 
pszichogén beszédzavarok, mozgászavarok, evészavarok esetében, de még azon neurózisok 
tekintetében is, ahol a másik helyett az én kerül előtérbe (diszharmónia a családban, túlzott 
önféltés) a hiperintenció és a hiperreflexió folyamata figyelhető meg, vagyis: a hiperintenció 
esetében a túlzott szándékolás, a hiperreflexió esetében a túlzott figyelem saját magunkon. Ezt a 
gondolatot korábban azért emeltük ki, mert a terápiás kezelés során ezeknél is ugyanúgy kell 
eljárni, mint a szexuális neurózisok esetében, vagyis dereflexiót – és ennek értelmében 
megfékezést és iránymutatást – kell alkalmazni, persze amennyiben a neurózisok hátterében 
pszichés problémák és nem organikus, vagy szervi okok állnak (Lukas 1986b., 191-192. o.)87.  
Így a dereflexió megfékezési és iránymutatási sémáját is adaptálni kell az egyes, fentebb említett 
neurózisokra, zavarokra. Emeljünk ki egy példát: a pszichogén beszédzavarokat (pl. a dadogást): 
 

- Megfékezés: lényege arról szól, hogy a görcsös és túlzó szándékot, hiperintenciót és az 
emiatt keletkező túlzott önvizsgálatot, hiperreflexiót háttérbe szorítsuk és megszüntessük. 
A hiperinetncióról meg tudtunk feledkezni a szexuális neurózisok esetén úgy, hogy 
javasoltuk: a szexualitást és szeretkezést ne gépezetszerűen hajtsuk végre, illetve 
bevezettük az orgazmus tilalmát. Alkalmazhattuk a paradox intenció módszerét is. Nézzük 
meg ezeket a terápiás megoldási módokat a dadogás elkerülése, vagyis az érthető, 
artikulált, szép és tiszta beszédre való törekvés esetén: 

                                                 
 
87 Térjünk vissza most ahhoz az olvasói levélhez, amelyet a neurózisleírásban közöltünk, s amely 1992-ből származik és a túlzott önféltés 
olvasható ki soraiból (lásd: 54. lábjegyzet). Lássuk a terápiát: „Értelemorientált ellenkérdésekkel kellene őt „új partok” felé irányítani. Az utolsó 
mondatával kezdeném: »Meg tudnák nekem mondani, hogy jutok [egy másik emberrel való boldogsághoz] hozzá?« »Nos«, válaszolnám, »eddig 
azt tapasztalta meg, hogy hogyan nem jut hozzá. Használja fel ezt a tapasztalatát magatartásának felülbírálatára.« S a következő gondolatmenettel 
folytatnám: Tegyük fel, létezik olyan férfi, aki az ő számára kedves barát lehetne; ám milyen esélye van arra, hogy találkozzék vele, ha 
teljességgel elzárkózik a világtól? Tegyük fel azonban, hogy mégis találna egyet, akkor viszont milyen esélye van annak, hogy az kapcsolatot 
létesít egy olyan személlyel, aki vádlón taszítja el magától embertársait? Tételezzük azonban fel, hogy a férfit nem zavarja ez a magatartás, s 
bátorítaná őt; mekkora az esélye annak, hogy hirtelen támadt ujjongásában, mert túlértékelt céljának elérését oly közelinek látja, nem 
ragaszkodik-e olyan görcsösen ehhez a férfihoz, és nem akarja-e a maga számára olyannyira kisajátítani, hogy az azt érezze, már levegőhöz sem 
jut a közelében, mire fejvesztetten elmenekül. Tételezzük azonban fel, hogy mégis vele marad. Akkor viszont nem túl nagy-e az esélye annak, 
hogy csak az ő gyengeségét akarja kihasználni, vagy pedig ő maga is csak túlságosan gyenge ahhoz, hogy még idejében elszakadjon tőle?  
Ehhez a „parthoz” érve megértené a páciens, milyen csekély az esélye annak, hogy az adott feltételek mellett jó barátság jöhessen létre, társas 
kapcsolatról nem is beszélve. Ezután arra kellene sort kerítenünk, hogy fordítva bogozzuk tovább ezt a gondolatláncolatot. Tegyük fel, hogy 
elhagyja csigaházát, s bátran kezd olyan vállalkozásokba, amelyek önmagukban is vonzóak: kirándulni megy és koncertekre, nyaralni utazik és 
így tovább. Tételezzük fel, hogy mindezt az embertársaira való neheztelés nélkül teszi, függetlenül attól, hogy fiatalok-e vagy öregek, családi 
kötelékben élnek-e vagy egyedülállók. S tételezzük fel, hogy mindezt anélkül tenné, hogy feltétlenül férjet szeretne fogni magának, azaz 
egyszerűen csak megelégedettséget sugározna, önmagával és életével szembeni elégedettséget. Mekkora lenne ez esetben az esélye arra, hogy itt 
is, ott is ismerősökre tegyen szert, akik szívesen időznek a társaságában? S hátha akadna köztük egyszer egy igazán jó barát is? Minden bizonnyal 
jelentős esélye nyílna erre…  
… a levél írójának… a túlzott önféltés bástyáját kell lerombolnia. Ezt írja: »… hanyatt-homlok menekülök. Túlságosan nagy fájdalmat jelent 
számomra.«, valamint: »… kínt jelentenek számomra. Ezért elhatároztam, hogy a televíziót is kiiktatom az életemből« – erről tehát: az 
elmenekülésről, az életből való kiiktatásról kellene a jövőben lemondania, ami annál kevésbé esne a nehezére, minél inkább sikerülne neki, hogy 
embertársait önzetlenül szeresse, ami egyszersmind azt is jelenti, hogy boldogságukban és örömükben feltétel nélkül képes osztozni.” (Lukas 
2006., 124-125., 127. o.) 
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o A gépszerű, „akarom” szisztémát itt is mellőzni kell! Meg kell feledkezni beszédünk 

milyenségéről, s spontán módon kell igyekezni mások előtt megnyilvánulni, különben a 
várakozási félelem hatására itt is pontosan az következik be, amit nem szeretnénk, 
vagyis a dadogás fixálódik. Ez a megfeledkezés, spontaneitás abban is nyomon 
követhető, hogy nem a következő mondat megszerkesztésére és kivitelezésére 
irányulunk már jó előre, mert így a partner gondolataira sem tudunk kellőképpen 
odafigyelni. 

o Rá kell bólintanunk arra, hogy beszédünk során bárhogyan kifejezhetjük magunkat, de 
egyvalamiképpen nem: artikuláltan, tisztán és érthetően.  

 Amint az korábban említettük, eljárhatunk a hiperintenció megfékezésekor a paradox 
intenció módszerével is, ha arról önszántunkból nem tudunk lemondani. Erre úgy 
kerülhet sor, hogy pontosan azt a problémát kívánjuk humorral fűszerezve, amelytől 
menekülünk (dadogás), s amely miatt az, amit görcsösen akarunk (tiszta, artikulált, 
szép beszéd), nem tud beteljesedni. Vagy: pusztán csak a szándékolt dolog (tiszta, 
artikulált beszéd) ellenkezőjét (ne beszéljek így!) kívánjuk paradox módon, humorral 
fűszerezve. A pszichogén beszédzavarok esetében a szenvedő ember az artikulált, tiszta 
beszéd vágyát keresi. Ebben az esetben tehát a görcsösen szándékolt szép beszéd, vagy 
az azzal kapcsolatos dolgok ellenkezőjét kell humorosan kívánni (pl. „Na, Feri, most 
mutasd meg, hogy tudsz dadogni ezelőtt a csinos lány előtt!”). Ennek a módszertanát 
már a korábbi, 45. ábra is szemléltette.  

 
Amennyiben az artikulált beszédre való eljutás tilalmát kifejezésre juttatjuk, s 
amennyiben erre a szenvedő személy is törekedni fog, akkor megszűnik az a szándék, 
amelyre, mint gépezet, először törekedett: megszűnik a helyes beszéd kiszándékolására 
való túlzott szándék, hiperintenció. Ha viszont megszűnik a túlzott szándék, akkor ok 
hiányában a szenvedő személynek nem is lesz miért görcsösen saját magán és 
beszédkészségén tartania figyelmét: a hiperreflexió semmivé foszlik. Lehetősége nyílik 
arra, hogy figyelmét valami nemesebbre irányítsa: a beszélgetés tekintetében valakire, 
más esetekben pedig valamire (munkára, feladatra, hobbira).  

 
- Iránymutatás: a hiperintenció és a hiperreflexió csökkenésével és megszűnésével új 

távlatok nyílnak meg. Az új távlatok egyszersmind új irányokat is jelölnek: a gyógyulni 
vágyótól másvalakik, vagy másvalamik felé, irányába. Ha valaki, vagy valakik felé való az 
irányultság, akkor a következőket kell szem előtt tartani: 

 
o Finális előteljesítmény eltervezése: ez a teljesítmény egy végső, szellemi teljesítmény. 

A gyógyulni vágyó embert kell meggyőznünk e végső teljesítmény felmutatásáról. A 
szép beszéd szándékolása és a rá irányuló figyelem helyett, miért ne fordulhatna 
szeretettel, megbecsüléssel afelé az ember felé, akivel éppen beszélget? Milyen 
szempontokat kell figyelembe vennünk a terápia során? 

 
� A beszélgetőpartnert is, úgy kell felfogni, mint egyszeri, egyedüli, 

megismételhetetlen lényt, aki valóban személy, s éppen ezért nem szabad hátrább 



218 

helyeznünk őt saját dadogásunkkal, vagy szépbeszédre való törekvésünkkel 
szemben. 

� A beszélgetőpartnerrel szemben érdeklődőnek kell lenni. Meg kell őt ismerni, meg 
kell őt és az ő mondanivalóját érteni, valamint el kell az ő álláspontját fogadni. 

� Az érdeklődésen, megismerésen és megértésen túl – amennyiben a téma olyan –, a 
beszélgetőpartner minden érzésében, lehetőség szerint osztozni, együtt érezni kell. 
Ez nem pusztán szimpátia, hanem valódi empátia kell, legyen. 

� Végül, de nem utolsó sorban igyekezzünk mi is reagálni, visszajelezni verbális 
kommunikációnkkal partnerünk számára. S közben ne feledjük: bárhogyan 
kifejezhetjük magunkat, de ne törekedjünk mindenek felett az artikulált, tiszta 
beszédre!  

 
Ha a gyógyulni vágyó személy komolyan gondolja annak szándékát, hogy a partnert 
helyezi a középpontba, s rá figyel, rá koncentrál, akkor már nem saját szándékainak 
(hiperintenció), s nem is saját magának, ezen célok érdekében történő odafigyelésére 
(hiperreflexió) fog figyelni. Az értékes, egy másik emberrel folytatott diskurzusban és 
témájában való elmélyedés hatására az a szándék sem korlátozható tovább, hogy az 
illető személy kerülje az artikulált beszédet. Így végül helyre áll a normális 
beszédkészség és az automatikus beszéd is, ami egyszersmind jelenti a pszichogén 
beszédzavarok (pl. a dadogás) megszűnését, amelyek pedig valamilyen korábbi – talán 
másokkal való beszélgetéséből adódó – neurózis, vagy frusztráció elemei lehettek 
(Lukas 1986b., 189-190., 191-192. o.). 

 
Eddig a szexuális neurózisok és a pszichoszomatikus beszédzavarok (pl. dadogás) terápiájában a 
túlzott önfigyelmet egy másik személyre irányítottuk. De korábban említettük, hogy az 
iránymutatás nemcsak valaki, vagy valakik felé irányulhat, hanem valami, vagy valamik (munka, 
feladat, hobbi) felé is. Nézzük meg azokat az eseteket is, amelyeknél az iránymutatás már nem 
valaki, hanem valami felé irányul: 

 
o Finális előteljesítmény eltervezése: itt is fel kell mutatnunk, amelynél azonban ebben az 

esetben már nem a szeretet jelenik meg, mivel nem személyek felé fordulunk, hanem 
tárgyak, dolgok, fogalmak felé (munka, feladat, hobbi). A finális előteljesítmény 
lényege itt az odafordulás, a dolgoknak való önátadásban formálódik. A következő 
terápiás pontok itt is érvényesek lesznek: 

 
� A munkát, a feladatot, a hobbikat, a tárgyakat, a dolgokat különleges módon kell 

kezelni, amelyek alakulása az adott pillanatban tőlünk függ. De ugyanakkor bennük 
mi magunk is kiteljesedhetünk, vagyis beteljesíthetjük azt, amit velük kapcsolatban, 
vagy elvégzésükben értelmesnek találunk. Így számunkra már nem, mint közömbös 
valamik állnak, hanem önmegvalósításunk eszközei lesznek. 

� Ezek után a dolgok után érdeklődni szükséges, hogy minél inkább és minél jobban 
megismerjük ezeket, hiszen jó munkát, jó feladatot, örömteljes hobbit akkor 
végezhetünk, és akkor élhetünk csak át, ha valóban ismerjük lehetőségeiket. 
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� Ügyeljünk arra, hogy ha ezen dolgok valamelyikével éppen foglalatoskodunk, 
akkor figyelmünket teljességét rá, vagy rájuk irányítsuk, hiszen a félfigyelem az 
nem figyelem. Soha ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy életünknek 
mindig legyenek több meghatározó értékei – akár dolgok, akár személyek is azok.  

 
Összegzés: 
 
Ebben a fejezetben megismerkedtünk a dereflexió logoterápiás módszerével a szexuális 
neurózisok esetében. Igyekeztünk rámutatni arra, hogy a dereflexió módszerével nemcsak a 
szexuális neurózisok okait, hanem tüneteit is megfelelően tudjuk kezelni – enyhíteni, 
csökkenteni, megszüntetni. A fejezetben szóltunk más olyan neurózisokról, megbetegedésekről, 
zavarokról (pszichogén beszédzavarok, mozgászavarok, evészavarok, illetve olyan esetek, 
amikor az egyén saját magát állítja a középpontba), amelyeknél a dereflexió módszere szintén 
eredményesen alkalmazható.  
 

B. Dereflexió a pszichoszomatikus megbetegedések es etén 
 
A pszichoszomatikus megbetegedések leküzdésére is a dereflexió logoterápiás módszerét 
alkalmazhatjuk. Ez azt jelenti, hogy a pszichogén neurózisok körében a szexuális neurózisokra 
alkalmazott dereflexiós módszer a Viktor Frankl által logoterápiás megközelítésben leírt 
alvászavarok csökkentésére és megszüntetésére, valamint az Elisabeth Lukas által szintén 
logoterápiás megközelítésben leírt oki pszichoszomatikus megbetegedések és ok nélküli 
pszichoszomatikus megbetegedések kezelésére is megfelelő módszer. A dereflexió módszerével 
természetesen a pszichoszomatikus megbetegedések esetében is egyvalamire törekszünk: 
csökkenteni, valamint megszüntetni a patogén, betegítő komponenseket és a megbetegedések 
tüneteit. 
Mint korábban a neurózisleírásoknál említettük, a pszichoszomatikus megbetegedések hátterében 
két alapvető patogén komponens áll: egy elsődleges, illetve egy másodlagos betegítő tényező. Az 
elsődleges patogén komponenseket a logoterápia terápiás módszereivel nem tudja kezelni, mivel 
ezek az okok a szenvedő emberen kívüli környezeti-fizikai térből származnak mind az 
alvászavarok, mind az oki pszichoszomatikus megbetegedések, mind pedig az ok nélküli 
pszichoszomatikus megbetegedések esetén. Azokra a tényezőkre, patogén komponensekre, 
amelyek a szenvedő emberen kívüli térből származnak, az ember visszamenőleg már nem tud 
hatást gyakorolni. Így például, nem tud hatással lenni a test alapvető éberségére, ellazulás-
képtelenségére, megnyugvás-képtelenségére, ha alvászavarról van szó. Nem tud hatással lenni 
egy másik személy döntésére, amennyiben például oki pszichoszomatikus megbetegedésről van 
szó, s ugyanígy nem tud hatással lenni egy kirándulás miatt érzett öröm megjelenésére sem, ha 
az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedéseket említjük.  Jeleznünk kell, hogy ezekre a 
logoterápia sem tud hatással lenni, s nem is ez lenne a cél. Itt a helyzethez való hozzáállást, 
beállítódást tudja elősegítni a logoterápia a beállítódás moduláció módszere révén.  
Ami a másodlagos patogén komponenseket illeti, a logoterápia itt már hatékonyan tud fellépni. 
Hiszen a lelki (pszichés) patogén komponensek a pszichoszomatikus megbetegedések 
tekintetében mindig egy túlzott szándék (hiperintenció) és egy túlzott önfigyelmi mechanizmus 
(hiperreflexió) felállása révén valósulnak meg (kierőszakolni az alvást, a szeretett személy 
érzelmeit, vagy az örömöt a kiránduláson, illetve túlzottan figyelni, hogy ellazult-e már, hogy 
eléggé a szeretett személy kedvében jár-e, vagy, hogy eléggé érződik rajta az öröm a kirándulás 
miatt). Mivel pedig a logoterápia rendelkezik két kidolgozott terápiás módszerrel – a paradox 
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intencióval és a dereflexióval – a hiperintenció és a hiperreflexió ördögi körének megtörésére, 
ezért, mint másodlagos patogén komponensek, csökkenthetők, s meg is szüntethetők. A 
pszichoszomatikus megbetegedések esetén – mint korábban említettük – elsősorban a dereflexió 
módszerét részesítjük előnyben, míg a paradox intenciót, mint kiegészítő terápiát alkalmazzuk.  
Amennyiben pedig a patogén komponenseken sikerül úrrá lenni a beállítódás moduláció által, 
illetve sikerül azokat a dereflexió, vagy a paradox intenció módszerével csökkenteni és 
megszüntetni, úgy fokozatosan elmaradnak a pszichogén megbetegedések tünetei (az 
immunállapot megromlása, az érzelemállapot megromlása, betegség kirobbanása és 
aktiválódása) is (Lukas 1986b., 194-195. o.).  
Következzenek most konkrétan az egyes pszichoszomatikus megbetegedések és kezelésük 
fortélyai: 

a. Dereflexió a pszichoszomatikus alvászavarok (Fra nkl) esetén  
 
A Frankl által logoterápiás megközelítésben leírt alvászavarok – szintén Frankl által 
körvonalazott – terápiája egyéni, tehát nem csoportos terápiaként végezhető. A terápia során itt 
is elsősorban arra törekszünk, hogy a hiperintenció-hiperreflexió ördögi körének vitorlájából 
kifogjuk a szelet. Korábban jeleztük, hogy a pszichoszomatikus megbetegedéseknél a terápiás 
hangsúlyt nem a paradox intencióra fektetjük, hanem a dereflexióra. Erre azért van szükség, mert 
a pszichoszomatikus megbetegedéseknél a fő hangsúly mindig a szenvedő ember azon figyelmén 
van, amelyet a maga irányába orientál ahelyett, hogy értékes másokra, vagy értelmes dolgokra 
(munkára, feladatra, hobbira) fordítaná elpazarolt figyelmét. Ebből máris világossá válhat, hogy 
elsősorban nem a túlzott szándék, a hiperintenció megszüntetése a fontos, bár nyílván ennek 
kiküszöbölésére is törekszünk éppen a paradox intenció módszerével – amennyiben persze az 
okok rajtunk állnak, s ezért megváltoztathatók; amennyiben ezek az okok nem rajtunk állnak, s 
általunk nem változtathatók meg, úgy a beállítódás moduláció által alakíthatjuk ki a hozzáállást 
az adott helyzethez, helyzetekhez. Ezen a ponton röviden arra is vissza kell utalnunk, hogy a 
szorongásos- és kényszerneurózisok esetében pedig pont a szándék (hiperintenció) kiküszöbölése 
lesz a fontos a paradox intenció által, mert a neurózisokra éppen ezek gyakorolják a legnagyobb 
és legrémisztőbb hatást, s nem a szenvedő ember önmagára történő odafigyelés, még annak 
ellenére sem, hogy ez a hiperreflexió a szorongásos- és kényszerneurózisos esetekben is 
megjelenik.  
 
E rövid bevezető után térjünk át a terápiás módszerek tárgyalására. A dereflexió alkalmazásakor 
két állomáson haladunk végig:  
 

- Megfékezés: a hiperintencióból formálódó hiperreflexió megfékezése érdekében. Itt az 
önmagunkra, az elalvás, a kipihenés érdekében történő túlzott odafigyelés (ellazultam e-
már eléggé, érzek-e már álmosságot, becsukódtak-e már egy másodpercre a szemeim?) 
megszüntetése a fontos, hogy az értékesebbekre, értelmesebbekre (személyek, dolgok 
(munka, feladat, hobbi)) való odafigyelés vegye át az önfigyelem helyét. 

 
o Ahhoz, hogy túlzott figyelmünket (hiperreflexió) nem magunkra, hanem más értékes, 

értelmes dolgokra irányítsuk, először a görcsös szándék (hiperintenció), vagyis a túlzott 
elaludni akarás megszüntetése, kioltása lesz a fontos, hiszen ha nincs hiperintenciónk, 



221 

nincs, ami táplálná hiperreflexiónkat. A hiperintencióról való lemondás a 
pszichoszomatikus megbetegedések esetén könnyebb, mint a szorongásos- és 
kényszerneurózisos esetekben, így akár terápiás beavatkozás nélkül, önszántunkból is 
megvalósítható.  

 
 Felmerülhet azonban a kérdés, hogyan képzelhető az, hogy valaki lemondjon arról, 

hogy kipihenje, kialudja magát, hiszen ez a regenerálódás egyik hasznos formája. 
Különben is, egész sor irodalom foglalkozik azzal, hogy az embernek annyit kell 
aludnia, pihennie, amennyire csak szüksége van ahhoz, hogy regenerálódhasson. Fel 
kell hívnunk a figyelmet, hogy a hiperintencióról való lemondáskor nem az elalvásról 
való lemondásról és az elalvás elutasításáról van szó, hanem az elalvás és ellazulás 
görcsös, túlzott akarásáról. Tudnunk kell ugyanis, hogy a szervezet így vagy úgy, de 
utat és módot talál arra, hogy kipihenhesse magát – még akkor is, ha az elalvás 
valamilyen testi okból mégsem tud megvalósulni. A bóbiskolás, a televízió előtti 
pihenés a fotelben, de még a rövid, ötpercnyi szunyókálás is éppen elegendő 
regenerálódásként, pihenésként hathat, de csak abban az esetben, ha az alvászavarban, 
alvásképtelenségben szenvedő ember ezen pihenésre, regenerálódásra kapott esélyeit 
nem hagyja elveszni például azzal, hogy görcsösen az alvás, az elalvás szándékát akarja 
(hiperintenció), s emiatt görcsös figyelme (hiperreflexió) magán akad meg azokat a 
jeleket kutatva, amelyek az elalvás tüneteit mutathatnák. A hangsúly a nyugodt percek, 
a bóbiskolás, a televízió előtt pihenés, a rövid szusszanás kihasználásán van, mert ha 
ezekre figyelünk, s ha valóban megéljük ezeket, akkor pihenésünk, regenerálódásunk 
eredményesebb lehet, még annak ellenére is, hogy testi okokból egyelőre képtelenek 
vagyunk az elalvásra. Ha pedig hiperreflexiónk és hiperintenciónk megszűnik, 
lehetőség nyílik arra, hogy a görcsösség akarása helyett valóban belefeledkezzünk a 
pihenésbe, a regenerálódásba, s még az is megtörténhet, hogy végül elalszunk. Az így 
bekövetkezett alvás során pedig az elmulasztott alvásigény is pótlódik.  

 
o Amennyiben önszántunkból nem sikerül a hiperintencióról való lemondás, akkor 

alkalmazhatjuk a paradox intenció módszerét is, mivel az elalvási képtelenséget 
magunk is generálhatjuk görcsös elaludni akarásunkkal.  A paradox intenció által 
pontosan azt a problémát kívánjuk humorral fűszerezve, amelytől menekülünk 
(elalvásképtelenség), s amely miatt az, amit görcsösen akarunk (elalvás, alvás), nem tud 
beteljesedni. Vagy: pusztán csak a szándékolt dolog (alvás) ellenkezőjét (maradjunk 
ébren) kívánjuk paradox módon, humorral fűszerezve. (Most aztán, ha csak egy 
pillanatra is lecsukódik a szemem, fogpiszkálóval fogom kipeckelni, hogy még 
véletlenül se tudjak elaludni!). A mechanizmus lefolyásának magyarázatához érdemes 
ismét megfigyelni a 45. ábrát.  

 
Ha a hiperintenciót képesek vagyunk visszaszorítani, vagyis ha elvetjük a cél görcsös 
kierőszakolásának vágyát, akkor minden bizonnyal csökkeni fog a saját magunkon, a cél 
elérése érdekében végzett megfigyelés intenzitása is, mivel már nem lesz miért 
figyelmünket folyamatosan magunkon tartani, ezzel pedig lehetőségünk nyílik arra, hogy 
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másvalakire, vagy másvalamire irányítsuk azt. Olyan valakire, vagy olyan valamire, aki, 
vagy ami mindenképpen értékes, értelmes!  

 
- Iránymutatás: abban a pillanatban, amint az önmegfigyelés görcsössége megszűnik létezni, 

a segítő személynek új távlatokat, irányokat kell felmutatnia a szenvedő, de gyógyulni 
vágyó ember számára. Figyelmét mindenképpen értékes, értelmes dolgokra kell 
átirányítani. Ez az alvászavarok esetében úgy jön elő, hogy ha éberek vagyunk, ha 
egyszerűen képtelenek vagyunk az elalvásra, akkor nem magunkra figyelünk és gondolunk 
az elalvás görcsös szándékában – amely az elalvási képtelenséget még jobban erősíti –, 
hanem valaki, vagy valami másra, amely további értelmes gondolatokat fogalmazhat meg. 
Ebbe a gondolkodásba és szellemi koncentrációba – még az is lehet –, hogy a végén 
belefeledkezünk és elalszunk. A terápia a következőképpen alakul akkor, ha valaki, vagy 
valakik felé irányítjuk figyelmünket magunkról: 

 
o Finális előteljesítmény eltervezése: ez a figyelem orientálása szempontjából egy végső, 

egy utolsó teljesítményt jelent abban az értelemben, hogy figyelmünket tovább már 
nem magunkon akarjuk görcsösen tartani, hanem őrá, arra a valakire irányítjuk. De 
előteljesítmény is, mert a cél érdekében, azt megelőzendően, annak beteljesüléséért 
bizony áldozatok meghozatalára van szükség, amelyekben a teljesítmény is 
bennfoglaltatik. Nézzünk néhány példát, amelyekről elalvási képtelenség esetén 
gondolkozni lehet: 

 
� Édesanyámnak jövő hét végén lesz a 40. születésnapja. Mit ajándékozhatnék neki, 

ami maradandó és különlegesebb, mint a többi ajándék, amelyeket nem kerek 
évfordulókra kapott? 

� Fiam már hosszú ideje nem volt itthon Walesből (Nagy-Britanniából), s 
mostanában nem is nagyon tudott telefonálni. Elgondolom, mi történhet 
mostanában vele, hogy megy a sora, vagy, hogy mire lehet szüksége, amit én innen 
is meg tudnék neki küldeni? 

� Szerelmem holnap elutazik osztálykirándulásra. Hogyan békülhetnék vele ki, még 
mielőtt elindulna, hogy kirándulása örömteljes legyen, s ne kelljen kettőnk 
kapcsolata miatt szomorkodnia? 

 
Amennyiben figyelmünk nem valakire, vagy valakikre, hanem valami, de mindenképpen 
értelmes másra irányul, a terápia a következő módon alakulhat: 

 
o Finális előteljesítmény eltervezése: amely szintén egy végső elhatározás az 

önmagunkon való túlzott figyelem ellen (elalvás), s egy megelőző teljesítmény is annak 
a bizonyos, önmagunkon túlra, egy másik dologra mutató, értelmes cél elérése 
érdekében. Milyen lehetőségeink lehetnek? 

 
� A következő hétvége tartalmas és értelmes programjának elgondolása. 
� Egy könyvfejezet elolvasása úgy, hogy az utolsó néhány oldalt nem fejezzük be. Ha 

felébredünk lesz miről gondolkodni, s mikor reggel felébredünk, utána nézhetünk a 
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végkifejletnek abban a tekintetben, hogy mennyire egyezik éjszakai 
elgondolásainkkal, amennyiben azokra még emlékszünk. 

� Hogyan szervezzem meg a tanulási programomat az érettségire való felkészülés 
jegyében? Milyen lépéseket tegyek? Mik legyenek a felkészülés mérföldkövei?  

 
Az értékes és értelmes másra, vagy másvalamire való odafigyelés előhozza a valódi 
emberi-szellemi képességeket: az ön-felülmúlás képességét, amellyel már nem magunkon 
akad meg görcsös figyelmünk. Ebben a valódi, másra, vagy másvalamire irányuló figyelem 
értelmességének jegyében tudunk másokról, vagy másvalamikről (feladatokról, munkákról, 
hobbikról) gondolkodni, s így még az is bekövetkezhet, amelyet kezdetben oly annyira 
szándékoltunk, s mégsem valósult meg (vagyis az elalvás) (Lukas 1986b., 196-198. o.). 

 
Összegzés: 
 
Ebben a fejezetben a dereflexió módszerével és kiegészítő terápiáival foglalkoztunk a 
pszichoszomatikus alvászavarok megszüntetése tekintetében. Igyekeztünk bemutatni, hogyan 
lehetünk képesek a logoterápia dereflexiós módszerével erejét venni az alvászavarok patogén 
komponenseinek és tüneteinek a terápia megfékezési és iránymutatási vonulatai által.  
 

b. Dereflexió az oki pszichoszomatikus megbetegedés ek (Lukas) esetén 
 
Az oki pszichoszomatikus megbetegedéseket logoterápiás szempontból Elisabeth Lukas írta le 
először. A terápiát itt is, mint egyéni, tehát nem csoportos terápiát végezzük, amelynek során 
szintén a hiperreflexió megszüntetésére, vagyis a dereflexióra helyezzük a hangsúlyt. 
Természetesen a hiperreflexiót az oki pszichoszomatikus megbetegedések esetében is megelőzi 
egy hiperintenció, amelyet megelőzendő – s a dereflexiót kiegészítendő – vagy paradox 
intenciót, vagy pedig beállítódás modulációt végzünk. Paradox intenciós módszerre csak abban 
az esetben van lehetőség, ha a patogén komponensek nem a külső, a szenvedő embert körülvevő 
környezeti-fizikai szférából származnak, ugyanis ebben az esetben befolyásoló hatással sajnos 
nem léphetünk fel, s ilyenkor siethet a szenvedő ember segítségére a helyzethez való beállítódás, 
hozzáállás kialakítására a beállítódás moduláció logoterápiás módszere. 
Nézzük most meg a terápia lépéseit a dereflexiós módszer tükrében: 
 

- Megfékezés: a hiperintencióból formálódó hiperreflexió megfékezése érdekében. Itt az 
önmagunkra, a kitűzött cél (a szeretett személy szerelmének elnyerése) elérése érdekében 
történő túlzott odafigyelés (elegendő rózsát vettem-e, hogy végre észrevegyen engem?) 
megszüntetése a fontos, hogy az értékesebbekre, értelmesebbekre (személyek, dolgok 
(munka, feladat, hobbi)) való odafigyelés vegye át az önfigyelem helyét. 

 
o Ahhoz, hogy túlzott figyelmünket (hiperreflexió) nem magunkra, hanem más értékes, 

értelmes dolgokra irányítsuk, először a görcsös szándék (hiperintenció) (a hőn szeretett 
személy erőszakos megszerzése) megszüntetése, kioltása lesz a fontos, hiszen ha nincs 
hiperintenciónk, nincs, ami táplálná hiperreflexiónkat. A hiperintencióról való 
lemondás a pszichoszomatikus megbetegedések esetén könnyebb, mint a szorongásos- 
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és kényszerneurózisos esetekben, így akár önszántunkból, terápiás beavatkozás nélkül 
is megvalósítható lehet.  

 
o A hiperintencióról való lemondás azonban lehet nehéz is. Amennyiben a patogén 

komponensek hátterében olyan, a szenvedő személyt körülvevő környezeti-fizikai okok 
húzódnak meg, amelyeket nem tud befolyásolni. megszüntetni (mint jelen esetben azt, 
hogy az illető az által szeretett személy érdektelenségét mégis a maga irányába történő 
érdeklődéssé formálja át) a logoterápia pusztán a beállítódás moduláció segítségével 
élhet kialakítva az egyénben a helyzethez való hozzáállást, beállítódást (jelen esetben 
ahhoz, hogy a hőn áhított személy nem szeret).  

 
o Amennyiben azonban az elsődleges patogén komponensek mégis a szenvedő 

személytől származnának, s belátható, hogy abnormális lelki (pszichés) helyzetét maga 
generálta, úgy a patogén komponenseken eluralkodó hiperintenciót enyhíteni, vagy azt 
megszüntetni a paradox intenció módszerével is lehet, ha a szándékról önszántunkból 
képtelenek vagyunk lemondani (pl. ha egy felsőoktatásban végzett hallgató munkát 
keres, s attól fél, hogy az interjút a maga hibájából rontja el). Pontosan azt a problémát 
kívánjuk humorral fűszerezve, amelytől menekülünk (az interjú elrontása), s amely 
miatt az, amit görcsösen akarunk (interjú sikere, munka elnyerése), nem tud 
beteljesedni. Vagy: pusztán csak a szándékolt dolog (interjú sikere, munka elnyerése) 
ellenkezőjét (ne legyen sikeres az interjú) kívánjuk paradox módon, humorral 
fűszerezve. (Most egyfolytában csak hebegni-habogni fogok, hogy szakadjon rólam a 
víz, s végre megmutassam, milyen kiváló munkaerő tudok lenni a kommunikáció és a 
kapcsolatfelvétel területén!). A paradox intenció mechanizmushoz lásd a korábban 
szemléltetett 45. ábrát! 

 
Ha a hiperintenciót képesek vagyunk visszaszorítani, vagyis ha elvetjük a cél görcsös 
kierőszakolásának vágyát, akkor minden bizonnyal csökkeni fog a saját magunkon, a cél 
elérése érdekében végzett megfigyelés intenzitása is, mivel már nem lesz miért 
figyelmünket folyamatosan magunkon tartani, ezzel pedig lehetőségünk nyílik arra, hogy 
másvalakire (vagy a szeretett személyre, de úgy, hogy annak intenzitása már nem az 
erőszakosság fokát súrolja, vagy más személyre), vagy másvalamire irányítsuk azt. Olyan 
valakire, vagy olyan valamire, aki, vagy ami mindenképpen értékes, értelmes!  

 
- Iránymutatás: amennyiben a szenvedő ember figyelmét sikerül saját magáról elvonni, 

megkezdődhet az értékes, vagy értelmes mások, vagy másvalamik felé történő orientálása, 
irányítása. Ha valakire, vagy valakikre irányítjuk, vagy irányítódik a figyelem, akkor a 
következő eljárást kell figyelembe venni: 

 
o Finális előteljesítmény eltervezése: ez a figyelem orientálása szempontjából egy végső, 

egy utolsó teljesítményt jelent abban az értelemben, hogy figyelmünket tovább már 
nem magunkon akarjuk görcsösen tartani, hanem a megmaradt szabadságterünkre, 
amelyből már hiányzik az a cél, amelyért görcsösen ragaszkodtunk, s nem tudtuk 
elérni. Szabadságterünkben másra, vagy másvalakikre kell irányítanunk figyelmünket. 
De előteljesítmény is, mert a cél érdekében, azt megelőzendően, annak beteljesüléséért 
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bizony áldozatok meghozatalára van szükség, amelyekben a teljesítmény is 
bennfoglaltatik. Nézzünk néhány példát: 

 
� A hölgy ugyan komoly szerelemi kapcsolatot nem akar kialakítani az őt annyira 

szerető férfival, de felajánlja neki barátságát. A férfinak lehetősége nyílik arra, hogy 
a nő barátságát elfogadja. Vajon megéri-e neki, hogy mint egy jó barát legyen a nő 
társaságában, vagy pedig sehogy sem.  

� A férfi végre észreveszi, hogy van egy másik nő, aki őutána érdeklődik. S – cseppet 
sem menekülésvágyból, de – esélyt ad a másik nőnek és saját magának is. 

� A férfi édesapja haldoklik, súlyos betegségben szenved. Életének utolsó pillanatait 
inkább azzal szeretné széppé és boldoggá tenni, hogy mellette marad, amíg csak 
lehet. Így egy időre mindenképpen lemond új kapcsolatok kialakításáról. 

 
Figyelmünket nemcsak személyre, vagy személyekre, hanem dolgokra is irányíthatjuk. Ez 
történhet a következő esetekben: 

 
o Finális előteljesítmény eltervezése: amely szintén egy végső elhatározás az 

önmagunkon, a cél elérése érdekében való túlzott figyelem (mindent megtesz-e azért, 
hogy a nő figyelmét felkeltse, s az belészeressen) ellen, s egy megelőző teljesítmény is 
annak a bizonyos, önmagunkon túlra, egy másik dologra mutató, értelmes cél elérése 
érdekében. Ennek révén megértjük, hogy van megmaradt szabadságterünk, amelyben 
más, értékes és értelmes lehetőségeket találhatunk, amelyeket be is teljesíthetünk. Ez 
egy végső, de előzetes teljesítményt is jelent. Milyen lehetőségeink lehetnek ebben az 
esetben? 

 
� A férfi a munkája felé fordul, s felajánlja segítségét, hogy az újonnan érkező 

kezdőket segíti a beilleszkedésben és segíti azok betanítását is. 
� A férfi nagyon szereti azt a vallási közösséget, amelyhez tartozik, s sokat 

tevékenykedik is abban. Mivel éppen a következő évben jubilál a közösség, beleveti 
magát abba az önkéntes feladatba, hogy programokat kezd el kidolgozni a 
következő, jubileumi évre.  

� A férfi nagyon szereti a lovakat és a lovaglást. Ezért pénzt kezd megspórolni, hogy 
lovat vásárolhasson, amellyel hosszú lovaglásokat tehet, s hódolhat hobbija előtt.  

 
Az értékes és értelmes másra, vagy másvalamire való odafigyelés előhozza a valódi 
emberi-szellemi képességeket: az ön-felülmúlás képességét, amellyel már nem magunkon 
akad meg görcsös figyelmünk. Ebben a valódi, másra, vagy másvalamire irányuló figyelem 
értelmességének jegyében tudunk másokról, vagy másvalamikről (feladatokról, munkákról, 
hobbikról) gondolkodni, s így még az is bekövetkezhet, amelyet kezdetben oly annyira 
szándékoltunk, s mégsem valósult meg (lehet ugyanis, hogy éppen úgy figyel majd ránk a 
hőn szeretett személy, ha visszafogunk erőszakosságunkból) (Lukas 1986b., 199. o.).  

 
Összegzés: 
A fejezetben tovább ismerkedtünk a dereflexió alkalmazásának módszereivel az oki 
pszichoszomatikus megbetegedések leküzdése tekintetében. A dereflexió mellett, mint kiegészítő 
terápiát megemlítettük a beállítódás moduláció, valamint a paradox intenció módszereit is. 
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c. Dereflexió az ok nélküli pszichoszomatikus megbe tegedések (Lukas) 
esetén 

 
Az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedéseket logoterápiai szempontból Elisabeth Lukas írta 
le először. A kezelésükre használt terápiás eljárást is maga Lukas fejlesztette ki, amely terápiás 
eljárás megvalósulhat egyéni terápiaként is, de csoportterápiában is alkalmazható. Az eljárás 
leírásában Lukas körülbelül 4-5 alkalmas csoportterápiás foglalkozást ír elő, amely az egyéni 
terápiás foglalkozások esetében is tartható. Természetesen azonban mindig az illető, illetve 
csoportok esetében: illetők függvénye, hogy valójában mennyi foglalkozásra is van szükség. A 
terápia lényege a hiperreflexió megszüntetése, vagyis terápiás szempontból a dereflexióra 
helyezzük a hangsúlyt. A hiperreflexiót az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések 
esetében is megelőzi egy hiperintenció, amelyet megszüntetendő – s a dereflexiót kiegészítendő – 
vagy paradox intenciót, vagy pedig beállítódás modulációt végzünk. Paradox intenciós 
módszerre csak abban az esetben van lehetőség, ha a patogén komponensek nem a külső, a 
szenvedő embert körülvevő környezeti-fizikai szférából származnak, ugyanis ebben az esetben 
befolyásoló hatással sajnos nem léphetünk fel, s ilyenkor siethet a szenvedő ember segítségére a 
helyzethez való beállítódás, hozzáállás kialakítására a beállítódás moduláció logoterápiás 
módszere. 
Nézzük most meg a terápia lépéseit a dereflexiós módszer tükrében: 
 

- Záradék: mivel olyan megbetegedésről van szó, amelynek hátterében ál patogén 
komponensek találhatóak, előfordulhat, hogy ezekről a terápiában részt vevő ember, vagy 
emberek a terápia során megnyilvánulnának, ráadásul minden általuk átélt negatív élményt 
a segítő személyre, illetve a csoportok esetében a többi illetőre zúdítanák. Fontos tudni, 
hogy a terápiás, segítő kezelés során nem panaszkör alakul, így nem is az a feladatunk, 
hogy mindenkit megszólaltatva hagyjuk, hogy egymásnak öntsék ki a szívüket, mert ebben 
az esetben csupán a panaszkodásnak, az elégedetlenkedésnek adunk teret és a szellemi 
képességek megmunkálása, a megbetegedésen való úrrá levés azonban nem valósul meg. 
Márpedig a megbetegedésen csak ezek megerősítésével lehet túllépni. Ez a hozzáállás 
nemcsak a csoportos segítségnyújtásra, hanem az egyéni segítségnyújtásra is érvényes, így 
a záradékot mindkét esetben ki kell kötni a gyógyulni vágyó szenvedő ember, vagy 
emberek számára. Milyen kulcspontokból áll ez a záradék? 

 
o Senki sem panaszkodhat, senki sem siránkozhat élete negatív eseményein, élményein! 

S senki sem boríthatja be gondjaival a másik embert! 
 
o A segítő foglalkozás során a negatív eseményeket és élményeket elfogadjuk, 

elismerjük, de túl is lépünk rajtuk, mert nem az a feladatunk, hogy ezekről 
megemlékezzünk, hanem, hogy a jelenbe tekintsünk, s továbblépjünk! 

 
Ezekkel a fogásokkal remélhetjük, hogy eluralkodik a nyugalom és a csend – mind az 
egyéni, mind a csoportterápiás foglalkozásokon. A csend és a nyugalom mélysége, 
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intenzitása, hossza azt is megmutatja, mennyire súlyos, mennyire mély, mennyire 
intenzív a hiperreflexiós folyamat az egyénen, vagy a csoporton belüli egyéneken belül. 
Természetesen a záradékot és annak értelmét sokszor hangsúlyozni kell, felhívva a 
figyelmet arra, hogy betartásukkal a terápia sikerességét mozdíthatjuk elő.  

 
- Megfékezés: itt is a hiperintencióból formálódó hiperreflexió megfékezése a fontos. Vagyis 

az önmagunkra, valamilyen más okból történő túlzott odafigyelés (a diák önmaga túlzott 
figyelése arra vonatkozóan, hogy mennyire örül az osztálykirándulásnak) megszüntetése a 
feladat. Ha a hiperreflexiónak gátat szabunk, megnyílik a lehetőség, más értékes, értelmes 
dolgokra (személyekre, vagy másvalamikre) odafigyelni.  

 
o Ahhoz, hogy túlzott figyelmünket (hiperreflexió) nem magunkra, hanem más értékes, 

értelmes dolgokra irányítsuk, először a görcsös szándék (hiperintenció) (hogy 
mindenáron örülni akarunk az osztálykirándulás minden pillanatának) megszüntetése, 
kioltása lesz a fontos, hiszen ha nincs hiperintenciónk, nincs, ami táplálná 
hiperreflexiónkat. A hiperintencióról való lemondás a pszichoszomatikus 
megbetegedések esetén könnyebb, mint a szorongásos- és kényszerneurózisos 
esetekben, így akár önszántunkból, terápiás beavatkozás nélkül is megvalósítható lehet.  

 
o Előfordulhat azonban, hogy a hiperintencióról való lemondás mégsem megy olyan 

egyszerűen. Ebben az esetben a nemlétező elsődleges patogén komponenseket kell a 
figyelem középpontjába állítani. Ezek ugyanis olyan patogén komponensek, amelyek 
pusztán a szenvedő személy elképzeléseiben léteznek, a valóságban azonban nem (egy 
valóban jól sikerülő kirándulás esetében is azon aggódik a személy, hogy valóban 
eléggé örül-e a kirándulás minden percének). A dereflexiót kiegészítendő, beállítódás 
modulációt kell végeznünk annak érdekében, hogy felnyissuk a szenvedő személy, 
vagy személyek értelmét, figyelmét arra, hogy sorsa, sorsuk igazából milyen jól is 
megy, s éppen ezért, nincs semmi oka, okuk sem arra, hogy aggodalmaskodjon, 
aggodalmaskodjanak! Itt is az történik ugyanis, hogy létre kell hozni a valódi 
hozzáállást, a valódi beállítódást az egyébként pozitívumokkal teli eseményekhez, 
élethez, amelyet a túlságos aggodalom miatt nem lát, nem látnak meg a szenvedő 
ember, emberek (lásd még: A pozitív tartalmú sorsfelfogás beállítódási értékei című 
fejezetet).   

 
o Mivel a nemlétező „ál” patogén komponensek a szenvedő személytől származnának, s 

belátható, hogy abnormális lelki (pszichés) helyzetét ezek által éppen maga generálta, 
úgy a patogén komponenseken enyhíteni, vagy azokat megszüntetni a paradox intenció 
módszerével is lehet, ha a hiperintenciós szándékról a szenvedő ember, vagy szenvedő 
emberek képtelenek lemondani. Ebben az esetben a paradox intenció által pontosan azt 
a problémát kívánjuk humorral fűszerezve, amelytől menekülünk (a legkevésbé se 
örüljünk a kirándulásnak), s amely miatt az, amit görcsösen akarunk (öröm a kirándulás 
felett), nem tud beteljesedni. Vagy: pusztán csak a szándékolt dolog (öröm a kirándulás 
felett) ellenkezőjét (ne örüljünk annak) kívánjuk paradox módon, humorral fűszerezve. 
(Most, hogy az erdőben kirándulunk, mindent meg teszek azért, hogy mindenkit 
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félelemmel töltsek el! Utánozom a vaddisznók hangját, vagy a farkasok ordítását.). A 
paradox intenció mechanizmushoz lásd a korábban szemléltetett 45. ábrát! 

 
A hiperintenció megszüntetésével gyengülni kezd a hiperreflexió is, amellyel a szenvedő 
ember görcsösen magán tartotta a figyelmét. Az értelmesség jegyében új távlatok, irányok 
felé fordulhat, s figyelmét immár mások, vagy másvalamik irányába orientálhatja.  

 
- Iránymutatás: abban a pillanatban, amint az önmegfigyelés görcsössége megszűnik létezni, 

a segítő személynek új távlatokat, irányokat kell felmutatnia a szenvedő, de gyógyulni 
vágyó ember számára. Figyelmét mindenképpen értékes, értelmes dolgokra kell 
átirányítani. Az ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések esetében az illetőnek, 
illetőknek saját jól menő sorára, sorukra kell felhívni a figyelmet, s ebben a helyzetben az 
őt, az őket körülvevő emberekre, dolgokra, amely által a figyelem valóban elkerülhet az ál 
patogén komponensekről az értelmes dolgok irányába. Nézzük meg, mint kell tennünk, ha 
valaki, vagy valakik felé tereljük a figyelmet: 

 
o Finális előteljesítmény eltervezése: ez a figyelem orientálása szempontjából egy végső, 

egy utolsó teljesítményt jelent abban az értelemben, hogy figyelmünket tovább már 
nem magunkon akarjuk görcsösen tartani, a megmaradt szabadságtérre kell irányítani a 
figyelmet, amelyből már hiányzik a görcsös cél. Ebben a megmaradt szabadságtérben 
kell elkezdeni az értelemlehetőségek után kutatni. Csak őrá, az értékesre, és nem a 
görcsös szándékra, és önfigyelésre gondolunk. Rá kell döbbeni a beállítódás moduláció 
használata révén, hogy helyzetünk cseppet sem sorscsapás szerű, cseppet sem 
lehangoló, inkább pozitívumokkal, mint negatívumokkal van teli és hogy ezeken, nem 
siránkoznunk, panaszkodunk kell, hanem hálát kell adnunk értük. Ez egy végső, de 
előzetes teljesítményt jelent, mert a cél érdekében, azt megelőzendően, annak 
beteljesüléséért bizony áldozatok meghozatalára van szükség, amelyekben a 
teljesítmény is bennfoglaltatik. Hogyan zajlik a terápia menete, amelyet egyéni és 
csoportterápiák alkalmával is végezhetünk? 

 
� Képeket, ábrákat kell kiválogatni az egyén, vagy a csoport számára, amelyek saját 

pozitív elemekkel teli sorsukra, életükre emlékeztetik őket. Ezek lehetnek általános 
eseményeket, hétköznapi embereket mutató ábrák, képek is, akiket, s amelyeket a 
szenvedő ember, emberek nem ismerhetnek, de asszociálhatnak belőlük saját 
életükre. Lehetnek olyan képek, ábrák is, amelyek az elsődleges ál patogén 
komponensek nem jelenvalóságára, álságára, nem létezőségére hívják fel a 
szenvedő ember, emberek figyelmét (pl. jelen esetben korábbi kirándulások iránt 
érzett örömök legyenek a figyelem középpontjában, s ilyen jellegű, a szenvedő 
személy, vagy személyek múltjában bekövetkezett eseményekről, emberekről 
készült képeket, ábrákat kell beszerezni és alkalmazni).  
Az ábrák és a képek kiválogatása során ügyeljünk arra, hogy ha személyekre 
akarjuk a figyelmet átirányítani, akkor ezeken az ábrákon, képeken jelenjenek meg 
személyek is! Ezeket a képeket, ábrákat pedig az egyén, vagy a csoport elé, jól 
látható helyre ki kell tenni. 
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� A következő lépésben általunk szerkesztett asszociációs elmélyítő, ráhangoló 
kérdésekkel segítjük tovább a szenvedő embert, embereket abban, hogy felnyissuk 
szemüket pozitív tartalmú sorsuk irányába (lásd még A pozitív tartalmú sorsfelfogás 
beállítódási értékei című fejezetet!). Ne feledjük el, hogy ha személyekre akarjuk 
irányítani figyelmüket, akkor pozitív tartalmú sorsukra való felhívásukkor is 
igyekezzünk nyomatékosítani ezt a figyelemorientációs törekvést.  

� A pozitív tartalmú sorson való elgondolkozás során utasítanunk kell a terápiában 
részt vevőt, vevőket, hogy jelen esetben ragadjanak ki egy személyt emlékeikből. 
Ezt a feladatot rábízhatjuk az illetőkre is, de a segítő személy is elvégezheti ezt a 
feladatot. 

� Hogy a pozitív tartalmú sorsot még inkább beláttassuk, illetve, hogy a gyógyulni 
vágyó ember, emberek figyelmét saját magáról, magukról másvalakire, 
másvalakikre tereljük, azt az utasítást adjuk a terápiában részt vevőnek, részt 
vevőknek, hogy minél több élményt, emléket gyűjtsenek össze arról a személyről, 
akit emlékeiből, emlékeikből kiemeltek.  
A záradékot figyelembe veendő, csak pozitív tartalmú élmények felkutatására 
szabad szorítkozni!  

 
A figyelmet természetesen nemcsak személyekre, hanem más dolgokra is lehet irányítani. 
Ezekben az esetekben a következő eljárásokat alkalmazhatjuk: 

 
o Finális előteljesítmény eltervezése: a figyelem orientálása szempontjából egy végső, 

egy utolsó teljesítményről van szó ebben az esetben is, abban az értelemben, hogy 
figyelmünket tovább már nem magunkon akarjuk görcsösen tartani, hanem a 
megmaradt szabadságtérre kell irányítani a figyelmet, amelyből már hiányzik a görcsös 
cél. Ebben a megmaradt szabadságtérben kell elkezdeni az értelemlehetőségek után 
kutatni, s csak arra a valamire, az értékesre, és nem a görcsös szándékra, és 
önfigyelésre szabad gondolunk. Rá kell döbbeni a beállítódás moduláció használata 
révén, hogy helyzetünk cseppet sem sorscsapás szerű, cseppet sem lehangoló, inkább 
pozitívumokkal, mint negatívumokkal van teli és hogy ezeken, nem siránkoznunk, 
panaszkodunk kell, hanem hálát kell adnunk értük. Ez egy végső, de előzetes 
teljesítményt jelent. Hogyan zajlik az egyéni, vagy a csoportos foglalkozásokkor 
használt terápia menete? 

 
� Képeket, ábrákat kell kiválogatni az egyén, vagy a csoport számára, amelyek saját 

pozitív elemekkel teli sorsukra, életükre emlékeztetik őket. Ezek lehetnek általános 
eseményeket, hétköznapi embereket mutató ábrák, képek is, akiket, s amelyeket a 
szenvedő ember, emberek nem ismerhetnek, de asszociálhatnak belőlük saját 
életükre. Lehetnek olyan képek, ábrák is, amelyek az elsődleges ál patogén 
komponensek nem jelenvalóságára, álságára, nem létezőségére hívják fel a 
szenvedő ember, emberek figyelmét (pl. jelen esetben korábbi kirándulások iránt 
érzett örömök legyenek a figyelem középpontjában, s ilyen jellegű, a szenvedő 
személy, vagy személyek múltjában bekövetkezett eseményekről, emberekről 
készült képeket, ábrákat kell beszerezni és alkalmazni).  
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Az ábrák és a képek kiválogatása során ügyeljünk arra, hogy ha nem személyekre, 
hanem értelmes dolgokra akarjuk a figyelmet átirányítani, akkor ezeken az ábrákon, 
képeken ezek jelenjenek meg! Ezeket a képeket, ábrákat pedig az egyén, vagy a 
csoport elé, jól látható helyre ki kell tenni. 

� A következő lépésben általunk szerkesztett asszociációs elmélyítő, ráhangoló 
kérdésekkel segítjük tovább a szenvedő embert, embereket abban, hogy felnyissuk 
szemüket pozitív tartalmú sorsuk irányába (lásd még: A pozitív tartalmú 
sorsfelfogás beállítódási értékei című fejezetet!). Ne feledjük el, hogy ha nem 
személyekre, hanem értékes, értelmes dolgokra akarjuk irányítani figyelmüket, 
akkor pozitív tartalmú sorsukra való felhívásukkor is igyekezzünk nyomatékosítani 
ezt a figyelemorientációs törekvést.  

� A pozitív tartalmú sorson való elgondolkozás során utasítanunk kell a terápiában 
részt vevőt, vevőket, hogy jelen esetben ragadjanak ki egy momentumot 
emlékeikből, amelyeket felidéztek. 
Ezt a feladatot rábízhatjuk az illetőkre is, de a segítő személy is elvégezheti ezt a 
feladatot. 

� Hogy a pozitív tartalmú sorsot még inkább beláttassuk, illetve, hogy a gyógyulni 
vágyó ember, emberek figyelmét saját magáról, magukról másvalamik felé tereljük, 
azt az utasítást adjuk a terápiában részt vevőnek, részt vevőknek, hogy minél több 
élményt, emléket gyűjtsenek össze arról a dologról, vagy arról a valamiről emlékei, 
emlékeik útján. 
A záradékot figyelembe veendő, csak pozitív tartalmú élmények felkutatására 
szabad szorítkozni!  

 
Az értékes és értelmes másra, vagy másvalamire való odafigyelés előhozza a valódi 
emberi-szellemi képességeket: az ön-felülmúlás képességét, amellyel már nem magunkon 
akad meg görcsös figyelmünk. Ebben a valódi, másra, vagy másvalamire irányuló figyelem 
értelmességének jegyében tudunk másokról, vagy másvalamikről (feladatokról, munkákról, 
hobbikról) gondolkodni, amelynek, mintegy megkoronázásaként rádöbbenünk arra, hogy 
életünk, sorsunk valóban olyan emberekkel, eseményekkel, dolgokkal teli, amelyek 
örömre, boldogságra és hálára adhatnak okot, nem pedig pesszimizmusra, mélabússágra, 
panaszkodásra (Lukas 1986b., 200-203. o.).  

 
Összegzés: 
 
Ebben a fejezetben megvizsgáltuk az utolsó olyan pszichoszomatikus megbetegedéstípust, 
amelyben a dereflexió logoterápiás módszerét alkalmazhatjuk. Az ok nélküli pszichoszomatikus 
megbetegedések tekintetében ugyanakkor kitértünk azokra a kiegészítő terápiákra és fogásokra is 
(beállítódás moduláció, paradox intenció), amelyek a dereflexió mellett alkalmazásukban még 
hasznosak lehetnek.  
 

5. Logoterápiás utógondozás 
 
A logoterápiás módszerek között érdemes megemlítenünk a logoterápiás utógondozás módszerét 
is. Nem minden esetben van rá szükség, de amennyiben a segítő személy jónak látja, úgy 
alkalmazható. A logoterápiás utógondozás egy rövidebb időszakot felölelő program, amelynek 
terápiás eljárása ötvözi az eddigiekben megismert logoterápiás eljárásokat, tehát a beállítódás 
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modulációt, a paradox intenciót és a dereflexiót. Legfontosabb célja az egyén neurózisba való 
visszaesésének megelőzése, hiszen annak lehetősége bármikor előfordulhat: a neurotikus 
zavarok kezelésekor a gyógyuló személy jellemstruktúrája még gyenge, mivel a személyen 
olykor még úrrá lehet a hiperintenciós-hiperreflexiós folyamat, vagyis az irreleváns túlzott 
kívánalma, s ennek elérése érdekében az illető önnön magán való túlzott figyelme, illetve az 
ezekből kialakuló érzetek, amelyek tovább gyengíthetik a szenvedő embert.  
A logoterápiás utógondozás tehát felfogható úgy is, mint másodlagos prevenció, amelyet tehát 
alkalmazni lehet: 
 

- Valamely logoterápiás stabilizálás, kezelés után, mint közvetlen utógondozást: amely 
mintegy lezárja a terápiás kezeléseket. 

 
- A gyógyulást követően: amely segítséget tud nyújtani abban, hogy a gyógyulást követő 

rövidebb eltelt időszak után újra felhívjuk a meggyógyult személy figyelmét, s támogatást 
nyújtsunk szellemi hatalmainak akár a legsúlyosabb, akár a legcsekélyebb problémák 
leküzdéséhez.  

 
Az eddig megfogalmazott célok mellett azonban számos más céllal is alkalmazható a 
logoterápiás utógondozás: 
 

- A kezelés során elsősorban a neurózis, a megbetegedés patogén komponenseivel, okaival és 
a belőlük kialakuló tünetekkel igyekszünk foglalkozni. E kezelés során körültekintően kell 
eljárnunk, hogy a szükségesnél ne terheljük jobban a szenvedő személy patogén 
komponensekre és tünetekre történő figyelmét, hiszen könnyen előfordulhat, hogy 
figyelme végül görcsösen ezeken marad meg. 

 
- A patogén komponensek és tünetek kezelése mellett pozitív filozófia útján igyekeznünk 

kell a szenvedő személy szellemi hatalmait aktivizálnunk, amelyekkel szellemi, benső 
tartás alakítható ki a neurózisokkal, megbetegedésekkel szemben. Csak a szellem ereje 
képes az embert felvértezni a megpróbáltatásokkal szemben. 

 
- A szellemi erők mozgósításával arra is rá kell döbbentenünk az illetőt, hogy a betegségek, a 

problémák az emberi élethez eleve hozzátartoznak, azaz természetes velejárói.  
 
- A szellemi erők révén fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy rádöbbenhessék, szabad 

akarata van abban, hogy élete minden percét a betegséggel és a problémával töltse ki, de 
szabad akarata van abban is, hogy betegségeitől, problémáitól – amennyire csak lehetséges 
– eltávolítsa magát, s értékesebb, értelmesebb dolgok felé orientálódjon (egy szeretett 
személy felé, egy munka, egy feladat felé). Az emberi szabadságtudatban mindig meg kell 
jelennie a felelős döntés tudatának is.  

 
- A személynek így be kell látnia, hogy az életben minden megélése és átélése fontos: meg 

kell és át kell élnie sajnos a szenvedését, az ezekben körvonalazódó esetleges 
értelemlehetőségeket, és át kell, meg kell élnie az örömteli pillanatokat is. Hiszen az emberi 
élet öröm, boldogság, de szomorúság és bánat is egyben. 
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A logoterápiás utógondozás kidolgozása Elisabeth Lukas nevéhez fűződik, aki négylépcsős 
folyamatstruktúrában alkotta meg a terápiás utókezelést. Ezt az alábbi, 46. ábra szemlélteti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Első lépcsőfok: a terápiás utógondozást minden szempontból meg kell, hogy előzze egy 

konkrét terápia, amellyel a neurózist, megbetegedést kiváltó patogén komponenseket, 
okokat és a belőlük keletkező tüneteket kell kezelnünk. A kezelés alatt legtöbbször a 
patogén komponensek és tünetek csökkentését és megszüntetését értjük. Ezeket a 
logoterápia végezheti specifikusan, nemspecifikusan, vagy kiegészítő, kísérő terápiaként 
attól függően, hogy az adott neurózis, megbetegedés igényel-e más, nem logoterápiás 
kezelést is az okok és a tünetek kezeléséhez. Minden esetben igyekszünk a szellemi 
hatalmakat és képességeket mozgósítani. 
Mivel a szenvedő személyek eseteiben más és más patogén komponensek és tünetek 
alakulhatnak ki, az első lépcsőfok terápiája csak egyéni foglalkozás során valósítható meg.  

 
- Második lépcsőfok: az egyéni terápia után, amely elsősorban a patogén komponensek és 

tünetek csökkentésére és megszüntetésére specializálódott, a valóságban most kezdődhet el 
a logoterápiás utógondozás. Ez szakmai megfontolások és a szenvedő személy 
beleegyezése esetén lehet csoportos terápia is. Amennyiben csoportos terápiát folytatunk, 
úgy a terápia megkezdésekor egy úgynevezett Záradékot kell megfogalmaznunk a csoport 
számára, amelyhez mindenkinek tartania kell magát a csoport érdekeinek figyelembe vétele 
miatt. A záradék lényege abban foglaltatik össze, hogy a csoportos foglalkozások célja nem 
az, hogy a csoportterápiában részt vevők egymásnak panaszkodjanak nehézségeinkről, 
szenvedéseikről, szükségeikről. A terápiás foglalkozások célja sokkal inkább az, hogy a 
résztvevők megtanulják, hogyan lehetnek úrrá betegségeiken, nehézségeiken, 
problémáikon. Ez egyben azt is jelenti, hogy felismerik szellemi hatalmaikat, 
képességeiket. 

Négylépcsős program a visszaesés megelőzésére  

 
1. lépcsőfok: Egyéni terápia  

 
2. lépcsőfok: Csoportterápia  

 
3. lépcsőfok: Csoportterápia  

 
4. lépcsőfok: Egyéni terápia  

Logoterápiás kezelés 
(tünetcsökkentés, az öngyógyító erő 
erősítése) 

Dereflexiós csoport  
(a hiperreflexiós probléma 
csökkentése) 

Logoterápiás elmélkedőkör 
(a szellemi mellett való kitartás 
közvetítése)  

Útra bocsátó beszélgetések 
(a terapeuta-páciens kapcsolat 
feloldása) 

46. ábra: Négylépcsős program a visszaesés megelőzésére (Lukas 1986b., 208. o.) 
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E terápiás „lépcső” lényege a hiperintenciós és hiperreflexiós folyamatok újbóli 
megjelenésének megfigyelésében, illetve megfékezésében, megszüntetésében foglalható 
össze annak ellenére, hogy a hiperintenciós és hiperreflexiós folyamat kezelése 
elsődlegesen és közvetlenül az első lépcsőfokon valósul meg. Az eddigiekben bemutatott 
neurózisok és megbetegedések többségének hátterében ugyanis – tehát frekventáltan 
nemcsak a szexuális neurózisok és a pszichoszomatikus megbetegedések esetén – az a 
folyamat is szerephez jutott, amelyben a szenvedő személy saját figyelmét nagyon sokszor 
és görcsös módon tartotta magán. Ezt a hiperreflexió neurotikus folyamatának neveztük, 
amely egy görcsös szándékból, hiperintencióból keletkezett.  A görcsös szándék valaminek 
az elkerülésére (szorongás, kényszer, különböző más okok, vagy „álokok” (oki, vagy ok 
nélküli pszichoszomatikus megbetegedések esetén), iatrogén okok, testi funkciózavarok és 
betegségek, sorscsapások, szenvedések) vagy akarására aktiválódott (szexuális öröm, alvás, 
különböző más okok, vagy „álokok” (oki és ok nélküli pszichoszomatikus megbetegedések 
esetén), hisztériás követelések, kábítószertől való függés)88. Itt tehát a tudat alatt még 
fellelhető hiperintenciós és hiperreflexiós szándékot akarjuk továbbcsökkenteni, illetve 
teljesen kiiktatni. A logoterápia paradox intenciós és dereflexiós módszerei alkalmazhatóak 
(lásd: a Paradox intenció és a Dereflexió című fejezeteket).  
A hiperintenció és a hiperreflexió leküzdése után a gyógyuló személy képes önmagáról 
más értelmes értékek (szeretett személy, munka, feladat) felé irányítani a figyelmét – még 
akkor is, ha neurózisának, megbetegedésének kezelése hosszabbra nyúlik, illetve 
esetenként nincs mód, orvosi eljárás a megszüntetésükre.  

 
- Harmadik lépcsőfok: menete megegyezik egyéni, illetve csoportos terápiás foglalkozások 

esetén is. A harmadik terápiás lépcsőfokra lépés fő kritériuma az, hogy az első és második 
fokon logoterápiás szempontból már elértük a probléma legyőzését. Ebből az is következik, 
hogy ezen a ponton feleslegessé válik egy újabb – de tartalmában az előzővel azonos – 
záradék kikötése.  
A terápiás foglalkozás során a gyógyuló személyek korábban felismert szellemi 
hatalmaiba, képességeibe vetett hit és bizalom megerősítése, elmélyítése, s a mellettük való 
kitartás közvetítése a cél. Ez lehetővé teszi, hogy újabb megpróbáltatások alkalmával az 
illető személyek velük derekasan vegyék fel a küzdelmet. A terápiás foglalkozások 
többnyire közös beszélgetéseken alapulnak, s körülbelül tíz alkalmat ölelnek fel.  
A foglalkozások alkalmával a beszélgetés témái kötöttek, amelyeket a segítő személy, 
terapeuta határoz meg a csoport jellemzőinek (korábbi neurózisok, megbetegedések, 
előrehaladás a gyógyulásban, stb.) tekintetében. Az egyes alkalmakkor mindig egyetlen 
téma átbeszélésére, megbeszélésére kerülhet sor, amelyek a frankli gondolatokból 
merítkeznek. A beszélgetést a segítő személy, terapeuta irányítja, de a résztvevők aktívan 
és konstruktívan szólhatnak hozzá az egyes témákhoz.  
Az egyes témákat – mint említettük – a segítő személy határozza meg, ehhez támpontokat a 
következő felsorolás és magyarázat szolgáltathat: 

                                                 
 
88 A noogén neurózisok kezelései azért nem kerültek a dereflexiós csoport terápiájába, mert itt általában nem alakul ki hiperintenció, s ebből 
következően hiperreflexió sem. A noogén neurózisok tüneteinek kezelése tehát – amelyek megjelenhetnek kísérőjelenségekként bármely más 
neurózis esetében – a harmadik lépcsőfokon valósul meg.  
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o Az ember egysége és teljessége: e témában a legfontosabb, az emberrel kapcsolatos 

filozófiai gondolatokra kell kitérni, amelyek egyszersmind a logoterápia elméleti és a 
logoterápia terápiás módszereinek alapjaiként szolgálnak. Konkrétan: hogy az ember 
testének, lelkének (pszichéjének) és szellemének egysége és teljessége, s hogy nincs 
ember egyik, vagy másik nélkül, ezért, ha az emberről beszélünk, akkor e dimenziók 
felsorolása által kell beszélnünk róla. Ez különösen is fontos azért, mert a legtöbb 
ember számára nem a testi és a lelki (pszichés) dimenzió tudatosításával van a 
probléma. A legtöbb ember szellemi dimenziójának jelenlétére, meglétére nem döbben 
rá, amely pedig képességei és hatalmai útján erőt, türelmet adhatna számára. Ezt 
használja ki a logoterápia terápiás módszerrendszere.    

 A további filozófiai hátteret lásd A logoterápia elméleti koncepciója című fejezetben!  
 
o Az élet értelme: a gyógyulni vágyó személyben tudatosítani kell azt az állásfoglalást, 

amelyben arra utalunk, hogy minden életnek van valamilyen értelmessége, így 
konkrétan az ő életének is. Az élet értelmességét nem nehéz belátni akkor, amikor az 
ember sora jól megy. Sokkal nehezebb azokban az esetekben, amikor a sors, az élet 
megpróbál bennünket. Pedig a szenvedő ember szellemének, szellemi tulajdonságainak 
(személyesség, szabadság, felelősség, sértetlenség, értelemorientáció) képességeinek és 
hatalmainak (a szellem dacoló hatalma, ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) tudatosításával 
képes arra, hogy még a legnehezebb körülmények ellenére is, értelmet találjon saját 
életében.  

 
o Személyes értékrendszer: az életnek értelmet az ember személyes értékei, 

értékrendszerei adhatnak. Ebből az is következik, hogy álértékek nem adhatnak valódi 
értékeket, nem adhatnak valódi kiteljesedést az ember számára. A személyes 
értékrendszer kapcsán ki kell arra is térni, hogy a legtöbb neurózis abból adódik, hogy a 
szenvedő személynek pusztán egy olyan értéke volt, amely valamilyen okból kifolyólag 
megsemmisült, s helyébe, az értéküres térbe már könnyedén beilleszkedhetett a leki 
(pszichés)-szellemi neurózis kialakítva a szenvedő személy magába roskadását. A 
személyes értékrendszerek kialakítása esetén tehát mindig érdemes úgy eljárnunk, hogy 
ne egyetlen érték élvezzen prioritást a részünkről, hanem lényegesen több, mert ezek 
egy esetlegesen elpusztuló, szertefoszló érték ellenére is megvédhetnek a pszichés 
(lelki)-szellemi problémáktól.  

 Akik ezen okfejtéseket megértik, tudni fogják, miért van szükség értékek, 
értékrendszerek kialakítására, felvállalására.  

 A személyes értékrendszerek témájának átbeszélésénél a csoport maga is hozhat az 
egész közösség számára elfogadható értékeket, de bizonyos tagok számára is 
ajánlhatnak „rájuk szabottakat”.  

 
o Prioritások az életben: az értékrendszerek, s a bennük megjelenő értékek kialakításakor 

figyelembe kell vennünk azokat az elsődleges értékeket, főértékeket – ha tetszik, 
prioritási értékeket –, amelyek minden választandó, vagy meglévő – s egyénként 
értelmes – érték felett állnak. A prioritások lehetnek olyan értékek, amelyeket az ember 
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maga választott (házasságból adódóan a család és a gyermekek), s lehet olyan is, 
amelyet az élet szabott ki számára (tankötelezettség).  

 Ezek a prioritási értékek határozzák meg jelenlegi és választandó értékeinket. Hogy 
példával szemléltessük, a család egy, az ember által választott érték, amely a házasság 
által valósul meg. A házasságból adódóan az ember már bizonyos kötelezettségekkel 
rendelkezik a családja felé – amelyeket természetesen nem feltétlenül 
kötelezettségekként él meg. E kötelezettségek akkor jönnek létre, amikor az ember 
házasságot köt valakivel. Ebből az is következik, hogyha nem kíván családi 
kötelezettségeknek eleget tenni, akkor nem köt házasságot. A házasságban 
kötelezettséggel tartozunk például házastársunkért, gyermekeinkért. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben házastársunk éppen gyermeket vár és az utolsó napok választják el a 
szüléstől, akkor nem választhatjuk barátainkat és a tóparti kikapcsolódást akkor, amikor 
éppen szülésre-születésre kerül sor. Még akkor sem, ha a barátok és egy kellemes 
szabadidős tevékenység önmagában értékes és értelmes. Ugyanígy, a tankötelezettség 
önmagában egy érték lehet, még akkor is, ha a tanulók számára ez nem mindig 
nyilvánvaló, de aki ráébred erre, s belátja ezt, tudni fogja, hogy ez az érettségi vizsga 
előtti napok kirándulását szintén felülbírálja, felülírja, még akkor is, ha a kirándulás 
önmagában értékes, értelmes.  

 Ebből máris látszik, hogy a prioritási értékek felülbírálják, felülírják a további értelmes 
értékeket, mert a prioritási értékek felé kötelezettségekkel tartozunk. Természetesen ez 
a kötelezettség nem ugyanolyan fokú és mértékű az életben. Ha gyermekünk például 
már intézményes nevelésben részesül, bármikor kivehetünk egy nap szabadságot, hogy 
házastársunkkal kettesben tölthessük az időt, hódolva – akár a barátokkal együtt – a 
tóparti pihenésnek. Ugyanígy a tankötelezettség esetén is – amely a 18. életév 
betöltéséig tart –, ezen érték prioritást élvez, de a nyári szünetben bármikor 
lehetőségünk lehet osztálytársainkkal kikapcsolódni menni anélkül, hogy egy 
következő napi dolgozatra kelljen felkészülnünk. 

 
 A prioritási értékek és a további értékek közötti kapcsolat megvizsgálására 

használhatjuk Az értelemorientáció illetve a személyes értékrendszer és a prioritások 
kapcsolatának vizsgálata című tesztet, amelyet a Mérőeszközök, tesztek című fejezetben 
találunk meg. 

 
o Lelkiismereti kérdések: egy külön terápiás beszélgetés kapcsán rávilágíthatjuk a 

csoporttagok figyelmét a lelkiismeret „szavára”, ugyanis abban, hogy bizonyos tetteink, 
cselekedeteink értékesek, értelmesek voltak-e, a legkönnyebben a lelkiismeretünk szava 
tájékoztathat bennünket. Biztosak lehetünk benne, hogy „szavában” nem fogunk 
csalatkozni.  

 
o A szenvedés értelme: a korábbi témák során már sor kerülhetett a szenvedés értelmének 

részleges érintésére. Egy következő csoportterápiás foglalkozás alkalmával e 
kérdéskört járhatjuk végig, s tudatosítanunk kell a személyekben, hogy életük a 
szenvedések ellenére is értékes és értelmes, illetve, hogy még a szenvedésben is 
fellelhetik az értelmet. Ehhez a beszélgetéshez Elisabeth Lukas előszeretettel ajánlja 
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összehasonlításra az állat és az ember kapcsolatát, a szenvedés oldala felől való 
megközelítésben. Szegény macskánk, amint éppen egy levegőmentes, sötét sufniba 
zárjuk be, valljuk be őszintén, nem érzi túl jól magát: szenved. Szegény macska 
azonban soha nem fogja tudni megérteni, hogy mi azért zártuk be, mert egy jóbarátunk 
érkezik hosszú útról, aki a kutyáját is magával hozza, mert nem hagyhatta otthon. A 
macskánk védelmében, az ő számára valóban „felfoghatatlan” dolgot kell 
cselekednünk: be kell zárnunk a találkozás időszakára egy olyan helyre, amelytől majd’ 
megőrül, de annak reményében, hogy barátunk kutyája nem tépi szét. Ugyanígy az 
ember esetében is feltehető a kérdés: nem lehetséges az, hogy van egy olyan 
emberfeletti „értelem”, amely sokkal inkább akarja az ember javát, mint pusztulását, s 
ezért olykor megengedi a látszólagosan értelmetlen szenvedését? Nos, a macska-kutya 
példája nyomán így már ez az eshetőség is valóban elképzelhető (Lukas 1986b., 204-
207. o.). 

 
o A halál és az élet mulandósága: az ember életében kulcskérdés a halál és a mulandóság 

kérdése. Végleg elvész-e összes értékével együtt, amelyet a földön gyűjtött, vagy pedig 
valahogyan mégiscsak megőrződik az örökkévalóságban? A következő fejtegetések, 
amelyek Frankl és Lukas, valamint a Szentírás gondolataiból tevődnek össze, jó 
támpontot adhatnak a beszélgetésekhez. Mivel a logoterápia vallási hovatartozás 
szempontjából is semleges marad, ezért abban az esetben, ha nem vallásos 
személyekkel van dolgunk, a negyedik pontnál kell kezdenünk a beszélgetést:  

 
� Ha Isten a sajátjából leheli az emberbe a szellemet (Ter 2, 7), akkor az ember az 

isteni szellemből kapott egy „szeletet”. Mivel pedig Isten és szelleme kezdettől 
fogva létezik (Ter 1, 2d), ezért az emberi szellem – mivel Istentől származik – 
szintén kezdettől fogva létezik. Nem mint különálló szellem, hanem mint Isten 
szelleme. 

 
� Így az emberi szellem az ember testi fogamzása előtt Istenben létezett, pusztán csak 

volt. Ha testileg nem fogant volna meg, akkor szelleme, mint ősszellem, az Isten 
szelleme maradt volna.  

 
� Az ember testi fogamzása pillanatában Isten a kialakuló testbe leheli szellemének 

egy „szeletét”. Így válik az ősszellem, az isteni szellem, az ember szellemévé. 
 
� Testi, lelki (pszichés) valóságában az ember ráébred arra, hogy emberi testét és 

lelkét (pszichéjét), tehát testét egészen birtokolja. Ezen kívül az embernek megvan 
az a képessége, hogy ráébredjen: szellemi dimenzióval is rendelkezik. 

 
� Az ember egész életében – mivel fizikuma és pszichikuma van – azt tehet, amit 

csak akar. Egyedül szelleme képes lelkiismerete hívó szavára értelmes és 
értelmetlen, jó és rossz között döntést hozni. 

 
� Az emberi élet testi és lelki (pszichés) mivoltában halandó és mulandó, a szellem 

azonban örök. A test és a lélek (psziché) halálakor ugyanis a szellem nem pusztul 
el, hanem tovább él, létezővé, megírttá válik, hiszen a halott és magatehetetlen test 
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és lélek (psziché) már nem birtokolja többé az életet, nem birtokolja többé a 
döntéshozatalt, a cselekvést, a tetteket. 

 
� Az emberi szellem tehát a test és a lélek (psziché) halála után azzá válik, amivé az 

ember földi életében alakította tettei, cselekedetei által. Ha jót tett, saját mennye, ha 
rosszat tett saját pokla lehet, hiszen a földi tettekből már semmi nem lesz 
megváltoztatható, de nem is vész el semmi: ami jó volt jó is marad, ami rossz volt 
rossz is marad; a halállal nem mennek veszendőbe a fellelt és beteljesített értékek és 
értelemlehetőségek. Azt is mondhatnánk, hogy a földi halállal teljessé válik az 
emberi „életfilm”. 

 
Mint látható, az „életfilm” előbb-utóbb elkészül, s ennek az „életfilmnek” a 
milyenségét sokkal inkább minősége, mint mennyisége – hossza – adja meg. Nem 
mindegy ugyanis, hogy egy film három óráig szól a semmiről, vagy fél óráig, de igazán 
csodálatos, velős dolgokról. Az életnek minőséget annak értékei, értelmességei 
adhatnak, s ebből a szempontból az élet hosszúságának nincs befolyásoló hatása (Lukas 
1986b., 209-215. o.).  

 
- Negyedik lépcsőfok: egyben az utolsó lépcsőfok is, mert ezzel zárul az utógondozás. A 

negyedik lépcsőfok visszatér a csoportos foglalkozásról – amennyiben az előző két 
lépcsőfokon csoportterápiát folytattunk – az egyéni foglalkozásra. E lezáró lépcsőfok: 

 
o a meggyógyult személy és a segítő személy közötti kapcsolatot kívánja lezárni, ahol a 

segítő személy már nem, mint szenvedő, beteg emberként tekinti a vele szemben lévő 
meggyógyult személyt, hanem, mint egészséges ember, így el kell vonatkoztatnia 
immár saját segítő szerepétől is. 

 
o E foglalkozáson mint két ember beszélgetnek egymással, amelyben a meggyógyult 

személy tanúságot tesz arról, hogy képes megállni saját lábán a világban, hogy 
neurózisai, megbetegedései nem jelenthetnek komoly hatást lelki (pszichés), vagy 
szellemi életére, de ha mégis, akkor tudja, mivel tarthatja sakkban őket.  

 
o A tanult fogásokra a segítő személy még utólag is felhívja a figyelmet, tudatosítva, 

rendszerezve, elmélyítve azokat.  
 
o A további beszélgetésben pedig már nem a nehézségekről, a problémákról esik szó – 

még akkor sem, ha a meggyógyult személy számára továbbra is felmerülnek; hiszen 
minden ember küzd hasonló problémákkal – hanem jövőbeli célokról és tervekről 
(Lukas 1986b., 207-208. o.).  

 
Összegzés: 
 
A fejezetben megismerkedtünk azzal a négy lépcsőből álló logoterápiás eljárással, amelynek 
révén az egyes neurózisok, megbetegedések eseteiben logoterápiás utógondozás végezhető. Az 
első lépcsőfokon még nem utógondozást, hanem problémaspecifikus terápiás kezelést folytatunk 
egyéni foglalkozásban. A második és harmadik lépcsőn kezdődik meg az utógondozás csoportos, 
vagy egyéni formában. A második lépcsőn a hiperintenció és hiperreflexió ördögi körét kívánjuk 
csökkenteni és megszüntetni, a harmadik fokon pedig beállítódás modulációkat végzünk 
különböző témákban az életre készítve fel a meggyógyult embert, embereket. Ennek lényege 
abban rejlik, hogy a közel- s távoljövőben felmerülő nehéz és problémás helyzetekben újra 



238 

megtalálja, megtalálják a szellemi jellemzők, képességek, hatalmak felé vezető utat, mozgósítva 
azokat az épségben maradás reményében. A negyedik lépcsőfokon az utógondozás egyéni 
foglalkozásra tér vissza, ahol megkezdődik a terápiás foglalkozás, valamint a meggyógyult 
személy és a segítő személy kapcsolatának lezárása.  
 

V. Befejezés  
 

A logoterápia gyakorlati koncepciójának megismerése révén világossá válhatott számunkra, 
hogy a logoterápia milyen neurózisok, megbetegedések enyhítésére, leküzdésére 
specializálódott, s hogy e kezelések tekintében milyen logoterápiás terápiás fogásokat alkalmaz. 
Ezek áttekintése nemcsak azért volt számunkra fontos, hogy e neurózisokat, s gyógyításuk 
mikéntjeit megismerhessük, hanem azért is, mert e gyakorlati koncepciókat pedagógiánkban 
alkalmazni is fogjuk, alkalmazni is igyekszünk – mint prevenciót, s mint terápiás eljárásokat, 
amennyiben egy tanuló helyzete, állapota azt megköveteli.  
 
A logoterápia – elméleti – és gyakorlati koncepciójának összefoglalása után immár pedagógiánk 
főbb jellemzőire térhetünk át.  
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„Könnyű dolog azért szeretni valakit, mert tökéletes. 
A szeretet igazi próbája az, ha annak ellenére is  

tudunk szeretni valakit, hogy az illető  
az életében és cselekedeteiben  

távol jár attól a tökéletességtől,  
amelynek a lehetőségét meglátjuk benne.” 

 
(Khan Pir Vilayat Inayat) 
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I. Bevezetés 
 
A logoterápia elméleti és gyakorlati koncepcióinak áttekintése után megkezdhetjük sajátos 
pedagógiánk meghatározását, amely a logoterápia elméleti és gyakorlati koncepcióiból igen 
sokat merít és átvesz, de természetesen újdonságokat is tartalmaz. Pedagógiánk a logoterápiai 
gyökerekre utalva a logopedagógia nevet kapta, amely értelempedagógiát, 
értelemneveléstudományt jelent. E pedagógiában a legfontosabb célunk e kötet bevezetésében 
megfogalmazottak szerint a növendékek értelmes életének megalapozása lesz, de emellett fontos 
szempont a logoterápiás prevenció, illetve – amennyiben egyes tanulók lelki (pszichés) vagy 
szellemi állapota megkívánja – a terápiás foglalkozás is.  
 
A logopedagógia koncepcióját közvetlen módon a nevelés filozófiájában, elméletében, s ebből 
adódóan annak gyakorlatában tudjuk alkalmazni, s csak áttételesen az oktatás elméletében és 
gyakorlatában. A logopedagógia így sokkal inkább egy nevelésfilozófia, neveléselmélet, 
amelynek vannak bizonyos konzekvenciái, megállapításai az oktatásra nézve is. Így tehát e 
fejezetben a logopedagógia nevelésfilozófiai-neveléselméleti vonatkozásairól lesz szó 
részletesebben.  
 
A nevelésfilozófiai-neveléselméleti szakirodalmak tekintetében nem kell hosszas kutatómunkába 
bocsátkoznunk, hiszen a 21. század elején – magyar vonatkozásban ugyan, de nemzetközi 
összehasonlításokkal – már rendelkezünk jól kidolgozott neveléselméletekkel. Éppen ezért a 
logopedagógiának e kötetben, s e fejezetben most nem az a célja, hogy egy teljesen új 
neveléselméletet dolgozzon ki, hanem hatást tudjon gyakorolni bizonyos pontokon a jelen 
neveléselméletek koncepcióira. Magyarországon ma az egyik elfogadott neveléselméleti 
koncepció Bábosik István professzor nevéhez fűződik, így az ő munkáját vesszük részletesen 
szemügyre, illetve egészítjük ki a logopedagógia – és logoterápia – elgondolásaival.  
 

II. Általános nevelésfilozófia és neveléselmélet  
 

1. Bábosik István neveléselméleti koncepciójának sé mája  
 
Bábosik István professzor neveléselméletének megalkotása során egy konkrét elméleti 
rendszerből – fogalmi térképből – indult ki, amely egyrészt az elmélet, másrészt a gyakorlat 
számára is rendkívül hasznosnak bizonyult (47. ábra).  
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E fogalmi térkép jól mutatja, hogy neveléselméleti és nevelésgyakorlati koncepciók 
kidolgozásához mindig egy jól körülhatárolható nevelési célból kell kiindulnunk. E nevelési cél 
után Bábosik professzor azon gyermekek-fiatalok személyiségértelmezését adja meg, akikkel 
neveléselmélete és gyakorlata konkrétabban foglalkozni kíván. E személyiségértelmezés által 
fognak csak tudni azok a személyiségjegyek körvonalazódni, amelyek felhasználása és 
fejlesztése révén, végső soron a nevelési cél elérhetővé válhat. A személyiségjegyek 
mindegyikének közös tulajdonsága, hogy bizonyos motivációs töltetek állnak a hátterükben, 
amelyekből Bábosik professzor levezeti koncepciójának motivációelméleti modelljét. A 
személyiségjegyek e motivációs jellemzői adnak tehát alapot arra, hogy a nevelési folyamatban 
megvalósuló nevelői feladatok révén elérhetővé váljon a nevelési cél. A pedagógus-nevelő e cél 
elérésére a nevelési folyamatban bizonyos tevékenységek megszervezésére törekszik, s ennek 
sikeressége és eredményessége – nem utolsó sorban a cél elérése érdekében is – azon áll vagy 
bukik, hogy egyrészt milyen minőségű tevékenységszabályozás mellett tudja ellátni nevelői 
feladatait, s ezzel nevelési hatásgyakorlását az ifjú nemzedékre, milyen pedagógusi-nevelői 
szerepet vállal fel a rábízottak előtt, s végső soron milyen nevelésmetodikai alapelveket 
igyekszik követni. A tevékenységek megszervezését mindezeken túl – igaz kevésbé 
neveléselméleti vonatkozásban, inkább oktatáselméleti és gyakorlati vonalon – meghatározza a 
tananyag, tananyagok tartalmának kiválasztása is.  
A neveléselméleti koncepciók meghatározásakor figyelembe kell venni azt, hogy intézményünk 
szegregáló (elkülönítő), vagy integráló (egyesítő, egységesítő) formulában kívánja-e a 
rábízottakat nevelni. Ma már szakirodalmak egész sora állítja biztosan, hogy az integráló forma 
sokkal eredményesebb az egyén, de a közösség életében is. Egy másik kérdés az egyéni 
bánásmódra vonatkozik, s nemcsak oktatási, hanem nevelési tekintetben is időtálló kérdés. Nem 
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• Nivelláló vagy adaptív-differenciáló 

bánásmód 
• A nevelési szintek megvalósulása 
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irányító)  

47. ábra: Bábosik István neveléselméleti és nevelésgyakorlati koncepciójának sémája 
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mindegy ugyanis, hogy minden gyermeket, fiatalt egy kalap alá veszünk-e – s nivelláló 
bánásmódban részesítjük –, vagy igyekszünk minden gyermeket, fiatalt egyéni – adaptív és 
differenciáló – bánásmódban részesíteni. E ponton sem szabad elfelejtkeznünk ugyanis arról, 
hogy minden ember egyszeri, egyedüli, megismételhetetlen csoda, így nincs két egyforma 
ember, másrészt pedig az egyénre, személyre szabott fejlesztés sokkal eredményesebb is lehet. 
Végül, de nem utolsó sorban nevelésünk a gyakorlatban három szinten valósulhat meg. Ha 
valóban felkészült, professzori munkát kívánunk folytatni, nem elégedhetünk meg az első két 
szinten „tartózkodással”. A nevelés első szintje – bizonyos megfelelő cselekvések jutalmazása, 
illetve nem megfelelő cselekvések elmarasztalása, összességében pedig a cselekvések 
szelekciója-orientációja –, valamint a nevelés második szintje – a tevékenységek megszervezése – 
nem lehet végső cél egy a nevelőmunkát felkészülten, tudatosan végezni kívánó nevelő számára. 
Az ezeken a szinteken folyó nevelői elveket ugyanis integrálni kell a nevelés harmadik 
szintjének technikái közé, ahol a tanulók közötti interakciók, kölcsönhatások tudatos irányítása 
folyik a nevelő által – természetesen továbbra is a nevelési cél elérése érdekében (Bábosik 2004., 
181-202. o.).  
 
E séma áttekintése után már körvonalazódik némi információ Bábosik professzor 
neveléselméleti koncepciójának felépítése felől, de még igencsak homályosan. E sematikus 
bevezetés témái valójában a következő fejezetek révén nyernek részletesebb megvilágítást.   
 

2. Bábosik István neveléselméleti koncepciójának ne velési célja és 
emberképe 

 
Mint az előbbiekben említettük, kicsit még homályos Bábosik professzor neveléselméleti és 
nevelésgyakorlati koncepciója a főbb témakörök felvázolásával. Így a következőkben arra kell 
törekednünk, hogy a főbb csomópontokat részletesebben is kifejtsük.  
 
Elsőként Bábosik professzor koncepciójának neveléselméleti céljával kell foglalkoznunk. 
Bábosik professzor a nevelés középpontjába a társadalom által preferált értékeket állítja, hiszen a 
nevelés lényegeként az értékközvetítést, s az általa megvalósuló értékteremtést emeli ki, s 
példákkal illusztrálja, hogy a nevelésen kívül tulajdonképpen számos más tudományterületen 
vagy szférában ez a folyamat valósul meg: így például a jogtudományban, vagy az 
orvostudományban is. A közvetített értékek közös tulajdonsága pedig az, hogy rendelkezik egy 
közösségfejlesztő és egy egyéni fejlesztő funkcióval. A jogtudomány tekintetében például érték 
lehet egy olyan szociális törvény meghozatala, amely széles réteg számára adhat jobb 
lehetőségeket. Ez azonban nemcsak egy nagyobb társadalmi rétegnek kedvezhet, hanem az 
egyén életében is értékes lehet. Ugyanígy az orvostudományban is kiemelkedő értéknek számít, 
ha feltalálnak egy olyan új gyógymódot, amellyel eddig gyógyíthatatlannak hitt betegségeket 
lehet meggyógyítani. Ez kiemelkedő felfedezés lehet az orvosi szférában, mint kiemelkedő 
teljesítmény, de azon egyének életében is, akik az új gyógymód révén visszanyerhetik életüket, s 
perspektíváikat. A nevelés esetében is valami hasonló valósul meg. A nevelés is számos értéket 
tart kiemelkedően fontosnak. Olyanokat, amelyek nemcsak a közösség, hanem az egyén számára 
is elvitathatatlan lehet (48. ábra).  
 
 
 
 
 
 

Neveléstudomány 

Jogtudomány Orvostudomány Érték 

Közösségfejlesztő 
funkció 

Egyéni fejlesztő 
funkció 

48. ábra: Az értékek tulajdonságai és funkciói 



243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nevelés 

Értékközvetítés, 
értékteremtés 

Nevelési érték 
 

= NEVELÉSI CÉL 

Konstruktív életvezetés 

Szociálisan értékes és 
eredményes életvitel 

Egyénileg értékes és 
eredményes életvitel 

EMBERKÉP  

Közösségfejlesztő 
(morális) jellemző 

Önfejlesztő (szociális 
életképességi) jellemző 

Konstruktív magatartás- és 
tevékenységrepertoár  

Konstruktív magatartás- és 
tevékenységformák 

Közösségfejlesztő (morális) 
magatartás- és 

tevékenységformák 

Önfejlesztő 
magatartás- és 

tevékenységformák 

M
un

ka
 

 (
sz

el
le

m
i, 

fiz
ik

ai
, 

kö
zé

le
ti)

 

É
rt

ék
vé

de
le

m
 

(k
ö

zö
ss

ég
i, 

sz
el

le
m

i, 
ku

ltu
rá

lis
, 

te
rm

és
ze

ti)
 

S
eg

ítő
ké

sz
sé

g,
 k

ar
ita

tiv
itá

s 

T
ol

er
an

ci
a 

F
eg

ye
lm

ez
et

ts
ég 

In
te

lle
kt

ua
lit

ás
-m
ű
ve

lő
dé

s 

E
sz

té
tik

ai
 te

vé
ke

ny
sé

g 
(ö

n
m

ag
ár

a 
ir

án
yu

ló
, 

kö
rn

ye
ze

té
re

 ir
án

yu
ló

) 

E
gé

sz
sé

ge
s 

él
et

m
ód 

 

Szokások, példaképek-eszményképek, meggyőződések (eszmei-ideológiai, önmagára 
vonatkozó (külseje, produktumai)) = jellem 

49. ábra: Bábosik István koncepciójának nevelési célja és emberképe 
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A nevelés tekintetében tehát értékközvetítés és értékteremtés zajlik (49. ábra). Az előbbiekben 
már megemlítettük, hogy a jogtudomány és az orvostudomány szempontjából mik lehetnek 
értékek. Érdemes tehát felvázolni, hogy a nevelés tekintetében mit preferálhatunk nevelési 
értéknek. Bábosik professzor – számos más tanulmányra és az Európai Unió okirataira 
vonatkozóan – az egyén konstruktív életvezetését jelöli meg nevelési értékként, ami 
egyszersmind, mint nevelési cél szolgál számunkra. A konstruktív építőt, előre vivőt jelent, s 
mint ilyen, a nevelési érték két tulajdonsága, funkciója – vagyis közösségfejlesztő és egyéni 
fejlesztő funkciója – számára is konstruktív iránnyal kell szolgálnia. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
nevelés folyamán minden egyes tanulót úgy kell nevelnünk, hogy már fiatalon, s később 
felnőttként is a közösség számára szociálisan, ugyanakkor pedig önmagára nézve, vagyis 
egyénileg is értékes és eredményes életvitelt folytathasson.  
 
A mai, 21. században azonban felmerül a kérdés, hogy mi lehet a társadalom és az egyén 
szempontjából értékes és eredményes életvitel. Bábosik professzor kiemelkedően fontosnak 
tartja, hogy egy olyan emberképet vázoljunk fel, amelyből egyértelműen kiderülhetnek a fenti 
kérdések. Így tehát az emberképet, vagy személyiségértelmezést a nevelési cél levezetéseként 
alkalmazza. Így érkezünk meg Bábosik professzor személyiségértelmezéséhez, 
személyiségértelmezési modelljéhez (lásd: 47. ábra).  
 
Bábosik professzor meghatározásában – és emberképében – az ember két alapvető jellemzővel 
rendelkezik: közösségfejlesztő, vagy más néven morális, illetve önfejlesztő, vagy más néven 
szociális életképességi jellemzővel. Az ember közösségfejlesztő-morális jellemzője lesz felelős a 
szociálisan értékes és eredménye életvitelért, míg az ember önfejlesztő-szociális életképességi 
jellemzője az egyénileg értékes és eredményes életvitel megalapozásáért és fenntartásáért. Ez 
azonban így még mindig igencsak tág értelmezés, s nincsenek kézzel fogható formái az ember 
ezen két jellemzőjének.  
 
Bábosik professzor úgy fogalmazza, hogy az ember közösségfejlesztő-morális és önfejlesztő-
szociális életképességi jellemzői bizonyos konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoárban 
konkretizálódnak. Egyrészt tehát bizonyos magatartási- és tevékenységi rendszerben, másrészt 
ráadásul konstruktív, tehát építő, előre vivő, a fejlődést szolgáló magatartási- és tevékenységi 
rendszerben. E repertoárt továbbontva pedig megkapjuk azokat a konstruktív magatartás-és 
tevékenységformákat, amelyek egyrészt a közösség életében is értékes és eredményes 
közösségfejlesztő-morális magatartás-és tevékenységformák lesznek, másrészt szolgálják az 
egyénileg értékes és eredményes életvitelt is, mint önfejlesztő magatartás-és tevékenységformák.  
 
Ezen a ponton egy dolog maradt már csak hátra: az, hogy meghatározzuk milyen magatartás- és 
tevékenységformák tartoznak az egyes csoportokba.  
A közösségfejlesztő-morális magatartás- és tevékenységformák közé sorolhatjuk a szellemi (egy 
dolgozat elkészítése), fizikai (kertészkedés), közéleti (diákönkormányzati gyűlés) értelemben vett 
munkatevékenységeket, a közösségi (hagyományok védelme, ápolása), szellemi (irodalmi 
alkotások védelme), kulturális (külföldre szorult honfitársaink védelme) és természeti (vizeink, 
tavaink, hegyeink védelme) értelemben vett értékvédelmet, a segítőkészséget-karitativitást 
(rászorulóknak való gyűjtés), a toleranciát (nemzetiségek, etnikumok elfogadása, megbecsülése) 
valamint a fegyelmezettség (etikett betartása) magatartását.  
Az önfejlesztő magatartási- és tevékenységformák tekintetében felsorolhatnánk az 
intellektualitást-művelődést (részvétel a helyi színház játékában, tanulás), az önmagunkra 
(hajviselet, öltözködés) és a környezetünkre (szobafestés, fűnyírás) irányuló esztétikai 
tevékenységet, valamint az egészséges életmód (zöldség-gyümölcsfogyasztás, dohányzáskerülés) 
folytatását.  
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A közösségfejlesztő-morális valamint az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák 
mindegyike pedig végső soron nem önmagukban állnak az egyének életében, hanem jól 
meghatározott szokásokhoz (hagyományok ápolása), modellekhez (példaképekhez (édesanya, 
pedagógus, híresség)-eszményképekhez (tisztességes élet, értelmes élet) és eszmei-ideológiai 
(vallásosság), illetve az egyén külsejére (a legújabb modern divat) és produktumaira (elvégzett 
munka) vonatkozó meggyőződéseihez kapcsolódik, illetve ezekből indul ki. Bábosik professzor 
értelmezésében e három – a szokások, modellek és meggyőződések – adják az egyén jellemét.  
 
A nevelésnek – céljának meghatározásából adódóan – a legfontosabb feladata a fent felsorolt 
magatartás- és tevékenységeknek a kialakítása, illetve rendszerezése egy teljes konstruktív 
magatartás- és tevékenységrepertoárban. Így érhető ugyanis el a korábbiakban megfogalmazott 
nevelési cél, a konstruktív életvitel. A nevelés feladatának gyakorlati megvalósulása magatartás- 
és tevékenységformák megszervezése révén érhető el, méghozzá ugyanazon magatartás- és 
tevékenységformák gyakoroltatása révén.  
 
A nevelés első – nem tudatos, ösztönös – szintjén a nevelő elismeréssel, jóváhagyással, 
jutalmazással illeti a megfelelő, a kívánt magatartás- és tevékenységformákat, míg a nem 
megfelelőeket, nem kívántakat tiltással, kritikákkal, szankciókkal igyekszik leépíteni. Ez a 
folyamat tulajdonképpen az instrumentális kondicionálás folyamataként valósul meg a szelektív-
orientáló hatásrendszerben, amelyben tehát a nevelő szelektálja a megfelelő, kívánatos és nem 
megfelelő, nem kívánatos magatartás- és tevékenységformákat és orientálja azokat a konstruktív 
irányba (Bábosik 2004., 11-30. o.). 
 
A következőkben a tevékenységszervezéssel kell foglalkoznunk, amely által kialakítható a kívánt 
magatartás- és tevékenységrepertoár. Az emberi tevékenység, aktivitás azonban az ember 
személyiségbeli feltételrendszere által determinált, meghatározott, így előbb e személyiségbeli 
feltételrendszer megvizsgálására kell kitérni.  
 

3. Bábosik István neveléselméleti koncepciójának sz emélyiségértelmezése  
 
Mivel az ember tevékenysége, aktivitása személyiségbeli feltételrendszere által determinált, 
meghatározott, a nevelés folyamán megvalósuló tevékenységszervezést csak akkor tudjuk 
megfelelően ellátni, ha előbb ismeretekkel rendelkezünk erről a személyiségbeli 
feltételrendszerről. Így egy pillanatra még továbbra is a személyiségértelmezésnél kell, hogy 
időzzünk. 
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50. ábra: Bábosik István koncepciója a személyiség belső feltételrendszeréről és szükségleti rétegeiről 
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Az ember személyiségértelmezésének finomítása kapcsán Bábosik professzor leírja, hogy az 
ember rendelkezik egy személyiségbeli feltételrendszerrel, ami tulajdonképpen a személyiség 
belső sajátosságainak rendszere (50. ábra). E személyiségbeli feltételrendszer két 
sajátosságcsoportból tevődik össze. A nevelési teendők szempontjából elsősorban az ösztönző-
reguláló sajátosságcsoportból, illetve az oktatási teendők szempontjából másodsorban a 
kognitív, szervező-végrehajtó sajátosságcsoportból.  
 

- A személyiség ösztönző-reguláló sajátosságcsoportja a személyiség magasrendű, szociális 
szükségletrendszerével tehető egyenlőnek. Olyan szükségleti rétegek találhatóak tehát 
benne, amelyek ösztönözni kívánják az egyént a közösségfejlesztő-morális aktivitás és az 
önfejlesztő aktivitás irányába. E két aktivitási típusról már korábban szó esett, s ezen a 
ponton meg kell azt is említeni, hogy a közösségfejlesztő-morális aktivitást, a 
közösségfejlesztő-morális aktivitás szükségleteinek rétege, vagyis a jellem kialakításának 
szükséglete fogja ösztönözni a megfelelő magatartás- és tevékenységek cselekvésére az 
egyént. Ugyanígy az önfejlesztő aktivitás szükségleteinek rétege az egyént éppen az 
önfejlesztő aktivitás felé fogja majd irányítani.  

 Tartalmi szempontból mind a közösségfejlesztő-morális, mind az önfejlesztő aktivitás 
szükségleteinek rétegei rendelkeznek olyan személyiség-komponensekkel, amelyek a 
korábbiakban meghatározott közösségfejlesztő-morális és önfejlesztő magatartás-és 
tevékenységformák kialakítására törekszenek. Ezek maguk is szükségletek, mégpedig a 
korábban felsorolt magatartás- és tevékenységformák szükségletei. Ebből adódóan el lehet 
azt mondani, hogy a közösségfejlesztő értelemben a szellemi, fizikai, közéleti értelemben 
vett munka kialakításának ösztönzője a szellemi, fizikai, vagy közéleti értelemben vett 
munka iránti szükséglet, vágy lesz. Ugyanígy a közösségi, szellemi, kulturális vagy 
természeti értelemben vett értékvédelem kialakításának ösztönzője a közösségi, szellemi, 
kulturális, természeti értelemben vett értékvédelem szükséglete, a segítőkészség-
karitativitás kialakításának, kialakulásának ösztönzője a segítőkészség-karitativitás utáni 
szükséglet, a tolerancia kialakulásának ösztönzője a tolerancia utáni szükséglet, míg a 
fegyelmezettség magatartásának megszilárdításához a fegyelmezettség szükséglete vezet. 
Ugyanez a helyzet az önfejlesztő értelemben is. A személyiség tartalmi szempontú 
személyiségkomponenseinek kifejlesztése révén olyan szükségletek keletkezhetnek, mint 
az intellektuális-művelődési szükségletek, amelyek a hosszú távú intellektualitás-művelődés 
igényét teremtik meg. Ugyanígy az önmagunkra, vagy a környezetre irányuló esztétikai 
igényünk, szükségletünk hosszú távra kialakíthatja önmagunkra, vagy környezetünkre 
irányuló esztétikai tevékenységeinket. Az egészséges életmód iránti szükséglet pedig egész 
életre létrehozhatja az egészséges életmódot folytató magatartást.  

 
 Mint korábban jeleztük, a közösségfejlesztő-morális és az önfejlesztő magatartás- és 

tevékenységformák nem magukban állnak az ember életében, hanem bizonyos 
szokásokhoz, modellekhez (példaképekhez-eszményképekhez), meggyőződésekhez 
kapcsolódnak. Így a szokások kialakítása, a modellek (példaképek-eszményképek) követése, 
az eszmei-ideológiai, valamint az ember önmaga külsejére és produktumaira vonatkozó 
meggyőződéseinek kialakítása utáni szükségleteket is létre kell hozni. Ez a 
közösségfejlesztő-morális és önfejlesztő aktivitás szükségleti rétegei szempontjából is 
egyet jelent: ki kell alakítani a személyiség formai személyiségkomponenseit: a szokások 
iránti szükségleteket, a modellkövetés (példaképek-eszményképek) szükségleteit és az 
eszmei-ideológiai, valamint az ember önmagára és produktumaira vonatkozó 
meggyőződések kialakítására ösztönző szükségleteket.  
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 A neveléstudomány, a pedagógia rendszerében a nevelésnek tehát nem pusztán a 
tevékenységek megszervezése a feladata a cél elérése érdekében, hanem az ösztönző-
reguláló sajátosságcsoport minden szükségletének a kialakítása is, mert ezek determináló 
hatással bírnak az ember tevékenykedésére, aktivitására. E feladaton belül a nevelés 
elsődleges feladata a közösségfejlesztő-morális aktivitás szükségletrendszerének a 
kialakítása. A nevelés másodlagos feladatának tekinthető az önfejlesztő aktivitás 
szükségleti rétegének létrehozása.  

 
- A személyiség kognitív, szervező-végrehajtó sajátosságcsoportját az oktatás feladata 

hivatott kifejleszteni a neveléstudományon, pedagógián belül. Az oktatás feladatai ebben a 
vonatkozásban az ismeretek (irodalmi műveltség), jártasságok (idegen nyelv, helyesírás), 
készségek (írás, olvasás), illetve az intellektuális (érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, 
gondolkodás), kommunikációs (beszéd, írás, olvasás), cselekvéses (mozgás, erőfeszítés), 
szociális (erkölcsi ítélőképesség, normakövetés, kapcsolatfelvétel, együttműködés) 
értelemben vett képességek kifejlesztése (Bábosik 2004., 31-42., 54-58. o.). 

 
A Bábosik professzor féle személyiségértelmezés e helyén egy pillanatra a nevelés elsődleges 
feladatára kell irányítani figyelmünket, vagyis a közösségfejlesztő-morális aktivitás szükségleti 
rétegének kialakítására, tehát a jellem kialakítására. A jellem kialakítása előtt szükséges – még e 
személyiségértelmezési résznél – kitérni a jellem fejlődését meghatározó tényezőkre.  
 
A jellem fejlődésére ható tényezők közül a szakirodalmak három tényezőt említenek meg: az 
életkort, az értelmi fejlettséget és a környezeti tényezőket.  
 

- Az életkorral kapcsolatban folyó kutatások azt állítják, hogy a jellem fejlődése egyenesen 
arányos a biológiai éréssel, vagyis az ember tényleges életkorának előrehaladtával.  

 Bábosik professzor azonban kifejti, hogy a kettő csak akkor eshet egybe, ha a nevelés-
fejlesztés megfelelő időben kezdődik el, és konstruktív irányt mutat. Csak ebben az esetben 
valósulhat meg, hogy tanulók jellemei hasonló fejlettségi szintet mutatnak egy 
meghatározott időpontban. Így a konstruktív irány késése vagy elmaradása keletkezhet 
abból, hogy nem időben kezdődött meg az intézményes nevelés-fejlesztés vagy a 
kortárscsoportok negatív befolyásoló hatással voltak az egyén életében. Márpedig ez a 
lehetőség a szakirodalmak alapján be is következik a 13. életév környékén. Ekkor ugyanis 
megfigyelhető egy krízis, labilizálódás, visszaesés az erkölcsi-magatartási fejlődésben. E 
szempont arra hívta fel a kutatók figyelmét, hogy nemcsak az életkor játszhat szerepet a 
jellem fejlődésében, hanem a környezeti tényezők (személyek) és hatásaik is (Bábosik 
2004., 99-100. o.). 

 
 
- A biológiai életkor mellet létezik egy másik, úgynevezett szellemi életkor is, ami az értelmi 

fejlettségnek feleltethető meg, s ami egyes kutatók szerint a jellem fejlődésére meghatározó 
tényezőként hathat. E nézetet vallók úgy vélték, hogy a jellem tudatosult erkölcsi elveinek, 
értékeinek és normáinak kialakulása a szellemi életkor előrehaladásával áll 
összefüggésben. Az irányzat két képviselőjét mindenképpen érdemes megemlíteni.  

 
 Jean Piaget a gyermekek, fiatalok értelmi és erkölcsi ítéleteinek (jellem) fejlődésével 

foglalkozott. Úgy vélte, hogy a gyermekek, fiatalok kognitív, értelmi fejlődése előidézi 
erkölcsi ítéleteik fejlődését (5. táblázat). 
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Jean Piaget  Laurence Kohlberg 
Értelmi fejl ődés 
szakaszelmélete Erkölcsi ítéletek fejlődése ÉLETKOR Erkölcsi ítéletek fejlődése 

Szenzoros szakasz - 0-2. év 
Prekonvencionális erkölcs 

(1-2. szakasz 
(büntetésorientáció, 
jutalomorientáció)) 

Műveletek előtti szakasz 
Első szint 2-5. év 

Második szint 
(erkölcsi realizmus) 5-7. év 

Konkrét műveleti szakasz Harmadik szint 

7-10. év 

10-12. év 

Konvencionális erkölcs 
(3-4. szakasz)  

(jógyerek-orientáció, 
tekintélyorientáció) 

Formális műveleti szakasz Negyedik szint 12. évtől 
Posztkonvencionális 
erkölcs (5-6. szakasz) 

 
5. Táblázat: Az értelmi tényezők és a jellem (erkölcs) fejlődésének szakaszai 

 
A gyermekek, fiatalok értelmi fejlődését négy szakaszra bontotta, ezért az elméletet 
szakaszelméletnek is nevezik. A szenzoros szakaszban (0-2. életévig) a gyermek életében 
meghatározó tényezők a tárgyak, amelyektől idővel kezdi elkülöníteni magát, vagyis észre 
veszi, hogy saját magának nem kellékei a tárgyak, amelyek körülveszik őt. E tárgyakat – a 
tárgyállandóság beállásával – akkor is jelen levőknek kezeli, ha azokat közvetlenül nem 
érzékeli, például úgy, hogy letakarják azokat. A letakarás esetén sem feltételezi már, hogy 
a tárgy eltűnt. Az erre a szakaszra jellemző másik fejlemény az, hogy észreveszi, ő maga a 
cselekvések végrehajtója, így ténykedése kezd szándékossá és célirányossá válni. Piaget 
erre az időszakra még nem számol az erkölcsi ítéletek fejlődésével.  
Az értelmi fejlődés második szakasza a műveletek előtti szakasz, amely a 2-7. életévig tart. 
Ebben az időszakban kialakul a nyelvhasználat, s rövidebb szavakkal, esetleg képekkel 
kezdi leírni, jelölni az egyes tárgyakat, amelyeket bizonyos egyedi, számára logikus 
tulajdonságok alapján osztályoz is. Például, összegyűjti a hasonló színű, vagy hasonló 
alakzatú tárgyakat. Gondolkodása ekkor tehát még egocentrikus, nem képes mások 
nézőpontjának, rendszerezésének átvételére. A műveletek előtti jelző, bizonyos szabályok, 
műveletek még meg nem értésére vonatkozik, de erről részletesebben a következő 
szakaszban olvashatunk. Piaget a 2-5. éves korig, tehát a műveletek előtti szakaszra teszi az 
erkölcsi ítéletek fejlődésének első és második szintjét, amelyek szoros összefüggésben 
vannak az értelmi fejlődéssel. Ugyanis az erkölcsi ítéletek első szintjén kb. 2-5 éves korban 
a tárgyakkal már szimbolikus játékok játszására képesek a gyerekek. Azonban nemcsak 
egyedül játszanak ebben a korban, hanem csoportban is, de egymástól sokszor függetlenül 
bármilyen csoportos szervezettség, szabály nélkül. Így tehát elmondható, hogy minden 
gyermek a saját szabályainak megfelelően játszik. A jellem fejlődése ezen a ponton 
rendkívül egoisztikus. A második szintet szokás az erkölcsi realitás időszakának is hívni. 
5-7 éves korban ugyanis a gyerekek – még mindig a tárgyakkal való játék során – már 
egymással kooperációban kezdenek játszani, a játék keretéül pedig kötelezően követendő 
szabályokat fejlesztenek ki, amelyeket bizonyos külső tekintélyi személyek, jobban 
mondva felnőttek határoznak meg közvetve, vagy közvetlenül. Így a jellem, az erkölcs 
heteronóm, külső szabályozottságú ebben a fázisban. A törvények szentek és 
sérthetetlenek, amelyek megszegése bizonyosan súlyos következményekkel jár. A 
törvények esetleges megszegését pedig nem a mögöttes szándék alapján ítélik meg, hanem 
az esetleges büntetések tekintetében. Ha például valakinek a felesége haldoklik és drága 
gyógyszerek kellenek a fájdalmak csillapítására, de a férj ezt nem tudja megfinanszírozni 
és lop a gyógyszertárból. A lopás súlyos bűn, börtönnel járhat. A gyerekek csak ezt az 
eshetőséget veszik figyelembe e szakaszban, s nem azt, hogy a szeretet, a törődés motiválta 
a férjet.  
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7-12 éves korban a gyermekek, fiatalok fejlődési szintje a konkrét műveletek szakaszába 
lép. E szakaszban a tanulók már képesek konkrét tárgyakról, eseményekről gondolkodni. 
Ezen a ponton kell megemlítenünk a műveletek jelző jelentését is. A műveletek bizonyos 
információk átalakítására vonatkozó mentális szabályokat jelölnek. Vagyis, erre a korra a 
gyerekek, fiatalok rádöbbenek a számok, a tömeg, a súly megmaradásának törvényére, arra, 
hogy ha 5 golyót egymás fölé rendezünk, az ugyanannyi lesz, mint öt golyó egy kupacban. 
Vagy ha egy vékony hengercsőben lévő vizet átöntünk egy nagy edénybe annak a 
térfogata, súlya ugyanannyi lesz, stb. Értelme gyarapszik, ennek következtében már több 
tulajdonságát tudja a tárgyaknak felsorolni, illetve osztályozni is tudja azokat. A konkrét 
műveleti szakasszal egybeesik az erkölcsi, jellemfejlődés harmadik szakasza is. E 
szakaszban a tanulók megértik, hogy a szabályok, törvények társas megegyezés alapjait 
képezik, ezért azok az egyének beleegyezésével akár meg is változtathatók. Fontos 
fejlemény, hogy ebben az időszakban az válik fontossá, hogy mik uralják a tettek 
szándékait, s nem az, hogy adott esetben az milyen büntetéssel sújtható.  
Végül az értelmi fejlődés utolsó szakaszában a formális műveletek szakasza 12 éves kortól 
köszönt be. E korban a tanulók már formális, elvont dolgokról is képesek logikus módon 
gondolkodni, illetve ezekkel kapcsolatos hipotéziseiket körüljárni és ellenőrizni. A formális 
műveletek szakasza az erkölcsi ítéletek fejlődésének a negyedik szakasza. Ebben az 
időszakban már kialakult meggyőződésekkel rendelkezik az egyén, amelyek bensőleg 
szabályozzák őt. Ez jelenti azt, hogy a külső, heteronóm morál „szintjéről” egy fejlődésileg 
magasabb szintre lépett át, az autonóm, belső szabályozású erkölcs, morál szintjére. E 
korban társadalmi kérdésekkel, ideológiai problémákkal, az élettel, annak értelmével, a 
jövővel, illetve saját emberségével kezd el foglalkozni az egyén.  

 
Az értelmi fejlődés irányzatának másik meghatározó alakja Laurence Kohlberg volt, aki 
Piaget értelmi és erkölcsi ítéletének fejlődéséhez adott hozzá új ismereteket. Kohlberg 
három szintet különített el a jellem, az erkölcs fejlődése tekintetében: a prekonvencionális, 
a konvencionális és a posztkonvencionális erkölcs szintjeit. Ezek mindegyike további két-
két szakaszt foglal magában. 
A prekonvencionális erkölcs szintje a gyermek születésétől számított első tíz év 
fejleménye. Ebbe a szakaszba esik Piaget szenzoros műveleti, műveletek előtti és konkrét 
műveleti szakaszának egy része is az értelmi fejlődés tekintetében. Az erkölcsi ítéletek 
fejlődését tekintve Piaget első, második, s részben harmadik szintje tartozik ide. Kohlberg 
prekonvencionális erkölcs szintjére a heteronóm, külső szabályozás a jellemző, vagyis a 
gyermekben kialakuló jellem, erkölcs tekintélyi személyek általi szabályozása – de nem 
szabályok által. A prekonvencionális erkölcs szintje ugyanakkor magában foglal két 
szakaszt. Az első szakaszban a gyermek a büntetés elkerülése végett igyekszik mindent 
megtenni (büntetésorientáció). A második szakaszban már nem a büntetés, hanem a 
jutalom lesz a mozgatórugója, motivációja tevékenységének és cselekvésének 
(jutalomorientáció).  
A konvencionális erkölcs szintje a 10-12. életév közé esik, s összeegyeztethető Piaget 
értelmi fejlődés koncepciójának konkrét műveleti szakaszával, valamint erkölcsi ítéletek 
fejlődésének harmadik szakaszával. Jelen szinten még mindig külső, heteronóm irányítású 
a jellem, az erkölcs, de már nem a büntetés, vagy a jutalmazás a motiváló tényező, hanem a 
tekintélyi személyek, felnőttek véleménye az egyes tettekről, cselekedetekről. A 
konvencionális erkölcs is két szakasszal rendelkezik. Az első (harmadik) szakaszban a 
gyermek arra törekszik, hogy mások az ő tetteivel, magatartásával kapcsolatos 
helytelenítéseit elkerülje (jógyerek-orientáció), míg a második (negyedik) szakaszban a 
számára fontossá vált tekintélyek, felnőttek helytelenítéseit igyekszik elkerülni, illetve azt, 
hogy elkerülje annak érzését, hogy nem teljesíti kötelezettségeit (tekintélyorientáció). 
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A posztkonvencionális erkölcs a 12. életévtől jelent egy új fejlődési szintet. Ez a szint 
Piaget kognitív fejlődési koncepciójának formális műveleti szakaszát, valamint erkölcsi 
ítéleteinek koncepciójában a negyedik szakaszt jelenti. A posztkonvencionális erkölcs 
szintjén a magatartás-és tevékenység már nem külső, hanem benső, autonóm 
szabályozottságúvá válik (autonóm morál). Szintén két szakaszt különíthetünk el. Az első 
(ötödik) szakaszban a fiatal az egyezményes elvek alapján cselekszik a köz jóléte 
érdekében, a társak tiszteletben tartásával, amellyel ugyanakkor elérheti önnön maga 
megbecsültségét is. A második (hatodik) szakaszban pedig már az egyén saját kialakult 
értékrendszere, meggyőződése (igazságosság, méltóság, egyenlőség) a mérvadó (Atkinson-
Atkinson-Smith-Bem 1995., 74-83. o., Bábosik 2004., 100-102. o., Turner 1995.).  

 
Az értelmi fejlődéssel összefüggésbe hozható jellem (erkölcs) fejlődésének áttekintése 
során Bábosik professzor utalása szerint látnunk kell, hogy az értelmi tényezők mellett más 
is beleszól a jellem, az erkölcs fejlődésébe, s ez – ahogyan az életkor tényező esetében is 
összefoglaltuk – a külső környezet (személyek). Ebből adódik az a megállapítás is, hogy a 
külső, társas környezet is befolyásoló hatással bír – az értelmi fejlődésre, s az értelmi 
fejlődés mellett – a jellem, az erkölcs fejlődésére. 

 
- Harmadik jellemfejlődést meghatározó tényezőnk – amelyet közvetve már az első kettőnél 

is említettünk –, a környezeti tényezők. A környezeti tényezők közé sorolható a 
településkörnyezet, az iskolai hatásrendszer és a család is. Vegyük ezeket most sorra.  

 
o A településkörnyezet befolyásoló hatása esetén számolnunk kell két aspektussal. A 

településkörnyezet lehet városi, vagy községi-falusi. A városi környezet inkább negatív 
befolyásolással bír a jellem fejlődésére, a községi-falusi pedig inkább pozitív hatással, 
ugyanis itt jobban ismerik egymást az emberek, erősebbek a szabályozó hatások is. 

 
o Az iskolai hatásrendszer esetén szintén két aspektusra érdemes a figyelmet felhívni: a 

speciális képzésű profillal és az általános képzésű profillal rendelkező iskolára. A 
speciális képzésű profillal rendelkező iskola általában negatív hatással bír a jellem, az 
erkölcs fejlődésére, mert csak a szakma elméleti, vagy inkább gyakorlati oktatásával 
foglalkozik. Az általános képzésű profilú iskolának azonban pozitív a jellem 
fejlődésére gyakorolt hatása, mert szélesebb tevékenységrepertoárral rendelkezik, mint 
a csak szakmát oktató speciális képzésű iskola.  

 
o Végül érdemes megnézni a család jellemre gyakorolt hatását is. Egy olyan családban, 

ahol a család szerkezete ép, több gyermek, testvér van, rendszeres az önkiszolgáló- és 
segítőtevékenység, valamint a szülők nem alkalmaznak jobb híján testi fenyítéseket, ott 
a család jellemfejlődésre gyakorolt hatása pozitív. Egy olyan családban azonban, ahol a 
gyerekek túlkövetelésben részesülnek, túl sokat büntetik őket, nem törődnek velük, 
vagy szabadjára engedik őket, hiányzik a munkavégzés, az önkiszolgáló- és 
segítőtevékenység, illetve elkényeztetik őket, ott a jellemfejlődésre gyakorolt hatás 
inkább negatív lesz (Bábosik 2004., 102-105. o.). 

 
A jellem fejlődésének, illetve a személyiségértelmezések után, még a tevékenységszervezések 
leírása előtt egy másik témával kell foglalkoznunk: Bábosik professzor motivációkoncepciójával.  
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4. Bábosik István neveléselméleti koncepciójának mo tivációs modellje 
 
Bábosik professzor személyiségértelmezését követően még mindig ki kell térnünk egy témára, 
mielőtt a tevékenységszervezéssel kapcsolatos elgondolásait összefoglalnánk.  
 
Mint az előbbi fejezetben láthattuk, a nevelés feladata a közösségfejlesztő-morális és önfejlesztő 
aktivitás tartalmi és formai szükségleteit kialakítsa, mert a kialakult szükségletek révén elérhető 
a szükségleteknek adekvát, megfelelő magatartás- és tevékenységformák megjelenése az egyén 
életében. E folyamat úgy valósul meg, hogy az egyénben már alapvetően jelenlévő szükséglet, 
energiatöltet ösztönzi az egyént a magatartási és cselekvési program végrehajtására (51. ábra). E 
koncepció tulajdonképpen a lényege Bábosik István motiváció modelljének. Ennek megfelelően 
a közösségfejlesztő szükségletek tekintetében a szellemi, fizikai, közéleti értelemben vett munka 
szükséglete, energiatöltete generálni fogja a szellemi, fizikai vagy közéleti munkát, mint 
cselekvést. A közösségi, szellemi, kulturális, természeti értelemben vett értékek védelmére 
alakult szükséglet, energiatöltet a közösségi, szellemi, kulturális, természeti értékek iránti 
védelmet, mint cselekvést generálja. A segítőkészség, karitativitás szükséglete generálja a neki 
adekvát segítőkészséget, karitativitást, mint magatartás- és tevékenységformát. A tolerancia 
szükséglete energiatöltete által generálja a neki megfelelő toleráns magatartást, míg a 
fegyelmezettség utáni vágy, felébreszti a fegyelmezettséget, mint magatartási- és cselekvési 
formát. Az önfejlesztő szükségletek tekintetében hasonló a folyamat. Az intellektualitás-
művelődés iránti, az önmagára vagy a környezetére irányuló esztétikai, valamint az egészséges 
életmód iránti szükségletek, mint energiatöltetek aktivizálják a nekik megfelelő magatartási-és 
tevékenységformákat, mint az intellektualitás-művelődést, az önmagunkra, környezetünkre 
irányuló esztétikát, s az egészséges életmód folytatását. 
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51. ábra: Bábosik István neveléssel kapcsolatos motivációs modellje 

 
Az önfejlesztő aktivitás tartalmi szükségleteinek kifejlesztéséhez azonban még szükségesek 
bizonyos feltételek. Így az intellektuális-művelődési szükségletek, az esztétikai szükségletek és 
az egészséges életmód iránti szükségletek kialakítása tekintetében is (52. ábra).  
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- Az intellektuális-művelődési szükségletek kifejlesztéséhez hét különböző feltételre van 

szükség. Szükség van a pedagógus személyiségbeli sajátosságaira. Ez azt jelenti, hogy nem 
elég felkészültnek lenni, de rendelkeznie kell megfelelő pedagógiai szakmai ismeretekkel 
is. Az intellektuális-művelődési szükségletek kialakításának másik feltétele a pedagógus 
magatartási sajátosságainak megfelelő volta. Ez jelenti minden nevelő munkája során az 
igazságosságra való törekvést, amely egyszersmind megköveteli a humanisztikus 
magatartást is a rábízottak felé. A harmadik feltétel a pedagógus tudatosító sajátosságai, 
amelyek megerősítő jelleggel hatnak a tanulókra abban, hogy nem célnélküli módon 
vesznek részt a nevelés és oktatás folyamatában, hanem a pedagógus pontosan tudja, mit 
kell elérnie, s ezekhez milyen hatásszervezésre, módszerekre, eszközökre van szükség. 
Fontos feltétel a negyedik is, az oktatás szervezeti formáinak megteremtése, kialakítása és 
tanulókra szabása. Az oktatás szervezeti kereteit, formáit tekintve megvalósulhat frontális 
munka, csoportmunka, páros munka, egyéni munka, vagy projektmunka formájában is. 
Általában a nevelés mindegyik formát preferálja a frontális munka kivételével. Az oktatás 
szervezeti kereteinek, formáinak meghatározásakor azonban elsősorban arra kell figyelni, 
hogy megvalósuljon az egyéni törődés, az egyéni differenciálás, mert ennek kell 

Intellektuális-művelődési 
szükségletek 

kifejlesztésének feltételei 

Esztétikai szükségletek 
kifejlesztésének feltételei 

Egészséges életmód iránti 
szükséglet 
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52. ábra: Az önfejlesztő aktivitás tartalmi szükségleteinek kifejlesztéséhez szükséges feltételek  
Bábosik István csoportosításában 
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alárendelni a különböző oktatási formák megteremtését. Az oktatás módszerei a hatodik 
feltétel. E módszerek között kell megemlítenünk a tanári közlést, a megbeszélést, a 
követelménytámasztást, a begyakorlást, a tanári segítségadást, ellenőrzést és értékelést. 
Végül a hetedik feltétel az oktatás eszközeinek megteremtése. Ezek nélkül ugyanis – bár 
nem kizárólagosan, de – nem lehet hatékony sem a nevelés, sem az oktatás. 

 
- Az esztétikai szükségletek kifejlesztésének feltételei között tartja számon Bábosik 

professzor a pedagógus magatartásának sajátosságait, tehát például azt, hogy egyes 
szituációk, például ünnepek, rendezvények, rituálék alkalmával a pedagógus, mint 
példaadó, példaközvetítő, milyen esztétikai irányelveket képvisel magatartásával, 
viselkedésével, öltözködésével, stb. Illetve, hogy ez a magatartás, viselkedés, öltözködés, 
stb. milyen kapcsolatban áll az iskola elvárásaival, illetve magának a pedagógusnak az 
alapvető meggyőződésével. Egy a meggyőződéseit tettekben nem követő pedagógus 
ugyanis inkongruens lehet a tanulók számára. Fontos feltétel az esztétikai szükségletek 
kialakítása tekintetében a tanulók tevékenységének tartalmi, terjedelmi, szervezeti 
jellemzőinek megszervezése is. Ez nemcsak azt jelenti, hogy olyan tevékenységeket kell 
szervezni számukra, amelyek által az esztétikum befogadását segíthetjük elő, hanem olyan 
tevékenységeket is, amelyekkel cselekvő-, alkotótevékenységre buzdíthatjuk őket. Egy 
következő feltétel az alkalmazott nevelési módszerek feltétele, főleg az esztétikai 
tevékenységek, munkák értékelése kapcsán. Mindig jó, ha az elkészített munkák nemcsak a 
levegőben lógnak, hanem valamilyen visszajelzés is érkezik róluk. A visszajelzést nem kell 
feltétlenül direkt módon közvetíteni, lehetséges az, hogy a társak is elmondhassák a 
véleményüket. Erre jól lehetőséget adhatnak a bemutatások-kiállítások megszervezései, az 
elemző beszélgetések vagy viták. Természetesen a pedagógus maga is visszajelezhet, ennek 
feltétele azonban a nagy odafigyelés, mert rosszul megválogatott formulákkal egy életre el 
lehet venni a gyermekek, fiatalok kedvét. A tanácsadás-instruálás és a gyakoroltatás 
módszereivel azonban megfelelő módon lehet terelgetni a ránkbízottakat. Nem utolsó 
sorban különös feltételei az esztétikai szükségletek kialakításának a tárgyi, környezeti 
feltételek is.  

 
- Végül az egészséges életmód iránti szükségletek (mozgás, testedzés, higiénia) 

kialakításához is szükségesek bizonyos feltételek. Fontos az iskola légköre, hagyományai, 
amelyek sporthagyományaik, illetve testnevelésóráik révén ösztönözni tudják a mozgás, az 
edzés szükségletét. Egy következő feltétel a tantárgyi viszonylatban is megjelenő 
testnevelés óra hatásrendszerének célirányos megszervezése. Amennyiben az egészséges 
életmód szükségletének kialakítása a cél, a testnevelés órák keretein belül nem szabad, 
hogy az aktuális teljesítmény felmérése legyen az elsődleges és mindenek felett álló cél, 
hanem a mozgás, méghozzá valamilyen játékos formában. Törekedni kell arra, hogy ne 
legyenek túlterheltek a gyerekek, ne alakuljon ki túlfáradás, de ne uralkodjék el az órán a 
monotónia, az unalom se. Ha pedig mindenképpen kell értékelni is a tanulók 
teljesítményét, a tapintat és a türelem szempontjait soha ne hagyjuk ki értékelésünk 
alkalmával. A testedzés és a mozgás mellett kell törekedni a higiéniai szokások 
kialakítására is. Ehhez a megfelelő feltételeket a higiéniai szokások ismeretbeli és tárgyi 
vonatkozásai szolgáltatnak. A család életmódja, napirendje, életritmusa higiénéje, 
szabadidős tevékenységei pedig legalább annyira szükséges nevelő hatások, mint az iskola 
ez irányú tevékenységei, hiszen a nevelés nemcsak az iskola, hanem a család feladata is 
(Bábosik 2004., 105-117. o.).  

 
Mivel tudjuk, hogy a közösségfejlesztő-morális és önfejlesztő aktivitás tevékenységei nem 
magukban állnak, hanem szokások, modellek (példaképek-eszményképek), meggyőződések által 
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lépnek fel, ezért ezeket is „életre” kell hívni szükségleteik, energiatölteteik (szokás szükséglete, 
modell (példakép-eszménykép) szükséglete, meggyőződés szükséglete) által.  
 
A szükségletekből kialakuló energiatöltet, s a belőlük megvalósuló magatartási- és 
tevékenységformák azonban olyan emberek esetén valósulhat meg, akik már rendelkeznek a 
konstruktív magatartás-és tevékenységformáknak megfelelő szükségletekkel. Köztudott 
azonban, hogy senki nem születik ezekkel a magasrendű szükségletekkel, csak bizonyos 
szükségleti diszpozíciókkal, amikből a nevelés által bármi lehet (53. ábra). E szükségleti 
diszpozíciókkal még nem jár tehát együtt magatartási- és cselekvési program. A nevelés által, a 
tevékenységszervezés útján azonban orientálhatókká válhatnak. Megfelelő tevékenység-
szervezéssel kialakítható egy konstruktív magatartási-cselekvési program, amely ezekre a 
szükségleti diszpozíciókra épül. A tevékenységek gyakorlása folytán pedig egyrészt kialakulnak 
és megerősödnek a szükségleti diszpozíciókból fejlődő valódi szükségletek, energiatöltetek, 
másrészt a magatartás-cselekvési program gyakoroltatása révén e program meg is erősödik. Ez 
pedig már elég ahhoz, hogy később külső behatások nélkül is képessé váljon a szükséglet egy 
neki megfelelő tevékenység létrehozására.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mivel a nevelés témakörébe az ösztönző-reguláló sajátosságcsoport kifejlesztése utalható, ezért a 
nevelés nem foglalkozik a kognitív, szervező-végrehajtó sajátosságcsoport kifejlesztésével, mert 
ez az oktatás feladata lesz. Igaz azonban, hogy a nevelés az ösztönző-reguláló sajátosságcsoport 
kifejlesztése révén közvetett módon a kognitív, szervező-végrehajtó sajátosságcsoportot is kezdi 
már kialakítani. 
 
Az előbbiekben tárgyalt fejlesztések révén strukturált szükségletrendszer alakítható ki. Ha ez 
mégsem valósul meg a nevelésben vagy a nevelés híján, akkor minden szükséglet azonos 
mértékben fog dominálni, az egyén nem lesz képes eldönteni, melyiknek tegyen előbb eleget, 
vagy melyiket helyezze a másik fölé. A döntési zavar hatására vagy annak leküzdésére, 
mellőzésére az egyén pótcselekvések sorozatába kezd, de megfigyelhető a kitartás hiányának 
fellépése és a döntésképtelenség, passzivitás is. Az egyén viselkedése, magatartása ugyanakkor 
kiszámíthatatlanná válik, mert szükségletei a helyzeteknek, szituációknak megfelelően alakul, 
amelyek maguk is kiszámíthatatlanok (Bábosik 2004., 91-99. o.). 
 

Magatartási-cselekvési 
program 

Szükséglet 
(energiatöltés) 

Kialakuló magatartási-
cselekvési program 

Szükségleti diszpozíciók Kialakítása: 
tevékenységszervezés útján 

Szükségleti diszpozíciók 

Hiányzó magatartási-
cselekvési program 

53. ábra: A szükségletek és a nekik adekvát magatartási-cselekvési program kialakítása 
(v. ö.: Bábosik 2004., 94. o. ábráival) 
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5. Bábosik István neveléselméleti koncepciójának te vékenységszervezési 
modellje 

 
A tevékenységszervezés – amely a nevelési folyamatban valósul meg (47. ábra) – témakörén 
belül megérkeztünk arra a pontra, amely által – a korábbiakban megfogalmazottak alapján – a 
szükségletek formálása révén kialakítható és megszilárdítható a konstruktív magatartás-és 
tevékenységformák rendszere, a konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoár.  
 
A továbbiakban vizsgáljuk meg Bábosik professzor szempontjai szerint a tevékenységekre 
jellemző sajátosságokat, hiszen ezek ismeretében jó hatásfokkal alakíthatók a magatartás- és 
tevékenységformák (54. ábra). A tevékenységek jellemzőit négy sajátosság alapján sorolhatjuk 
fel. A tevékenységeknek vannak tartalmi-minőségi, formai, szervezési és az ember fejlődése 
tekintetében meghatározó sajátosságai. Ezeket nézzük most egyenként végig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A tevékenységek tartalmi-minőségi sajátosságai tekintetében beszélhetünk 
közösségfejlesztő, önfejlesztő és önérvényesítő-egoisztikus tevékenységekről. Bábosik 
István koncepciója tekintetében csak az első kettő, vagyis a közösségfejlesztő és 
önfejlesztő tevékenységek tekinthetők konstruktív tevékenységeknek.  

 
- A tevékenységek formai sajátosságai a tevékenységek típusát jelölik. A tevékenységek 

típusai lehetnek: önkormányzati tevékenység, fizikai tevékenység, tanulmányi tevékenység, 
alkotótevékenység és szabadidős tevékenység, amelyek keretein belül a tanulók 
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54. ábra: A tevékenységek sajátosságai Bábosik István szempontrendszere alapján 
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szervezeteket alkothatnak és azokban munkálkodhatnak érdekeik képviseletére, vagy 
fizikai munkatevékenységeket szervezhetnek szüretelések, kertkialakítások alkalmával. A 
tanulmányi tevékenység a tanulók ismeretelsajátításakor, tanulásakor valósul meg, míg az 
alkotótevékenység valamilyen mű elkészítésében. A szabadidős tevékenységek az iskolán 
kívül szervezett programokat, tevékenységeket jelölik. Ezeknek a tevékenységeknek a 
megszervezése tehát erősen indokolt a nevelési folyamatban abban az esetben, ha valóban 
ki szeretnénk alakítani a korábbiakban felvázolt konstruktív magatartás-és 
tevékenységformákat. A tevékenységek megszervezésének aktusa a nevelés második 
szintje, amely már nem ösztönös, hanem tudatos nevelési szint, hiszen a nevelő pontosan 
tudja, hogy milyen tevékenységeket szervezzen és minek a kialakítása végett (Bábosik 
2004., 43-44. o.).  

 
 A tevékenységeket a tanulók önmaguktól azonban nem fogják véghezvinni, csak akkor, ha 

motiválva érzik magukat. Motiválni pedig úgy tudjuk őket, ha ismerjük 
szükségletrendszerüket, amelyeket a tevékenységek által ki lehet elégíteni. Ezen a ponton 
tehát meg kell fogalmazni, milyen szükségletekkel rendelkezik az ember.  

 
 Az ember szükségleteinek kialakulására jellemző a fejlődési fázisvonal, illetve egy 

személyiségrétegbeli jellemző. A fejlődési fázis azt jelenti, hogy a szükségletek nem egy 
időben alakulnak ki, hanem az ember fejlődése során szakaszosan, fázisosan. A 
személyiségrétegbeli jellemző pedig ehhez a fejlődéshez szorosan hozzá is kapcsolódik. Az 
ember Bábosik professzor szerinti rétegei a test, az ember biológiai vonatkozása és a lélek, 
az ember pszichés vonatkozása. Ezeknek a rétegeknek a kialakulása is fejlődésfüggő, így a 
bennük kialakuló szükségleteké is. Bábosik professzor az emberi szükségletek tekintetében 
a biogén, tehát a velünk született, a pszichogén, tehát a pszichés jellegű, és a szociogén, a 
társas szituációkból kialakuló szükségletek csoportjaival számol.  

 
o A biogén szükségletek közé sorolja a táplálkozás, a mozgás, a pihenés, a játék, a 

változatosság, a szellemi aktivitás, az eredményesség szükségleteit. 
o A pszichén szükségletek közé sorolja az intellektuális, az esztétikai, az alkotási, a 

változatosság, a látványosság, a szabadság, a rend, az eredményesség, a tárgyi értékek 
megszerzése utáni, a szakmai tevékenység utáni, a gyűjtési, a fantáziálás, a szenzáció, a 
játék, a szórakozás, a belső feszültség szükségleteit.  

o Végül a szociogén szükségletek közé sorolja a szokások, életvezetési modellek 
(példaképek, eszményképek), meggyőződések szükségleteit, amelyek magukban 
foglalják még a következő szükségleteket is: altruizmus, igazságosság, pártfogás, 
örömszerzés, társas együttlét, véleménycsere, együttműködés, barátság, mások 
irányítása, védettség, szeretet, társas mulatozás, kiemelkedés, presztízs, figyelem, 
társadalmi normáknak való megfelelés, személyi becsület megőrzése, értékessé válás 
szükséglete (Bábosik 2004., 58-64., 126-130. o.).  

 
- A szükségletek megvizsgálása után térjünk vissza a Bábosik professzor féle 

szempontrendszer tekintetében a következő tevékenységekkel kapcsolatos 
sajátosságtípusra, a tevékenységek szervezési sajátosságaira, vagyis azok szervezeti 
formáira (54. ábra, 55. ábra). A tevékenységek szervezeti formáit tekintve azok 
megvalósulhatnak kooperatív formában úgy, hogy a tanulók között a tevékenységek során 
létrejön a kapcsolat, az interakció, s a kapcsolat összetartó ereje egy tárgy (egy tabló 
elkészítése), egy eszköz (faház elkészítése közösen), vagy egy munkafolyamat (szüretelés) 
lesz. Ez egyfajta tárgyi-materiális kapcsolatrendszert fog eredményezni, amelyben 
folyamatszerű munkavégzés és munkamegosztás történik. A tevékenységeket azonban 
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irányíthatja egy közös cél (érettségi letétele), feladat (mezőgazdasági munka), vagy norma 
is, amely egy másik fajta, úgynevezett eszmei-megegyezéses kapcsolatrendszert vázol fel a 
tanulók között. Ez nem munkamegosztásos tevékenykedésekből fog állni, hanem 
párhuzamos munkavégzésből, ahol minden tanuló elvégzi a tevékenységeket az elejétől a 
végéig.  
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Kooperatív tevékenységek 
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55. ábra: A tevékenységek szervezeti formái Bábosik István felosztásában 
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A tárgyi-materiális és az eszmei-megegyezéses kapcsolatrendszer számára ugyanazon 
tevékenységformák, tevékenységtípusok jelentenek keretet, bázist, mint amelyeket az 
előbbiekben meghatároztunk: önkormányzati tevékenység, fizikai tevékenység, tanulmányi 
tevékenység, alkotótevékenység és szabadidős tevékenység. E tevékenységek típusait 
nézzük most meg Bábosik István felsorolásában a két szervezeti forma – a tárgyi-materiális 
és az eszmei-megegyezéses kapcsolatrendszer – felosztásában. 

 
o Az önkormányzati tevékenység megszervezésénél a közösség életcéljainak adekvát 

praktikus témákat célszerű figyelembe venni úgy, hogy a közös tevékenységbe 
demokratikus formában mindenki bekapcsolódhasson. Ha ez mégsem következik be, ha 
nem kap mindenki feladatot a csoporton belül, kialakulhat a tevékenységekben aktívan 
részt vevő aktíva rétege, és a tevékenységekből kiszoruló tömeg rétege.  

 Az önkormányzati tevékenység tárgyi-materiális kapcsolatrendszeri szempontból lehet 
egyszemélyi megbízatási rendszer (56. ábra), amelyben a tanulók külön-külön kapnak 
bizonyos feladatokat, amelyeket egyenként kell teljesíteniük. Ebben a formában nincs 
kapcsolat, interakció a tanulók között, vagyis nincs közös tevékenykedés. Az 
önkormányzati tevékenység eszmei-megegyezéses kapcsolatrendszere tekintetében 
beszélhetünk munkacsoport modellről (bizottsági modell, team) (57. ábra), ahol a 
kiadott feladaton a tanulók közösen tevékenykednek, megbeszélnek bizonyos dolgokat, 
így interakciók is kialakulnak közöttük. A feladat elérése érdekében felosztják egymás 
között a munkát, így mindannyiuk felelősséggel is tartozik a csoport felé. Ha 
valamelyikük megfutamodik, ki akar lépni, ki akarja vonni magát a feladatvégzés alól, 
a csoport többi tagja leállítja tervét, hiszen akkor nekik kéne a „menekülő” tag 
feladatait átvállalni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o A fizikai tevékenység tárgyi-materiális kapcsolatrendszeri szempontból lehet együttes 

munkaformájú, láncrendszerű munkaformájú és szalagrendszerű munkaformájú fizikai 
tevékenység is. Az együttes munkaforma esetén (58. ábra) egy munkatárgyon 
dolgoznak a tanulók, de közösen, így közöttük kapcsolat, s interakciók keletkezhetnek. 
A láncrendszerű munkaforma tekintetében (59. ábra) munkafolyamat zajlik, a 
kapcsolatot a munkatárgy jelenti a tanulók között, így személyes kapcsolatok, 
interakciók sem alakulhatnak ki. Itt a tárgyak egyfajta adogatásáról van szó. Hasonló a 
folyamat a szalagrendszerű munkaforma (60. ábra) esetén, ahol szintén nincs élő 
kapcsolat a tanulók között. A következő munkamozzanat az előző munkamozzanatban 
elkészített munkára épül. Az eszmei-megegyezéses kapcsolatrendszer tekintetében a 

57. ábra: Munkacsoport modell 
(Bábosik 2004., 79. o.) 
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56. ábra: Egyszemélyi megbízatási rendszer 
(Bábosik 2004., 78. o.) 
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fizikai tevékenység lehet munkacsoport modell-szerű is (61. ábra). Ez nagy 
hasonlóságot mutat az önkormányzati tevékenység munkacsoport modelljével. Ez 
esetben is munkacsoport formájában a tanulók közösen munkálkodnak egy csoportos 
cél vagy feladat elérésén, s tevékenységük közben interakciókba is bocsátkoznak. A 
feladatmegosztást maguk döntik el, így mindenkire jut valami. Ha pedig valaki ki 
akarna lépni a csoportból, akkor annak a csoport többi tagjával kell szembeszállnia, 
ugyanis azok valószínűleg nem néznék jó szemmel, hogy más munkáját – a sajátjukon 
kívül – még át kell vállalniuk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o A következő tevékenység a tanulmányi tevékenység, amely a tárgyi-materiális 

kapcsolatrendszerű szervezeti forma tekintetében lehet frontális, egyéni vagy 
projektmunka. A frontális munka (62. ábra) az iskolák többségében előforduló tipikus 
szervezeti forma: a tanulók padokban, padsorokban ülnek és a tábla irányába, a 

együttes munkaforma 

munkatárgy 

munkacsoport 

58. ábra: Együttes munkaforma (Bábosik 2004., 82. o.) 
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59. ábra: Láncrendszerű munkaforma (Bábosik 2004., 82. o.) 
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60. ábra: Szalagrendszerű munkaforma (Bábosik 2004., 82. o.) 
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61. ábra: Munkacsoport modell (Bábosik 2004., 83. o.) 
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pedagógusra, illetve az általa bemutatott feladatra figyelnek. Igencsak szegregáló e 
formula, hiszen megfelelő, fejlesztő nevelő hatás csak az elől ülőket éri, s belőlük jó 
teljesítőképességű tanulók fejlődhetnek. Ahogy azonban egyre hátrébb és hátrébb 
megyünk a padsorok között egyre inkább csökkenhet a teljesítőképesség minősége a 
gyerekek tekintetében. E formában nemhogy közös tevékenykedés nincs, de 
interakciók sem fordulnak elő a tanulók között. Az egyéni tanulmányi tevékenység (63. 
ábra) hasonlít az önkormányzati tevékenység egyszemélyi megbízatási rendszeréhez. A 
tanulók külön-külön kapják a feladatok, maguk dolgoznak rajta, így a tanulók között 
nem alakul ki kapcsolat, interakció. A projektmunka egy különleges munkaforma a 
tanulmányi tevékenységek keretén belül. A projektmunkában a témát – a pedagógus 
jóváhagyásával – a tanulók választhatják meg, amelyet igyekeznek széles és komplex 
módon körbejárni és feldolgozni. A téma lehet gyakorlati jellegű is. A tanulmányi 
tevékenységek szervezeti formájukat tekintve lehetnek eszmei-megegyezéses 
kapcsolatrendszeren alapulók is. Ez esetben beszélhetünk páros munkáról, 
csoportmunkáról és projektmunkáról. A csoportmunka hasonlít a már tárgyalt 
munkacsoport modellhez, ahol a csoport minden tagja dolgozik egy közös feladaton, s 
közben interakciók is kialakulnak. A csoportmunka egy formája a páros munka (64. 
ábra), ahol hasonló jellemzőket lehet felsorolni, mint a csoportmunka esetén annyi 
különbséggel, hogy az együtt dolgozó tagok száma itt kettő. Meg kell említenünk ennél 
a szervezeti formánál is a projektmunkát, amelyet jelen esetben nem a közös tárgy, 
eszköz, folyamat, hanem a közös cél, feladat, norma határoz meg. További jellemzőit 
tekintve azonban teljes hasonlóságot mutat az előbbiekben tárgyalt projektmunkával.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Az alkotótevékenység tekintetében a tárgyi-materiális, de az eszmei-megegyezéses 

kapcsolatrendszer esetén is a következő gyakoribb tevékenységformákat lehetne 
felsorolni: szaktárgyi-tudományos tevékenység, amelyben a tanuló vagy tanulók 
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62. ábra: Frontális munka (Bábosik 2004., 85. o.) 
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szaktárgyi vagy tudományos területen hajtanak végre valami maradandót, a tervező-
konstruáló tevékenység, ahol valamilyen új dolgot, esetleg kézzel fogható produktumot 
hoznak létre. Beszélhetünk még irodalmi, médiai, színjátszásos, képzőművészeti 
tevékenységekről is, amelyek esetében valamilyen művet készítenek el, vagy adnak elő, 
illetve a médiában jelentetnek meg egy újságcikket, reklámot, vagy valamilyen 
képzőművészeti tárgyat készítenek el egy szakkör folyamán. A manuális tevékenységek 
produktuma mindig valamilyen kézzel fogható dolog. A zenei alkotótevékenység esetén 
a tanuló vagy tanulók valami új darabbal állhatnak elő, míg a zenei előadó tevékenység 
esetén egy, már létező darabot, zeneművet adnak elő.  

 
Bármely tevékenységről is van szó, mindig célravezető, ha valamilyen összegzést és 
értékelést ad a nevelő a tevékenységekről. Különösen igaz ez az alkotótevékenységek 
esetén, ahol azonban a társak véleményére is számíthatunk, ha megfelelő kereteket 
szervezünk az alkotások bemutatására (Bábosik 2004., 64-90. o.). 

 
- A tevékenységek harmadik, szervezési sajátosságainak (szervezeti formáinak) bemutatása 

után már csak egyetlen tulajdonság maradt hátra, a tevékenységek emberi fejlődési 
sajátosságai. Ezek tárgyalása azért kiemelkedően fontos, mert ezek ismerete adja meg a 
tevékenységek megszervezésének módszertanát, vagyis a nevelés módszertanát, 
metodikáját. A tevékenységeket ugyanis nem önkényesen, hanem szervezett formában kell 
megtervezni és kivitelezni.  

 
 Az emberre alapvetően jellemző a tevékenykedés, s ez az aktivitás egész élete során 

végigkíséri őt. Természetesen, ahogyan az ember fejlődik és változik, úgy fejlődnek és 
változnak tevékenységi, aktivitásai is. Az ember születése utáni közvetlen szakaszban 
például tevékenységére az erős impulzivitás jellemző. Ez azt jelenti, hogy a körülötte lévő 
tárgyi környezet az, amely felkelti a csecsemő, kisgyermek figyelmét, s amely ösztönzi az 
aktivitásra, tevékenykedésre: megfogja a tárgyakat, elejti azokat, stb. Ahogy a gyermek 
növekszik egyre fontosabbak lesznek számára a körülötte lévő személyek, akik mint külső, 
heteronóm szabályozók lépnek fel a tevékenységek, aktivitások alakításában – s akiket a 
gyermekek el is fogadnak. Elsősorban a közvetlen család, itt is először az édesanya, majd 
az édesapa, illetve a kör később bővül a család többi tagjaival is. Amint óvodába, iskolába 
érkezik, az intézményes keretek között elsősorban a felnőttek lesznek számukra a 
mérvadók. A pubertás kor kezdetén, tehát kb. 10 éves kor körül azonban a felnőttek 
befolyásoló szerepét egyre inkább felváltja a gyermek- illetve fiatalcsoportok hatása. Ezzel 
együtt pedig a korábbi felnőtt tekintélyi személyek (család, iskola) felé egy általános dac, 
ellenállás alakul ki és indul meg. Ebből adódik az, hogy a pubertás beköszöntésével a 
tanulók tevékenysége és aktivitása szociális hatás és irányítás alá kerül a társak részéről. A 
tevékenységek, aktivitások megszervezésének utolsó szakasza az, amikor az egyén 
rádöbben arra, hogy maga is képes – mindenki mástól függetlenül, mindenki más 
befolyásolása ellenére – megszervezni tevékenységeit, aktivitásait. Ez az autonóm, benső 
szabályozású aktivitás ideje (Bábosik 2004., 43-46. o.).  

 
 A nevelés, már a gyermek születésétől megkezdődik. Így az első nevelők a szülők lesznek. 

Az óvodába, iskolába lépéskor a szülői nevelés kiegészül az intézményes keretek között 
zajló neveléssel. Így elmondható, hogy az intézményes keretek között zajló nevelés a 
gyermekek, fiatalok azon fejlődési szakaszába esik, amely heteronóm, külső szabályozású 
aktivitásoktól lesz jellemző. A nevelőre vár tehát a feladat, hogy tekintélyi, vagy más néven 
direkt módon irányítsa és szervezze a gyermekek tevékenységét – nevelő célzattal – 
egészen addig a pontig, amíg a fellépő dac és ellenállás be nem következik a 10. életév 
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környékén. Ekkor ugyanis a direkt, tekintélyi szabályozás már nem tartható fenn megfelelő 
hatásfokkal és eredményességgel, így át kell térni egy teljesen más hatásszervezésre. Ezen 
a ponton pedig elérkeztünk a nevelés harmadik szintjéhez, az egyes tevékenységekben 
fellépő interakciók irányítását szolgáló hatásszervezési technikák alkalmazásához és 
bemutatásukhoz (47. ábra). A gyermekek tevékenységének, aktivitásának 
fejlődésszempontú megközelítése és jellemzése e rövid részben tehát azért volt fontos, 
hogy e nagy váltást a 10. év környékén kihangsúlyozzuk. 

 

6. Bábosik István neveléselméleti koncepciójának ha tásszervezési modellje 
 
Az előzőekben már jellemeztük az egyes tevékenységeket tartami-minőségi, formai, szervezeti 
formai és emberi fejlődési sajátosságaik alapján. Most a tevékenységekben fellépő 
hatásszervezésekről lesz szó, amely a nevelés egy mélyebb, még tudatosabb szintjét jelenti, s 
amely figyelembe veszi a gyermekek, fiatalok tevékenységi, aktivitási fejlődésére jellemző 
megállapításokat.  
Mivel Bábosik professzor neveléselmélete és nevelésgyakorlata az intézményes keretek között 
folyó nevelésre terjed ki, ezért itt most csak a heteronóm, külső szabályozással foglalkozunk 
tovább (54. ábra).  
 
A heteronóm, külső szabályozású aktivitás, tevékenység, legyen az tekintélyelvű vagy szociális 
irányítású és szabályozású, nevelő hatások által valósul meg. A nevelő hatásoknak pedig 
különböző forrásai vannak (65. ábra). A nevelő hatások forrásai a nevelési tényezők, amelyek 
között tartják számon a tárgyi környezetet, mint nevelési tényezőt – még az impulzív aktivitás 
után is –, magától értetődően a személyi környezetet, mint nevelési tényezőt és a korábbiakban 
már említett konstruktív feladatokat, tevékenységeket, mint nevelési tényezőt.  
A három nevelési tényező közötti kapcsolat egyértelmű: a konstruktív feladatok, tevékenységek 
által alakíthatók ki az egyénben a konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoár konstruktív 
magatartás-és tevékenységformái. A konstruktív feladatok többségében jó, ha a tanulók 
tevékenykedéseinek vannak tárgyi, eszközbeli feltételei, tehát jelen van a tárgyi környezet is, 
mint nevelési tényező. Természetesen a tanulók tevékenykedhetnek ugyanakkor egyedül, de 
csoportban is. Ennek megszervezése a pedagógustól függ, s annak tudatában, hogy az egyéni 
tevékenykedtetés a pedagógus tekintélyi irányítása mellett csak kb. 10 éves korig érhető el 
minden tanulói ellenállás nélkül. Ez után már a tanulók, kortársak, kortárscsoportok egymás 
közötti kölcsönhatásaira kell támaszkodni. E feltételek adják a személyi környezetet.  
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65. ábra: A nevelő hatások külső forrásai Bábosik István csoportosításában 

 
Bármely szabályozású tanulói aktivitásról legyen is szó – tekintélyi személyek, vagy kortársi, 
kortárscsoporti szabályozásúról –, az aktivitások, tevékenységek közben interperszonális, 
személyek közötti kölcsönhatások alakulnak ki. Ezeket nevezi a szakirodalom interakcióknak. Az 
interakcióknak, a személyek közötti kölcsönhatásoknak meg tudjuk határozni az egyes jegyeit és 
formáit is.  
 

- Az interakciók jegyeit tekintve elmondható, hogy az interakciók, az interperszonális 
kölcsönhatások tevékenységek, cselekvések folyamán alakulnak ki. Jellemző rájuk, hogy 
valamilyen kommunikáció formájában valósulnak meg, legyen ez akár verbális vagy nem 
verbális kommunikáció, s ugyanakkor a kölcsönhatásokat valamilyen szándék, 
célirányosság (intenció, intencionalitás) jellemzi, amely irányul valamire. A nevelő 
feladata az, hogy ez egy konstruktív, fejlesztő valamire irányuljon. Tehát valamilyen 
feladatra, s az annak az elvégzéséhez szükséges megbeszélésekre, koordinációkra. 
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- Az interakciók formáit tekintve beszélhetünk kölcsönös követelésről, kölcsönös tiltásról, 
kölcsönös ellenőrzésről, kölcsönös értékelésről, kölcsönös segítségadásról, kölcsönös 
mintaközvetítésről, példaadásról, kölcsönös felvilágosításról, stb. 

 
A tárgyi „környezetet” a konstruktív feladatoknak rendeljük alá.  
A személyi környezet tekintetében pedig az egyes interakciókból származó nevelő hatások 
megszervezése nevelési módszerekkel történik. A nevelési módszerek lehetnek direkt (közvetlen) 
nevelő módszerek és indirekt (közvetett) nevelő módszerek is. A kettő közötti váltást a 
gyermekek, fiatalok fejlődésében bekövetkező 10. év körüli változás teszi indokolttá (Bábosik 
2004., 46-52., 118-120., 147-152. o.).  
 

7. Bábosik István neveléselméleti koncepciójának ne velésmódszertani 
modellje  

 
A nevelő a nevelő hatások direkt (közvetlen, tekintélyi) vagy indirekt (a kortársak, 
kortárscsoportok hatása általi) megszervezése esetén is arra törekszik, hogy eleget tegyen a 
nevelés azon feladatának, hogy kialakítsa az ösztönző-reguláló személyiségbeli 
sajátosságcsoport minden elemének szükségletét, beleértve a közösségfejlesztő-morális és az 
önfejlesztő aktivitás szükségleti rétegeinek szükségleteit is. Ezek ugyanis determináló hatással 
vannak az emberi aktivitásra, tevékenységekre (50. ábra).  
A direkt és indirekt nevelő módszerek elsősorban a személyiség ösztönző-reguláló 
sajátosságcsoportjának formai személyiségkomponenseire (szükségleteire), a szokások, a 
modellek (példaképek, eszményképek) és az eszmei-ideológiai, illetve az egyén önmaga 
külsejére és önmaga produktumaira vonatkozó meggyőződésére gyakorolnak kifejlesztő, 
kialakító hatást, mert ezek közvetlenül fejlesztik ki, illetve fejlesztik tovább a tartalmi 
személyiségkomponenseket a közösségfejlesztő-morális és az önfejlesztő aktivitás szükségleti 
rétegei felé.  
A következőkben a szokásformáló, a modell- és mintaközvetítő (példaképek, eszményképek) és 
meggyőződés-formáló direkt (közvetlen) és indirekt (közvetett) módszerekkel ismerkedünk meg 
(66. ábra) (Bábosik 2004., 46-52., 118-120., 147-152. o.).  
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66. ábra: A direkt (közvetlen) és indirekt (közvetett) nevelési módszerek Bábosik István felosztásában 
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Akár direkt, akár indirekt nevelési módszerekkel szabályozzuk nevelésünk hatásrendszerét, 
tudnunk kell, hogy közvetlenül vagy közvetve, de mindig a tanulókkal állunk kapcsolatban. 
Ezért szükséges, hogy jó kapcsolat alakuljon ki közöttünk és a tanulók között. A jó pedagógus-
gyermek, fiatal közötti kapcsolat alapja a pedagógus, nevelő részéről történő beleélő, empatikus 
bánásmód. Kérdésként merülhet azonban fel, hogy mibe kell beleélnie magát a nevelőnek. A 
nevelőnek a tanulók szükségleteibe kell beleélnie magát (67. ábra). Amennyiben ezt teszi, a 
pedagógus pozitív élményforrásként, empatikus személyként tűnik fel a tanulók előtt (az ábrán a 
kis jobbra irányuló nyíllal jelölt rész). Ha a nevelő egy empatikus személy, akkor a nevelés 
folyamatában – a nevelési cél figyelembe vétele mellett – arra is törekednie kell, hogy olyan 
hatásokat, tevékenységeket szervezzen a gyerekek számára, amelyek szükségleteiket kielégítik. 
Ez a szükséglet kielégítés vonatkozik a biogén szükségletekre (ha a gyermek éhes, addig nem tud 
koncentrálni a tanulásra) éppúgy, mint a pszichogén (ha a gyermeknek családi problémái 
vannak, addig nem tud kellően koncentrálni a tanulásra) vagy a szociogén (ha a tanulót olykor-
olykor nem dicsérjük meg, nem jelzünk pozitív módon vissza tevékenységéről, előbb-utóbb 
ellankad annak végzésében) szükségletekre. Egy, a szükségletei iránt érzékeny, empatikus 
egyén, nevelő esetén a tanulóban pozitív érzelmi élmény keletkezik. Megérzi, hogy igenis számít 
a nevelő számára, s a tanuló maga is pozitív, akár empatikus módon kezd el viszonyulni a nevelő 
felé. Ez fordítottan is igaz: ha a nevelő nem veszi figyelembe a tanuló biogén, pszichogén és 
szociogén szükségleteit, nem elégíti ki azokat, frusztráló hatással bír a tanuló számára, akiben 
emiatt negatív érzelmi élmény keletkezik, s végül maga is negatív, egyáltalán nem empatikus 
módon fog a benne frusztrációt kiváltó nevelő felé fordulni.  
A nevelő akkor tud megfelelő és pozitív, empatikus élményforrás lenni a tanuló számára, ha 
egyrészt ismerni a tanulók szükségetrendszerének diagnosztizálási folyamatait, illetve ismeri azt, 
hogy milyen elvek mentén csoportosítsa a diagnosztizálásból származó információkat a 
szükségletekre nézve. A nem empatikus, frusztráló nevelő ezeket vagy nem ismeri, vagy nem 
akarja tudomásul venni. 
A szükségletrendszer diagnosztizálásának csatornái lehetnek a verbális kommunikáció, a 
metakommunikáció, az egyén tárgyi kelléktára és az egyén személyi kelléktára. A nevelőnek a 
verbális kommunikációs csatorna esetében vigyáznia kell, hogy azt ne szűkítse be, ne érezze úgy 
a tanuló, hogy őt mellőzik, hogy ő értéktelen a nevelő számára, mert ennek következménye a 
pedagógustól való elfordulás, a klikkesedés és a nevelhetetlenség lehet. A metakommunikáció a 
nemverbális kommunikációs csatornát jelenti, amelynek révén a nevelőnek minden egyéb tanulói 
kommunikációra is figyelnie kell a verbálison kívül, mert sokszor ezek többet árulnak el, mint a 
verbális közlések. A személy tárgyi kelléktárának felmérése (ruházat, cipő, hajviselet, az, hogy 
mit olvas, stb.) éppúgy fontos referenciák, mint személyi kelléktárának jellemzői (személyes 
kapcsolatok, baráti kör, stb.). Az ezekből az információszerzési csatornákból bejövő 
szükségletekről árulkodó információkat csoportosítani is lehet a szükségletek biogén, 
pszichogén, szociogén eredetei mentén a könnyebb kezelhetőség végett (Bábosik 2004., 121-
130. o.).  
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Ezen a ponton tehát nincs más feladatunk, minthogy sorra vegyük az egyes direkt és indirekt 
módszereket (66. ábra).  
 

- A direkt (közvetlen) nevelési módszerek alkalmazása – mint korábban említettük – a 10. 
életév előtt alkalmazható annak tudatában, hogy eredményekre is számíthatunk. A direkt 
(közetlen) nevelő hatások és nevelési módszerek igyekeznek kifejleszteni a személyiség 
ösztönző-reguláló sajátosságcsoportjának formai személyiségkomponenseit, vagyis a 
szokásokat, modelleket (példaképeket, eszményképeket) és meggyőződéseket. A szokásokat 
szokásformálás útján, a modelleket modellközvetítés útján, a meggyőződéseket pedig 
meggyőződés-formálás útján. Nézzük meg e személyiségkomponensek kialakításának 
konkrét módszereit. 
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67. ábra: A pozitív vagy negatív nevelő-tanuló kapcsolat kialakulása Bábosik István értelmezésében 
(v. ö.: Bábosik 2004., 122., 123. o.) 
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o A szokásformálás beidegzés, vagyis kondicionálás (megerősítés-leépítés) útján érhető 
el. Ennek módszerei a következők: követelés, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, 
ösztönzés.  
A követelés tekintetében a nevelőnek tisztában kell lennie azzal, hogy ebben a fázisban 
kell megfogalmaznia az optimális magatartás-és tevékenységformákat a tanulók 
számára. Ennek két kritériuma van: a tartalmi szabály, amely esetén mindig törekedni 
kell a maximalizmus és a minimalizmus elkerülésére a követeléskor. A forma szabály a 
második szabály, amelynek lényege, hogy a követelés során mindig a fokozatosság elve 
alapján járjunk el. 

 A gyakoroltatás során a nevelő igyekszik a korábbiakban megkövetelt magatartás-és 
tevékenységformákat begyakoroltatni a növendékkel. A gyakoroltatásnak is vannak 
kritériumai: a tartalmi kritérium arra vonatkozik, hogy a nevelőnek meg kell határozni 
minden kérdést a gyermekek tevékenységével, szervezésével, módszereivel, 
eszközeivel kapcsolatban. A tartalom helyes elosztása arra hívja fel a nevelő figyelmét, 
hogy lehetőség szerint igyekezzék minden tanulói réteget bevonni a 
tevékenykedtetésbe. A begyakorlás során a magatartási-és tevékenységi formákat a 
pedagógus csak motiválás által tudja kialakítani, ezért ki kell tudnia elégítenie a tanulók 
érdeklődési, játék utáni, mozgás utáni, eredményességgel és változatossággal 
kapcsolatos szükségleteit. A gyakoroltatás kereteinek megszervezése jelenti az 
egyénekre vagy csoportokra történő tényleges feladatleosztást.  

 A szokásformálás következő módszere a segítségadás, amely a pedagógus részéről 
történhet aktív hallgatás útján, amikor hallgatásával akarja orientálni a neveltet, 
történhet tanácsadás formájában, amikor szavakkal is orientál, de történhet nyílt 
megoldás felvázolással is a megoldásbemutatás esetén. A megbeszélés során a nevelő a 
tanulócsoport többi tagjait is bevonja a segítségnyújtásba. 

 Az ellenőrzés direkt módszere értékelésként funkcionál, s a felelősségérzet növelésének 
kialakítását célozza meg a neveltekben. Az értékelés során fontos a részletes, komplex, 
lényegi visszajelzés, amelynek során igyekezni kell a finom megfogalmazásokat, 
különösen a negatív visszajelzések esetén, mert ha ez nem így történik, a visszajelzések 
szummálódása tönkre teheti a pozitív nevelő-tanuló kapcsolatot. 

 A direkt ösztönzés módszere ösztönző hatással bír bizonyos magatartás-és 
tevékenységformák megerősítésében, bizonyos magatartás-és tevékenységformák 
leépítésében az elismerés-elmarasztalás, a jutalmazás-büntetés kereteiben. A negatív 
előjelű ösztönzések esetén is törekedni kell arra, hogy buzdító, konstruktív irányú 
legyen a megjegyzésünk, s ne bíráló-szidó jellegű.  

 
o A modellközvetítés (példaképek és eszményképek) közvetítése a szociális tanulás 

utánzásos- vagy modelltanulása során valósul meg. Az itt alkalmazott nevelési 
módszerek a következők: elbeszélés, modellértékű személyek állítása, műalkotások 
bemutatása, a nevelő személyes példamutatása. 

 Az elbeszélés révén a nevelő saját gondolatai révén maga állíthat példaképeket, 
eszményképeket a neveltek elé. 

 Talán még hatásosabb azonban, ha a tanulók figyelmét fel is hívja olyan személyekre, 
akik valóban példaértékűek, példaértékű életet élnek. 

 A műalkotások tanulóknak történő bemutatása pedig szintén formálja 
meggyőződésüket, s közvetve példaképként állítják eléjük az alkotókat is. 

 Nem utolsó sorban maga a nevelő is példaértékű személy, s a tanulók ezen életkorában 
tekintélye révén tűnik ki. Ez a tekintély jelenti egyrészt a nevelőt saját magát (szubjektív 
tekintély), másrészt, ahogyan őt más felnőttek látják (objektív tekintély). A nevelő 
tanulók előtti tekintélyének tudatában sohasem szabad hatalmát fitogtatnia, értelmetlen, 
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jogtalan utasításokat vagy tilalmakat tenni tekintélyéből fakadóan, s nem szabad sem 
tiszteletlenül, sem autokrata módon bánnia a rábízottakkal. Ellenkező esetben a 
nevelési folyamat destruktív irányba fordulhat át. 

 
o A meggyőződés-formálás a tudatosítás által érhető el, amelynek direkt módszerei a 

következők: előadás-magyarázat-beszélgetés és a tanulók önálló elemző munkája. 
 Az előadások, magyarázatok vagy a közös beszélgetések lehetnek rendszeres, 

tudatosító tevékenységekhez kötöttek, amelyeket a nevelő már korábban megtervezett, 
lehet bizonyos alkalmakhoz kötött is (egy ünnep, egy rituálé), de lehet tantárgyak 
tartalmához, anyagához kapcsolódó is. Az előadások, magyarázatok, beszélgetések 
alkalmával a tanulók igénylik, hogy bizonyos bizonyító tényezők is rendelkezésükre 
álljanak. Ezek lehetnek tárgyi bizonyítékok (képek, ábrák, fotók, filmek, stb.) vagy 
tények, események, amelyekhez a hírekből vagy saját tapasztalati úton jutottak hozzá. 
A bemutatások kétféle modell alapján történhetnek: a harmóniamodell, vagy a 
konfliktusmodell alapján. A harmóniamodell csak egyetlen aspektusból mutatja be a 
tényeket, ezért a konfliktusmodell célravezetőbb, mert több oldalról tudósít. 

 A tanulók önálló elemző munkája hasonló felépítést mutat azzal a különbséggel, hogy 
nem a nevelő játszik forrásszerepet az ismeretekben, hanem a tanulók keresik meg 
forrásaikat a nevelő instrukciói alaján (Bábosik 2004., 130-147. o.).  

 
- Az indirekt (közvetett) nevelési módszerek alkalmazása – mint korábban említettük – a 10. 

életév után alkalmazható annak tudatában, hogy eredményekre is számíthatunk. Az indirekt 
nevelési módszerek alkalmazása során továbbra is a nevelő az irányító, de már nem 
közvetlenül, hanem közvetett módon, a tanulók tevékenységének és egymásra gyakorolt 
interakcióinak megszervezésével. Az indirekt (közvetett) nevelő hatások és nevelési 
módszerek is igyekeznek kifejleszteni a személyiség ösztönző-reguláló 
sajátosságcsoportjának formai személyiségkomponenseit, vagyis a szokásokat, modelleket 
(példaképeket, eszményképeket) és meggyőződéseket. A szokásokat szokásformáló 
interakciók útján, a modelleket modellközvetítő interakciók útján, a meggyőződéseket 
pedig meggyőződés-formáló interakciók útján – mivel ekkor közvetve (indirekten) már 
csak a tanulók egymás közötti interakcióira hathat. Nézzük meg e 
személyiségkomponensek kialakításának konkrét módszereit. 

 
o A szokásformáló interakciók a beidegzés, vagyis a kondicionálás (megerősítés-leépítés) 

útján érhetők el a következő indirekt módszerek segítségével: perspektívák 
megszervezése, hagyományok kialakítása, közvetett követelés, közvetett ellenőrzés, 
közvetett ösztönzés. 

 A perspektívák (68. ábra) távlatokat, célokat vagy feladatokat jelentenek a jövőre 
nézve, amelyeket egy eszmei-megegyezéses kapcsolati rendszer tekintetében maguk a 
tanulók hoznak meg. A közös megbeszélések alkalmával interakciók sora alakul ki. A 
nevelő mindeközben közvetett módon irányít. A perspektívák kialakítása azért 
rendkívül fontos, mert közös célok, feladatok nélkül nem lehet konstruktív módon 
életképes a csoport. 

 A csoport azonban nemcsak előre tekint, hanem vissza is: rendelkezik bizonyos 
hagyományokkal (69. ábra), amelyek mintegy meghatározzák a közös perspektívákat, s 
a hozzájuk vezető utat is. Így ezek a hagyományok, mint szokások játszanak szerepet a 
csoporton belüli egyének éltében. Ha valamelyik csoporttag ennek a normarendszernek, 
hagyományrendszernek ellene mond, a csoport többi tagja figyelmezteti őt interakciók 
sorozatán át. 
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 A közvetett követelés (70. ábra) az indirekt módszer esetében is hasonlót jelent, mint a 
direkt követelés esetén: vagyis az optimális magatartás-és tevékenységformák 
megfogalmazását. Az indirekt módszer esetében a nevelő azonban nem egy tanuló felé 
közvetíti a követelést, a követelményeket, hanem egy csoport, osztály felé, ahol a 
nevelő által megfogalmazott követelések az egyes egyének esetében, s az egyének 
között is újra megfogalmazódnak. 

 A közvetett ellenőrzés (71. ábra) a nevelő által a csoporttagok között kialakított 
rendszeres beszámoltatást jelenti interakciók formájában arról, hogy hol állnak a 
csoporttagok, s maga a csoport, a célok, feladatok elérésében. 

 A közvetett ösztönzés a csoporttagok egymásra irányított elismerései-elmarasztalásai, 
jutalmazásai-büntetése, amelyek ösztönzőleg hatnak a további munkavégzés 
tekintetében. Ezen ösztönzések irányulhatnak a csoporton belülről, de közvetve a 
nevelőtől is megfogalmazódhatnak, s bármelyik két esetben a felelősséget igyekeznek 
erősíteni a tagokban. Amennyiben a tagok felelőssége egységes, úgy a nevelőtől (vagy 
a csoporton belülről) érkező pozitív vagy negatív értékeléseket, ösztönzéseket a csoport 
tagjai egymás között reprodukálják tovább egymásra irányítva (72. ábra). Előfordulhat 
azonban az is, hogy eltérő felelősségű tanulók tevékenykednek a csoportban. Ekkor a 
nagyobb felelősséget vállalóra hatványozottabban jut a csoporton belüli értékelés, 
ösztönzés. Ugyanez a helyezet áll elő abban az esetben is, ha a csoporton belül negatív 
magatartású tanuló vesz részt (73. ábra). A nevelő által közvetített pozitív vagy negatív 
értékelésekből, ösztönzésekből e tanuló felé a csoport tagjai részéről biztosan nem fog 
eljutni a pozitív értékelés, a negatív azonban annál inkább. A közvetett ösztönzés-
értékelés formai keretek tekintetében megvalósulhat az úgynevezett információs és 
értékelő fórumokon, szervekben is (iskolarádió, iskolaújság, kölcsönös plenáris 
értékelési fórumok).  
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68. ábra: Perspektívák (Bábosik 2004., 158. o.) 69. ábra: Hagyományok (Bábosik 2004., 158. o.) 
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70. ábra: Közvetett követelés (Bábosik 2004., 160. o.) 71. ábra: Közvetett ellenőrzés (Bábosik 2004., 161. o.) 
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o A modell-és mintaközvetítő interakciók a szociális tanulás utánzásos vagy modell 

tanulási útján érhetők el. Az ide sorolható indirekt (közvetett) módszerek pedig a 
következők: a nevelő személyes részvétele a közösség tevékenységében. Ez jelenti 
egyrészt azt, hogy nem hagyja szabadon folyni az eseményeket, hanem – bár nem 
direkt módon – de a háttérből, jól megszervezett és indirekt módon irányít. E pontnál 
azonban ki kell térni a nevelő személyes példaadására is, mert ez szintén modell- és 
mintaközvetítő jelleggel hat a tanulókra. 

 A másik indirekt módszer a nevelő részéről történő, a csoportból kiemelt pozitív egyéni 
vagy akár az egész csoport által prezentált minták, modellek kiemelése. A hasonló 
korosztályból kikerülő modellek, minták ugyanis még erőteljesebben hatnak a 
tanulókra.  

 
o A meggyőződés-formáló interakciók a tudatosítás, valamint a közvetett felvilágosítás és 

a vita indirekt módszerei által alakíthatók ki. 
 A közvetett felvilágosítás módszere a tevékenységek során figyelembe veendő 

értékekre és a betartandó normákra vonatkozóan.  
 A vita módszere (74. ábra) pedig a kölcsönös felvilágosítás alkalmazásának módszere, 

ahol a nevelőtől indulnak ki az információk, érvek, bizonyítékok a csoportra 
vonatkoztatva, s maguk a csoporttagok ezekből válogatva világosítják fel, győzik meg 
egymást az interakciókon keresztül (Bábosik 2004., 147-166. o.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezekkel tulajdonképpen átnéztük a direkt és indirekt nevelő módszerek rendszerét és jellemzőit 
is. 
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72. ábra: A közvetett ösztönzés hatásmechanizmusa azonos 
érdemek vagy azonos mértékű felelősség esetén 

(Bábosik 2004., 162. o.) 

73. ábra: A közvetett ösztönzés hatásmechanizmusa eltérő 
érdemek vagy különböző mértékű felelősség esetén 

(Bábosik 2004., 161. o.) 
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74. ábra: Vita (Bábosik 2004., 165. o.) 
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8. Bábosik István neveléselméleti koncepciójának ös szefoglalása  
 
E fejezettel Bábosik professzor neveléselméleti és nevelésgyakorlati koncepciójának végére 
értünk. E koncepcióban összefoglaltuk a professzor úr által fontosnak tartott nevelési értéket – a 
konstruktív életvezetést –, amely egyben nevelési célként is megfogalmazódott (47. ábra). A 
nevelési célból egyenesen következett az a kézzelfogható személyiségértelmezés, vagyis 
emberkép, amelynek elemi révén világossá vált, hogy a nevelési folyamatban a nevelőnek az 
ösztönző-reguláló személyiségbeli sajátosságcsoport kialakítását kell feladatául kitűznie. Ennek 
a nevelési célnak és feladatnak az értelmében kell megszervezni a konstruktív magatartás-és 
tevékenységformák kialakítását a nevelési folyamatban megvalósuló tevékenységszervezés 
útján. A tevékenységszervezési elvekhez hűeknek kell maradnunk az oktatás során is, amikor a 
tananyag tartalmának kiválasztására és prezentálására kerül sor. A tevékenységszervezés 
ugyanakkor a nevelési szintek közül a második, tudatos szintnek tekinthető. A nevelés harmadik 
szintjére akkor jutunk el, ha a tevékenységek megszervezésén túl a tevékenységekben 
megvalósuló interakciókat, személyek közötti kölcsönhatásokat is igyekszünk irányítani, 
szabályozni. Ez a hatásszervezés útján, s a nevelésmetodikai módszerek alkalmazása révén 
érhető el, amelyek mögött továbbra is ott van a pedagógus, aki aktívan, direkt vagy indirekt 
módon – s semmiképpen sem passzív módon – van jelen a nevelés folyamatában, mint annak 
irányítója. A nevelési folyamat sikere, eredményessége – a kutatások tükrében – kiemelkedőbb, 
ha a szegregáció helyett az integrációt, a nivelláló bánásmód helyett pedig az egyéni, adaptív-
differenciáló bánásmódot választjuk a tanulók csoportalkotásában és csoportos, illetve egyéni 
nevelésében-oktatásában.  
 

III. A logopedagógia nevelésfilozófiája és nevelése lmélete 
 
Mint korábban jeleztük, a logopedagógiának e kötetben az a célja, hogy nevelésfilozófiát, 
neveléselméletet teremtsen. Ugyanakkor azonban nem célja, hogy egy teljesen új 
neveléselméletet dolgozzon ki, hanem hatást tudjon gyakorolni bizonyos pontokon a jelen 
neveléselméletek koncepcióira, hiszen ma már rendelkezünk jó nevelésfilozófiai és 
neveléselméleti elgondolásokkal. Magyarországon az egyik elfogadott neveléselméleti munka 
Bábosik István professzor nevéhez fűződik, akinek koncepcióját az előbbiekben részletesen 
bemutattuk. Most e neveléselméleti koncepció magját megtartva egészítjük ki azt, a 
logopedagógia – és logoterápia – elgondolásaival. 
 

1. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának s émája  
 
A logopedagógia nevelésfilozófiai és neveléselméleti koncepciója szintén egy jól meghatározott 
fogalmi térképből indul ki, amely segítségével felvázolhatók az általa vallott neveléselmélet főbb 
csomópontjai (75. ábra). 
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Bábosik professzortól eltérően a logopedagógia még akkor sem indulhat ki elsődlegesen a 
nevelési célból, ha témáját tekintve neveléselméletről szól. A logopedagógia először az emberből 
indul ki, akit a nevelés során fejleszteni kíván. Koncepciónk ugyanis azt vallja, hogy nem túl 
helyes megközelítés egy nevelési célból levezetni az embert, illetve az embert konstruáló 
emberképet, még akkor sem, ha témánk közvetlenül nem az ember, hanem az ő nevelése. A 
nevelési célt tehát mindig és mindenkor az emberből kell levezetni, annál is inkább, mert egy jól 
meghatározott emberképpel már kezdetben világossá válik, hogy mit is kívánunk kialakítani, 
fejleszteni.  
A logopedagógia ennek az emberképnek a fényében le tudja vezetni motivációs modelljét is. A 
motiváció ugyanis az ember egyik személyiségbeli tulajdonsága, így az emberképhez, mint 
rekonstrukcióhoz ez is hozzá tartozik.  
Az emberkép és motivációs modell megfogalmazása után a logopedagógia koncepciója a további 
folyamatok tekintetében már egyet ért Bábosik professzor elgondolásával: az ember nevelése 
abban a nevelési folyamatban valósul meg, amelyben alapvető tevékenységszervezés történik. E 
tevékenységszervezéssel kapcsolatos megállapításokat az oktatásban a tananyagok tartalmának 
kiválasztási elveinél és prezentálásánál is alkalmazni kell. A tevékenységeket a nevelési 
folyamatban szabályozás útján tesszük még hatékonyabbá, ez pedig egyrészt a hatásszervezési 
módszerek jó megválasztását, alkalmazását másrészt a pedagógus hozzáállását, harmadrészt a 
nevelés módszerek helyes kiválasztását és alkalmazását jelenti. 
A logopedagógia a szegregáló közösségalakítás helyett az integráló típust fogadja el, mert úgy 
véli – a szakirodalmakra hagyatkozva –, hogy eredményesebben fejleszthetők közösen a 
különböző sajátosságokat mutató tanulók. E fejlesztés azonban a nivelláló bánásmódtól merőben 
eltérő, személyre szabott adaptív és differenciáló bánásmód legyen.  
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75. ábra: A logopedagógia neveléselméleti és nevelésgyakorlati koncepciójának sémája 
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A nevelési szintek megvalósulása tekintetében egyetértünk a Bábosik professzor által 
körvonalazott három szinttel és azok alkalmazásával.  
 
A logopedagógia neveléselméleti sémája ezen a ponton igen tág, így a következőkben 
igyekszünk végigvenni és kifejteni a főbb csomópontokat. 
 

2. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának e mberképe és 
motivációs modellje  

 
Mint ahogyan említettük, a logopedagógia az emberből indul ki, az embert határozza meg, s 
mindezek alapján az ember alapvető jellemzőit, tulajdonságait sorolja fel először, mert nevelési 
céljait csak e meghatározások után vezetheti le.  
 
Az emberkép bemutatása előtt azonban még egy fogalmi magyarázatra szükségünk van. A 
logopedagógia szándékosan nem használja Bábosik professzor személyiségértelmezés szavát, 
mert a benne lévő pszichológiai fogalom, a személyiség csak az ember állati eredetű lelkének 
(pszichéjének) és az ember által meghatározott kultúrának a kölcsönhatását jelenti. A 
logopedagógia értelmében azonban az ember több mint személyiség, vagyis állati eredetű lélek 
(psziché) és kultúra kölcsönhatása, vagyis több mint pusztán pszichoszociális egyén (v. ö.: a 
Bábosik István neveléselméleti koncepciójának nevelési célja és emberképe, valamint a Bábosik 
István neveléselméleti koncepciójának személyiségértelmezése című fejezetekkel). Nézzük, miért 
(76. ábra)! 
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76. ábra: A logopedagógia koncepciójának emberképe és az ember tulajdonságai, jellemzői Frankl nyomán 

 
A logopedagógia az embert a test, a lélek (psziché) és a szellem hármas egységének és 
teljességének fogja fel. Az ember teste, lelke (pszichéje) és szelleme pedig az ember egy-egy 
létdimenzióját, létlényegét jelenti minden, az adott létdimenzióra, létlényegre jellemző 
tulajdonságaival, jellemzőivel együtt. Az ember három létdimenziója egységben áll – amelyet az 
ábra egymásba olvadó oválisai jelölnek –, s amely azt hivatott jelezni, hogy az ember egyik vagy 
másik létdimenzióját lehet jellemezni, de őt magát csak akkor kapjuk meg igazán, ha a 
létdimenziókat egységben, s nem önmagukban szemléljük. Az ember létdimenzióinak teljessége 
pedig – vagyis a négyszög, mely összefogja a három oválist – azoknak figyelemfelhívó fogalom, 
akik hajlamosak elfelejteni, hogy az ember nemcsak test, sőt nemcsak lélek (psziché), hanem 
szellem is. Tehát test, lélek (psziché) és szellem teljessége.  
Az ember ezen meghatározása a logoterápia két dimenzionálontológiai törvényéből és 
magyarázataiból következik, amelyekről e kötet A logoterápia első dimenzionálontológiai 
törvényének vizsgálata és A logoterápia második dimenzionálontológiai törvényének vizsgálata 
című fejezetekben lehet bővebben tájékozódni.  
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Az embert alkotó létdimenzióknak, létlényegeknek megvannak a maguk jellemzői, 
tulajdonságai, amelyeket a logopedagógia szintén az emberkép meghatározásakor tárgyal, hiszen 
e jellemzők és tulajdonságok alapvetően hozzá tartoznak az emberhez.  
 

- Az ember testi jellemzői között lehet számon tartani az ember genetikai adottságait (pl. 
DNS), amelyeket az egyén szüleitől, édesanyjától és édesapjától örököl a nemzés és a 
fogantatás pillanatában, de ide sorolhatók azok a biológiai-fiziológiai struktúrák is, 
amelyek az embert biológiai értelemben alkotják (csontváz, izomváz, bőr, stb.). Az ember 
testi jellemzői között lehet számon tartani biokémiai-fiziológiai folyamatait (reflexek, 
szükségletek, stb.) (v. ö.: A logoterápia első dimenzionálontológiai törvényének vizsgálata 
című fejezettel). 

 Bár a logopedagógiának nem tárgya az ember testi jellemzőinek teljességre törekvő 
felsorolása – amelyek inkább biológiai, orvostudományi kérdésköröket feszegetnek – 
mégis látható, hogy e testi jellemzők, alapvető jellemzői az embernek, s a logopedagógia 
sem mehet el mellettük, legalább a felsorolás szintjén, annál is inkább, mert ezek nélkül 
nem is beszélhetnénk emberről. E tulajdonságok ugyanis az ember alapvető karakterét 
adják meg. 

 
- Az ember lelki (pszichés) létdimenziójának, létlényegének szintén vannak jellemzői, 

tulajdonságai. Ezek közé lehet sorolni az alacsonyabb rendű animális eredetű 
folyamatokat (ösztönök, hajlamok, vágyak, stb.), amelyek egy cseppet sem különböztetnek 
meg minket az állatoktól. A lelkiállapot, közérzet is az ember lelki (pszichés) tulajdonságai, 
de még ezek sem teljesen ember specifikusak, mert az állatoknak is van közérzetük. 
Magasabb rendű emberi lelki (pszichés) képződményeknek tekinthetők a magasabb rendű 
pszichoszociális folyamatok (szociális beilleszkedés, magatartási minták elsajátítása, 
szocializáció, stb.), amelyek már tipikusan emberi környezetben, emberi kultúrában 
létrejövő, s ezért az állatvilágtól, az állatok lelki (pszichés) működéseitől magasabb rendű 
lelki (pszichés) működésre utalnak. Nem véletlen, hogy az embert nemcsak lelki (pszichés) 
lénynek, hanem szociális, vagy pszichoszociális lénynek is nevezzük. Ebből megérthető, 
hogy az ember, mint személyiség egy magasabb rendű pszichoszociális és kulturális lény. 
Végül az emberre intellektuális adottságok is jellemzők (tanulás, emlékezet, stb.). Az 
ember alapvető lelki (pszichés) jellemzőit a logopedagógia jellemként definiálja (v. ö.: A 
logoterápia első dimenzionálontológiai törvényének vizsgálta című fejezettel).  

 
 Bábosik professzor emberképe e két előbbi logopedagógia által definiált lelki (pszichés) 

jellemzőt tekinti az ember alkotójának. Vagyis egyrészt Bábosik professzor értelmezésében 
az ember csak lelki (pszichés) lény, akinek másrészt van közösségfejlesztő-morális 
jellemzője – amely a logopedagógiai értelmében a magasabb rendű pszichoszociális 
folyamatokkal egyezik meg – és van önfejlesztő-szociális életképességi jellemzője – amely 
a logopedagógia értelmében az intellektuális adottságoknak feleltethető meg. Bábosik 
professzor ebbéli értelmezésével a logopedagógia is egyetért tehát, de vallja, hogy az 
emberkép meghatározásakor e tulajdonságok még nem mutatják meg nekünk a teljes 
embert, csak „részletét” (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának nevelési 
célja és emberképe című fejezettel).  

 
- Nem szabad az ember bemutatásakor elfeledkeznünk a kifejezetten emberi, s így az 

állatvilágra alapvetően nem jellemző létdimenziójáról, létlényegéről sem. E létdimenzió, 
létlényeg a szellemi létdimenzió, amelynek szintén vannak meghatározott tulajdonságai: az 
ember szellemi létdimenziója személyes, vagyis a szellemi létdimenzió tekintetében 
beszélhetünk csak emberi személyről. Az ember személy, mert az élővilágban egy sajátos, 
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növényekre és állatokra nem jellemző egzisztenciával, létezéssel rendelkezik. Aki az ember 
szellemi tulajdonságának e jellemzőjét elvitatja, kollektivizmust követ el (v. ö.: A szellem 
személyessége és a Kollektivizmus című fejezetekkel). 

 Az ember azonban szellemében szabad is, tehát szabad minden biológiai-pszichológiai ok-
okozati összefüggésektől, mert azoktól képes magát eltávolítani, képes azokkal szemben 
felvenni a harcot. Az ember e kifejezetten szellemi képessége a szellem dacoló hatalma. Az 
emberre ugyanakkor szabadságából kifolyólag jellemző egy másik, kifejezetten emberi-
szellemi tulajdonság, amely sehol máshol az élővilágban nem fordul elő, s ez az ember 
felelőssége. Akik az ember szabadságát, felelősségét és szellemének dacoló hatalmát 
elvitatják, a pán-determinizmus csapdájába esnek (v. ö.: A szellem szabadsága és a Pán-
determinizmus című fejezetekkel).  

 Mivel az ember szabad, ezért mentes is minden biológiai és pszichológiai ok-okozattól. 
Különösen igaz ez a biológiai és pszichológiai eredetű betegségekre. Ez azt jelenti, hogy az 
emberi szellem egyszerűen nem tud megbetegedni, sőt képes távolságot tartani a biológiai-
pszichológiai ok-okozatoktól, illetve biológiai-pszichológiai betegségeitől is, szellemében 
megőrizve sértetlenségét. A szellem e tulajdonsága az ember szellemi eredetű ön-
eltávolodási (ön-distancia) képességéből származik. E szellemi ön-eltávolodási képessége 
révén képes megőrizni szellemének sértetlenségét még a tragikus triásszal – bármilyen 
szenvedéssel, az elkövetett bűn és az elmúlás, a halál tényével – szemben is. E szellemi 
tulajdonság és képesség szintén elvitatható, de akkor a pszichologizmus csapdájába esünk 
(v. ö.: A szellem sértetlensége, a Pszichologizmus és A logoterápia, mint filozófia című 
fejezetekkel). 

 Végül, de nem utolsó sorban az emberi szellem értelemorientált, mert az élővilágban 
egyedül ő keresi értelemlehetőségeit, amelyeket beteljesíthet, s így végső soron egyedül ő 
törekedhet életének alapvető értelmességére. Ezen értelemkeresésben olyan 
értelemlehetőségek után kutat, amelyek elsősorban nem őrá, az ő boldogulására irányulnak, 
hanem túlmutatnak önmagának, s irányulnak valaki, vagy valami felé: egy szeretett 
személy, vagy egy elvégzendő feladat, munka felé. Az ember önmagán túlmutató, másokat, 
más dolgokat önmagánál előbbre helyező szellemi képessége az ön-felülmúlás képessége 
(ön-transzcendencia). Mindezek után a redukcionizmus csapdájába esünk akkor, amikor a 
szellem értelemorientáltságát és ön-felülmúlását elvitatjuk (v. ö.: A szellem 
értelemorientáltsága, a Redukcionizmus és A logoterápia, mint filozófia című fejezetekkel).  

 Az ember személyességéből adódó szabadságát, felelősségét és értelemorientáltságát pedig 
egy kifejezetten emberi-szellemi képződmény, egy intuíció irányítja, amit lelkiismeretnek 
nevezünk (v. ö.: A lelkiismeret című fejezettel).  

 
Ezzel tulajdonképpen logopedagógiai szempontból meghatároztuk az embert és tulajdonságait-
jellemzőit. Az ember szellemi tulajdonságairól, jellemzőiről – amelyek a logoterápia két 
dimenzionálontológiai törvényéből következnek –, a belőlük következő szellemi képességekről, 
s ezek letagadásáról A logoterápia elméleti koncepciója című fejezetben részletesebben 
olvashatunk!  
 
Az ember logopedagógiai szempontú elemzéséhez azonban hozzá tartozik, hogy megvizsgáljuk, 
milyen mechanizmusok mozgatják, motiválják testi, lelki (pszichés) és szellemi folyamatait, 
hiszen ezek a testi, lelki (pszichés) vagy szellemi eredetű tulajdonságaiból, jellemzőiből 
eredeztethetők. E tekintetben tehát most a motivációkoncepciókról és konkrétabban a 
logopedagógia motivációkoncepciójáról esik szó.  
 
Az ember testi és lelki (pszichés) folyamatait biológiai, pszichológiai-szociológiai szükségletei 
irányítják a homeosztázis elve alapján. A homeosztázisban a szervezet egy egyensúlyi állapotra 
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törekszik. Ha az emberben egy hiány, egy szükséglet alakul ki – akár biológiai, akár 
pszichológiai, tehát testi vagy lelki (pszichés) értelemben – akkor a szervezet beindítja a hiány 
megszüntetésére, a szükséglet kielégítésére, a szervezet egyensúlyi állapotának visszaállítására 
indukált motiváló folyamatait. E motiváló folyamatok fogják tehát visszaállítani a szervezet 
egyensúlyát. Az ember e testi-lelki (pszichés) szükséglet-hierarchiai rendszerét a legjobban 
Abraham Maslow szemléltette (76. és 77. ábra) (v. ö.: A szellem értelemorientáltsága, a 
Redukcionizmus és a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának tevékenységszervezési 
modellje című fejezetekkel). 

 
- Az ember biológiai-testi jellemzőit és folyamatait az ember biológiai szükségletei tartják 

fenn és irányítják. Maslow ezeket biológiai-fiziológiai szükségleteknek nevezte, s ide 
sorolta az éhséget, a szomjúságot, stb., amelyek, mint motiváló szükségletek kiváltják a 
szervezet egyensúlyi állapotra való törekvését, vagyis az éhség és szomjúság, stb. 
csillapítására szolgáló tevékenységeket, az evést és az ivást, stb. 

 Bábosik professzor is említi az egyén testi rétegéből származó biológiai-fiziológiai 
szükségleteket, mint biogén szükségleteket, s ide sorolja a táplálkozás, a mozgás, a pihenés, 
a játék, a változatosság szükségleteit. A szellemi (értsd: értelmi) aktivitás és 
eredményesség szükségleteit azonban a logopedagógia már nem sorolná ebbe a csoportba, 
hanem inkább az alábbi, következő csoportba (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti 
koncepciójának tevékenységszervezési modellje című fejezettel). 

 
- Az ember lelki-pszichés jellemzőit és folyamatait pszichés és – magasabb rendű lelki-

pszichés jellemzőit és folyamatait – pszichoszociális szükségletei tartják fenn és irányítják. 
Maslow ezek közé sorolta a biztonság szükségletét, a szeretet szükségletét, a megbecsülés 
szükségletét, a kognitív szükségleteket, az esztétikai szükségleteket és az önmegvalósítás 

Önmegvalósítási szükségletek: az önkiteljesítés elérése 
és a lehetőségek megvalósítása 

Kognitív szükségletek: tudni, érteni, megismerni 

A megbecsülés szükséglete: teljesíteni, kompetensnek 
lenni és elnyerni mások tiszteletét és elismerését  

A szeretet szükséglete: másokhoz tartozni, 
befogadottnak lenni 

Biztonsági szükségletek: biztonságban, veszélyektől 
mentesnek lenni 

Biológiai-fiziológiai szükségletek: éhség, szomjúság 
és így tovább 

Esztétikai szükségletek: 
szimmetria, rend, szépség 

Biológiai 
szükségletek 

P
szicho-szociális szükségletek 

 

77. ábra: Az ember bio-pszicho-szociális szükségleteinek hierarchiája Abraham Maslow szerint 
(Atkinson-Atkinson-Smith-Bem 1995., 402. o., módosítások: Moldován) 
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szükségleteit. E szükségletek szintén motiváló hatással bírnak a szervezet egyensúlyi 
állapotának visszaállítására szolgáló tevékenységek generálására: ha félünk, szüleinkhez 
húzódunk, ha szeretetre van szükségünk, társat keresünk magunknak, egyes 
tevékenységeink befejezte után elismerő szavakra van szükségünk, ha meg kívánunk 
ismerni valamit, tanulni kezdünk, ha lakásunk tisztán és szépen tartására van igényünk, 
takarítani és díszíteni kezdünk, s ha szeretnénk megvalósítani önmagunkat, tanulunk, 
fejlődünk, igyekszünk előbbre jutni a ranglétrán.  

 Bábosik professzor e pszichoszociális szükségletekhez sorolja az egyén lelki (pszichés) és 
pszichoszociális rétegéből származó pszichogén és szociogén szükségletek csoportját. 

 A pszichogén szükségleteknél említi az intellektuális, esztétikai, alkotási, változatosság 
utáni, a látványosság utáni, a szabadság utáni, a rend utáni, az eredményesség, a tárgyi 
értékek megszerzése, a szakmai tevékenyég, a gyűjtés, a fantáziálás, a szenzáció, a játék és 
szórakozás, a belső feszültség szükségletét. 

 A szociogén szükségletek csoportjába pedig a következő szükségleteket utalja: altruizmus, 
igazságosság, pártfogás, örömszerzés, társas együttlét, véleménycsere, együttműködés, 
barátság, mások irányítása, védettség, szeretet, társas mulatozás, kiemelkedés, presztízs, 
figyelem, társadalmi normáknak való megfelelés, személyi becsület megőrzése, értékessé 
válás, szokások, modellek (példaképek, eszményképek), meggyőződések utáni 
szükségletek (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának tevékenységszervezési 
modellje című fejezettel). 

 E pszichogén, szociogén vagy összességében pszichoszociális szükségletek Bábosik 
professzor féle felsorolásánál igen nehéz a dolgunk, ugyanis rendre találhatók benne olyan 
általa vallott pszichoszociális szükségletek (altruizmus, barátság, szeretet, stb.), amelyek 
nyugodt szívvel (inkább) utalhatók a szellemi létdimenzió, létlényeg működési – és nem 
szükségleti! – körébe is. Aki a logoterápia elméleti vonatkozásait már áttanulmányozta e 
kötetben, annak világosan kitűnik, hogy miért. Így a Bábosik-féle pszichoszociális 
szükségletek kiválogatását sem tesszük most meg. Mindenesetre a következő, szellemi 
létdimenziós motivációelmélettel foglalkozó részünk valamiképpen mégiscsak rávilágít 
erre a kérdésre. 

 
 A tanulók bio-pszicho-szociális szükségleteinek kellő hierarchiai ismerete, 

diagnosztizálása – a verbális kommunikáció, a metakommunikáció, az egyén tárgyi 
kelléktára, az egyén személyi kelléktára alapján – és tiszteletben tartása révén a pedagógus 
pozitív, empatikus személyként jelenik meg a tanulók előtt, amely segítheti a pozitív 
pedagógus-tanuló kapcsolat kialakulását (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti 
koncepciójának nevelésmódszertani modellje című fejezettel).  

 
- Az ember szellemi létdimenziójának jellemzőit, képességeit és folyamatait nem lehet 

szükségletekből levezetni, mert nem állnak mögöttük szükségletek, hiszen az ember itt már 
nem önmagára és szükségleteire irányul – mint Maslow vagy Bábosik professzor 
motivációértelmezésében – hanem túlmutat önmagán és szükségletein mások vagy 
másvalamik irányába (76. és 78. ábra)! Egy benső feszültség, a noo-dinamika, a szellem 
benső folyamatai azok, amelyek az ember jelen állapota és lehetséges jövője – tehát nem 
szükségletei és kielégítésük – között meghúzódva világítanak rá az ember szellemi 
létdimenziójában arra, hogy a jelenben található objektív értékek közül melyek azok az 
értékek, amelyek felé, mint értékes dolgok felé az ember orientálódhat, irányulhat. Ha 
felfedezi ezeket, szubjektív, csak számára értékes, fontos és értelemteli értékekre 
(személyek, bizonyos dolgok) találhat rá. Ekkor körvonalazódik ugyanakkor szellemi 
létlényegében a felismerés is egy konkrét és értelmes célról vagy célokról a felismert 
értékek tekintetében, azokra irányulva, amelyeket bizonyos feladatok, tevékenységek útján 
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beteljesít (közösen eltöltött kirándulás a szeretett személyekkel, tanulmányok az orvosi 
pályára álláshoz, hogy másokon segíthessen).  

 A felismert értékek, értelmek, célok, s a célok beteljesüléséhez vezető cselekvés és feladat 
teli út a boldogság érzése felé vezérli az embert, aki az értelem megélése közben 
élményértékekre (a kirándulás szépségei, a személyek, akikkel kirándul), alkotó és teremtő 
értékekre (új orvosi eljárások) valamint beállítódási értékekre (a tragikus triász (szenvedés, 
bűn, halál) elviselésének teljesítménye) tesz szert. Ebből pedig az is következik, hogy 
minden ember más és más értékekkel rendelkezik (v. ö.: A szellem értelemorientáltsága és 
a Redukcionizmus című fejezetekkel). 

 
 A logopedagógia szellemi létdimenzióra vonatkozó motivációkoncepciójából tehát a 

Maslow vagy Bábosik professzor féle pszichoszociális szükségleteket is lehet máshogy 
értelmezni. A logopedagógia és a logoterápia motivációkoncepciójáról részletesebben A 
szellem értelemorientáltsága, Redukcionizmus című fejezeteknél lehet bővebben olvasni!  
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78. ábra: A logopedagógia 
koncepciójának motivációs modellje 

Frankl nyomán 
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Mivel a logopedagógia egy holisztikus szemléletet takar, üdvözli Abraham Maslow és Bábosik 
professzor motivációkoncepcióit is. Annál is inkább, mert a logopedagógia amellett, hogy vallja: 
az ember szellemi személy, nem feledkezik meg arról, hogy test és lélek (psziché), tehát vannak 
bizonyos szükségleti-motivációs irányítói, amelyek a szellemi létlényegre való rádöbbenése és 
annak meggyőződésszerű tudatosítása előtt majdnem teljesen irányítják az embert. 
 
Az ember testi-lelki (pszichés) fejlődését a biológiából és a fejlődéspszichológiákból már 
ismerjük. Ezen a ponton azonban felmerül a kérdés, hogy – az előbbiekben említett szellemi 
létlényeg kapcsán – az ember hogyan és mikor ébred rá szellemi létdimenziójára, folyamataira, s 
mikor lesz képes szellemi létdimenzióját követve tudatosan cselekedni? 
 
Az ember szellemi létdimenzióját követve cselekedni csak akkor kezdhet el, ha felismeri 
szellemi létdimenziójának és jellemzőinek, tulajdonságainak, folyamatainak, képességeinek 
jelenvalóságát, s ezt a felismerést meggyőződésszerűen tudatosítja is magában. Hogy hogyan és 
mikor kezdődik meg a szellemi létdimenzióra és folyamataira való rádöbbenés időszaka, abban a 
Bábosik professzor jellemfejlődéssel kapcsolatos koncepciójában már tárgyalt Piaget-féle 
értelmi fejlődés szakaszelmélet és erkölcsi ítéletek fejlődéselmélet, a Kohlberg-féle erkölcsi 
ítéletek fejlődéselmélet és Elisabeth Lukas asszony Logo-tesztjének elméleti vonatkozásai 
adhatnak számunkra kielégítő választ (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának 
személyiségértelmezése és a Logo-teszt című fejezetekkel).  
 

- A szellemi létdimenzióra és folyamataira való rádöbbenéshez a jellem, az erkölcs 
fejlődésén és fejlesztésén keresztül vezet az út. Ezek azonban nem a semmiből alakulnak 
ki, hanem a tudatos, szervezett nevelés keretein belül. A logopedagógia tehát vallja, hogy a 
jellem, az erkölcs kifejlesztéséhez szükség van a környezeti tényezők jelenvalóságára: a 
településkörnyezetre, az iskolai hatásrendszerre és a családra. 

- Ha azonban a nevelés tudatos és intézményes keretek között, a törvényi előírásoknak 
megfelelően zajlik, akkor vele időarányosan az értelmi fejlettség is kezd kialakulni, amin 
keresztül a jellem és az erkölcs fejlődése tovább bontakozik a Piaget által már tárgyalt 
értelmi fejlődésnek megfelelően, s az ebből következő piaget-i, kohlbergi erkölcsi ítéletek 
fejlődéselméletnek megfelelően (6. táblázat). 

 
Jean Piaget  Laurence Kohlberg 

Értelmi fejl ődés 
szakaszelmélete 

Erkölcsi ítéletek fejlődése ÉLETKOR Erkölcsi ítéletek fejlődése 

Szenzoros szakasz - 0-2. év 
Prekonvencionális erkölcs 

(1-2. szakasz 
(büntetésorientáció, 
jutalomorientáció)) 

Műveletek előtti szakasz 
Első szint 2-5. év 

Második szint 
(erkölcsi realizmus) 5-7. év 

Konkrét műveleti szakasz Harmadik szint 

7-10. év 

10-12. év 

Konvencionális erkölcs 
(3-4. szakasz)  

(jógyerek-orientáció, 
tekintélyorientáció) 

Formális műveleti szakasz Negyedik szint 12. évtől 
Posztkonvencionális 
erkölcs (5-6. szakasz) 

 
6. táblázat: Az értelmi tényezők és a jellem (erkölcs) fejlődésének szakaszai 

  
- A törvényi előírásoknak megfelelő intézményes nevelés és oktatás kereteiből pedig 

körülbelül körvonalazódik az az időszak a tanulók életében, amely megmutatja, hogy mely 
életévekben számolhatunk a szellemi létdimenzió és folyamatainak tudatosulására – 
amelyet természetesen magának a nevelőnek még meg kell támogatnia a nevelés és oktatás 
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folyamatában, hogy meggyőződéssé tudatosulhasson. Figyelembe véve Piaget és Kohlberg 
e kötetben tárgyalt elméleteit és Lukas asszony Logo-tesztjében foglalt elméleti 
fejtegetéseit a 12-16. életévtől kezdve a tanulóknak fokozatosan egyre inkább elvont 
gondolataik támadnak többek között például az életről, annak értelméről, s ezek 
elvezethetik fiatal felnőtt korukra őket saját harmadik, szellemi dimenziójuk és folyamataik 
felfedezésére, felismerésére. 

 
E vonatkozásokat tekintve összefoglaltuk a logopedagógia emberképét, s az egyes létdimenziók 
jellemzőit, folyamatait, képességeit, amelyek kapcsán kitértünk a logopedagógia 
motivációkoncepciójára is. Mivel a logopedagógia az emberkép kapcsán a szellemi létdimenziót 
is tárgyalja, e fejezetben megemlítésre került a szellemi létlényegre való rádöbbenés és 
tudatosulásának körülbelüli ideje az egyén életében. Most már következhet az emberképből 
levezetésre kerülő logopedagógiai nevelési cél megfogalmazása. 
 

3. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának n evelési célja 
 
A logopedagógiai emberkép meghatározása – mely magában foglalja Bábosik professzor 
emberképét, személyiségértelmezését is – és a Maslow és Bábosik professzor 
motivációkoncepcióját kiegészítő logopedagógiai motivációelmélet leírása után nyugodt szívvel 
térhetünk át a logopedagógia nevelési céljának megfogalmazásához. 
 
Ahogyan a jogtudomány vagy az orvostudomány, a neveléstudomány, s a neveléstudományba 
integrálódó logopedagógia is értéket, értékeket képvisel, amelyeket a nevelés során, az értékek 
két – közösségfejlesztő és egyéni fejlesztő – funkciója mentén (79. ábra) a logopedagógia szintén 
igyekszik közvetíteni, s megteremteni az egyén életében (80. ábra) (v. ö.: a Bábosik István 
neveléselméleti koncepciójának nevelési célja és emberképe című fejezettel).  
 
A logopedagógia által vallott nevelési érték egyben a logopedagógia nevelési célja, amely az 
emberkép meghatározásából adódóan két irányba orientálódik: a lélek (psziché) fejlesztése felé, 
amelynek során hatással lehet a test fejlesztésére. Csak a lélek (psziché) fejlesztésének 
előrehaladása során kezdődhet meg a logopedagógia másik – de elsődleges fontosságú – 
céljának, a szellemi létdimenzió, a szellem kifejlesztésének, fejlesztésének megvalósítása. Ebből 
adódóan a logopedagógia két nevelési célját két szempontból kell rangsorolnunk. Az időbeni 
fejlesztés szempontjából elsődleges nevelési cél a lélek (psziché) fejlesztése, a másodlagos 
nevelési cél pedig a szellem fejlesztése. A relevancia, a fontosság szempontjából azonban a 
logopedagógia elsődleges nevelési célja a szellem fejlesztése, míg másodlagos célja a lélek 
(psziché) fejlesztése lesz (80. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neveléstudomány 

Jogtudomány Orvostudomány Érték 

Közösségfejlesztő 
funkció 

Egyéni fejlesztő 
funkció 

79. ábra: Az értékek tulajdonságai és funkciói 
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80. ábra: A logopedagógia koncepciójának nevelési céljai 
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- A logopedagógia nevelési célja a lélek (psziché) fejlesztése tekintetében megegyezik 
Bábosik professzor nevelési céljával, vagyis a konstruktív életvezetés megalapozásával, 
megteremtésével. A konstruktív életvezetés – az értékek, így a nevelési értékek 
közösségfejlesztő és egyéni fejlesztő funkciója tekintetében – szociálisan értékes és 
eredményes, valamint egyénileg értékes és eredményes életvitelben testesül meg. A 
szociálisan és egyénileg is értékes és eredményes életvitel jól körülhatárolható konstruktív 
magatartás-és tevékenységrepertoárban konkretizálódik, operacionalizálódik. A 
konstruktív magatartás-és tevékenységrepertoár pedig különböző, egyrészt a szociálisan 
értékes és eredményes életvitelt szolgáló úgynevezett közösségfejlesztő-morális 
magatartás-és tevékenységformák, másrészt az egyénileg értékes és eredményes életvitelt 
szolgáló úgynevezett önfejlesztő magatartás-és tevékenységformák összességét jelenti. 

 Bábosik professzor neveléselméletének részletes kifejtése után itt most már csak felsorolás 
szintjén említjük meg az egyes magatartás-és tevékenységformákhoz köthető elemeket. A 
közösségfejlesztő-morális magatartás-és tevékenységformákhoz sorolható – a 
logopedagógia tekintetében is – az intellektuális89, fizikai és közéleti értelemben vett 
munka, a közösségi, az intellektuális90, a kulturális és a természeti értelemben vett 
értékvédelem, a segítőkészség-karitativitás, a tolerancia és a fegyelmezettség, mint 
magatartás-és tevékenységformák. 

 Az önfejlesztő magatartás-és tevékenységformák közé sorolható szintén Bábosik 
professzort követve az intellektualitás-művelődés, az egyén önmagára és környezetére 
irányuló esztétikai tevékenysége és az egészséges életmód, mint magatartás-és 
tevékenységformák.  

 A közösségfejlesztő-morális, illetve az önfejlesztő magatartás-és tevékenységformák a 
logopedagógia értelmében a szokások és életvezetési modellek (példaképek, eszményképek) 
útmutatásai alapján kerülnek, kerülhetnek kialakításra, megvalósításra. Bábosik 
professzorral ellentétben a logopedagógia csak a szokásokat és életvezetési modelleket 
(példaképek, eszményképek) utalja a jellem, az erkölcs fejlődésének megalapozásához, 
kialakításához, a lélek (psziché) fejlesztésében. Bábosik professzor koncepciójával 
ellentétben a logopedagógia ugyanis azt vallja, hogy a meggyőződések egy másik, 
sajátosan emberi létdimenzió, a szellemi létdimenzió képződményei lesznek – igaz a jellem 
további részeként (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának nevelési célja és 
emberképe című fejezettel). 

 
- A logopedagógia nevelési célja a szellem fejlesztése tekintetében egy sajátosan új 

koncepciót takar a nevelésben. A logopedagógia célja ebben az értelemben az élet 
értelmének, értelmesség-érzésének a megalapozása az egyén életében. Nyilvánvaló tény, 
hogy az egyén életének értelmét, értelmességét csak egy hosszabb életperiódus, életszakasz 
után, vagy életének végén érezheti meg igazán. 

 Az ember életének értelme azon áll vagy bukik, hogy tudott-e szociálisan, illetve egyénileg 
értelmes életvitelt folytatni. Ez – a logopedagógia motivációelméletére gondolva – 
elsősorban azt jelenti, hogy tudott-e a szűkebb vagy tágabb értelemben vett, körülötte lévő 
emberi társadalom vagy tárgyi környezet érdekében – a maga érdekeit hátrébb helyezve – 
lehetőségeihez képest mindent megtenni. Mert ha igen, akkor nemcsak a társadalom, a 
környezet számára – vagyis szociálisan –, hanem egyénileg is értelmes életvitelt folytatott. 
Így értelmesség-érzés tölti el, s életét valóban értelmesnek éli meg. Ha nem, akkor nemcsak 
szociálisan, de természetesen egyénileg sem volt értelmes életvitele, nem élt meg 
értelmesség-érzést, vagyis élete értelmetlenül telt el. Egy példánál maradva: a 

                                                 
 
89 Bábosik professzor szelleminek nevezi, de tulajdonképpen az intellektuális, mentális munkát érti alatta.  
90 Bábosik professzor szelleminek nevezi, de tulajdonképpen az intellektuális, mentális eredetű értékeket érti alatta.  
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logopedagógia motivációkoncepciója értelmében az ember elsősorban nem önmagára, 
hanem értelmes dolgokra és megvalósításukra törekszik, tehát igyekszik más emberek 
kedvében járni, igyekszik mindent megtenni egy szeretett személyért, vagy éppen feladatait 
igyekszik maximálisan, pontosan elvégezni. Ha az ember azonban csak saját előrehaladását 
keresi, csak magát helyezi a középpontba, nem egyszer észre sem veszi, hogy kiken gázol 
át, vagy mennyire pontatlanul, nem egyszer pocsékul végzi hivatását.  

 Akár szociálisan, s ebből következően akár egyénileg is értelmes életvitelt folytat az ember, 
az mindig a felkínálkozó értelemlehetőségek beteljesítésének, az ember személyességéből 
adódó szabad és felelősségteljes akarásában valósul meg. A logopedagógia a logoterápia 
vonatkozásában nevezi ezt az értelem akarásának. Az egyes értelemlehetőségek 
beteljesítésének akarása – az értelem akarása – szabad, felelősségteljes és értelmes 
magatartás-és tevékenységformák cselekvése által valósul meg, amelyek nem az egyénre, 
mint önmagára, hanem az egyénen, mint önmagán túlra irányulnak. Hogy ezek milyen 
feladatokban konkretizálódnak, az teljes mértékben ember-és szituációfüggő. 
Szituációfüggő abban az értelemben, hogy mindig az élet és a konkrét időpont adja meg az 
ember számára a cselekvés lehetőségét, s emberfüggő abban az értelemben, hogy az ember 
– szellemi létdimenziójából és annak tulajdonságaiból, jellemzőiből adódóan, melyeket az 
előbbiekben tárgyaltunk – képes egzisztenciája (személyessége) által, az állatoktól merőben 
eltérően, szabadságánál fogva, felelősségteljesen és értelemorientáltan – lelkiismerete által 
vezéreltetve – dönteni – még a tragikus triász (szenvedés, bűn, halál) esetén is, megőrizve 
szellemi sértetlenségét. 

 Így tehát szociálisan, de egyénileg is értelmes életvitelt folytat például az az ember, aki egy 
szeretett személlyel való közös együttlétre, vagy az orvosi pályára felkészítő oktatásra, 
mint értelmes dolgokra igent mond (az értelem akarása), majd ezek elérése érdekében 
(tehát nem önmaga megvalósítására) értelmes magatartás-és tevékenységformákat indít 
meg, amelyek természetesen ember-és szituációfüggők. Vagyis jelen esetben a konkrét és 
értelmes feladatok a szeretett személlyel való kapcsolatfelvételben, programszervezésben, 
programmegvalósításban (pl. kirándulás), vagy az orvosi pályára való felkészülés 
értelmében az egyetemre való jelentkezésben, sikeres felvételiben, felsőoktatási 
tanulmányokban, diplomázásban, gyakorlatok megszerzésében konkretizálódhatnak.  

 Az egyén értelem-akarásának alapja pedig saját, kialakult eszmei-ideológiai, illetve 
önmagára (külsejére, produktumaira) vonatkozó meggyőződése az értelmes élettel 
kapcsolatban, amely a logopedagógia értelmében szellemi, s nem lelki (pszichés) vagy 
pszichoszociális képződmény – ahogyan Bábosik professzor állítja –, így nem a lelki 
(pszichés) értelemben vett jellem, vagy erkölcs része, amely koronként, kultúránként 
bizony elég színes képet mutat. Inkább egy olyan jellem és erkölcs része, amely korokat és 
kultúrákat átívelő, örök érvényű jellem és erkölcs részeként definiálható (v. ö.: a Bábosik 
István neveléselméleti koncepciójának nevelési célja és emberképe című fejezettel).  

 
Mint korábban kifejtettük a logopedagógia elsődleges fontosságú nevelési célja a szellem 
fejlesztése. A szellemi létdimenzióra, létlényegre való rádöbbenésről, annak tudatosulásáról tett 
korábbi állásfoglalásainkból azonban egyértelműen kiderült, hogy a szellemi létdimenzióra való 
rádöbbenést, annak tudatosulását bizonyos meghatározó tényezők befolyásolják. E tényezők 
között soroltuk fel – Bábosik professzortól kölcsönözve (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti 
koncepciójának személyiségértelmezése című fejezettel) – a környezeti tényezőket 
(településkörnyezet, iskolai hatásrendszer, család), az értelmi fejlettséget és az életkort is. A 
felsorolt tényezők integrációjában azt állítottuk, hogy a szellemi létdimenzióra való rádöbbenés, 
tudatosulás kb. a 12-16. életév környékén indulhat meg. Ennél hamarabb nem, mert a szellemi 
létdimenzió az ennél korábbi életkorban még nem elérhető az egyén számára!  
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Ezekből adódóan felmerülhet a kérdés, hogy a logopedagógiai nevelés a szellemi létdimenzió 
fejlesztése kapcsán csak a 12-16 éves korban kezdődhet meg?   
 
A logopedagógia, a fontosság szempontjából másodlagos, de időben elsődleges nevelési célja, a 
lélek (psziché) fejlesztése – amely lényegében megegyezik Bábosik professzor koncepciójának 
nevelési céljával – adja meg számunkra a megfelelő választ: a nevelés – logopedagógiai 
értelemben is – már a bölcsőnktől kezdődik, hiszen az ember lelki (pszichés) létdimenziója – a 
szellemivel ellentétben – már ekkor is elérhető, így fejleszthető!  
 
További kérdésként merülhet azonban fel, hogy a logopedagógia miért tartja fontosnak a lélek 
(psziché) fejlesztését, ha egyszer a szellemi létdimenzió fejlesztése az elsődleges nevelési célja? 
A választ Bábosik professzor jellemösszetevőkkel (szokások, életvezetési modellek (példaképek, 
eszményképek), meggyőződések), s ezeken belül a meggyőződésekkel kapcsolatos 
koncepciójában kell keresnünk! Bábosik István ugyanis leírja, hogy a jellem (a szokások, a 
példaképek-eszményképek és a meggyőződések) hatással lesz a közösségfejlesztő-morális és 
önfejlesztő magatartás-és tevékenységformák kialakítására és későbbi megvalósítására, 
végrehajtására, ezért fontos a fejlesztése. Ez a logopedagógia szempontjából is elfogadható indok 
(v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának nevelési célja és emberképe, illetve a 
Bábosik István neveléselméleti koncepciójának személyiségértelmezése című fejezetekkel). 
A logopedagógia értelmezésében azonban – mint korábban említettük – a meggyőződések nem a 
lélek (psziché) képződményeihez, hanem a szellem képződményeihez tartoznak. Bábosik 
professzor ugyanis nem veszi figyelembe az ember lelki (pszichés) és szellemi létdimenzióit és 
képződményeit, hanem összemossa azokat, s így akarva-akaratlanul nemcsak a lelket (pszichét), 
hanem a szellemet is fejleszti, amikor a szokásformálás és a modellközvetítés mellett a 
meggyőződés formálásáról beszél. Mivel pedig a meggyőződések az egyén értelem akarásának – 
mint a logopedagógia elsődleges fontosságú nevelési céljának – alapjai, de fejlesztésük Bábosik 
professzorhoz hasonlóan a logopedagógia értelmében is a lélek (psziché) létdimenziójában 
kezdődnek meg, ezért a logopedagógia is fontosnak és szükségesnek tartja a lélek (psziché) 
fejlesztését. 
 
Ezen a ponton pedig még egyetlen megállapítást kell tennünk: a lélek (psziché) fejlesztése a 
fentiek alapján hamarabb kell, hogy megkezdődjön, de e fejlesztésbe folyamatosan integrálni 
kell a szellem fejlesztését is. Bár igaz, hogy a szellemi létdimenzióra való rádöbbenés, illetve 
annak tudatosulása csak a 12-16. életév környékén jelenik meg, a szellem fejlesztését is ajánlott 
már a 12-16. életévet megelőző időktől megkezdeni, de az után is folytatni. Ebből kitűnik, hogy 
a 12-16. életév előtti szellemi létdimenzió-fejlesztés, nevelés a tanuló számára még nem tudatos. 
Tudatossá csak a szellemi létdimenzióra való rádöbbenés időszakától, vagyis a 12-16. életévtől 
válhat. Ekkortól pedig már maga a tanuló is képes szellemi nevelésébe, fejlesztésébe tudatosan, 
tudatos módon bekapcsolódni. 
 
Mindezekből adódóan már körvonalazódik a logopedagógia két nevelési céljához (a lélek 
(psziché) és a szellem fejlesztéséhez) kapcsolódó, két nevelési feladata.  
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4. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának n evelési feladatai 
 
A logopedagógia két nevelési céljából adódóan kétirányú nevelési feladathálóval kell 
számolnunk.  
 

- Időben az elsődleges, relevancia szempontjából a másodlagos nevelési célunk, a lélek 
(psziché) fejlesztésével, vagyis a konstruktív életvezetés megalapozásával kezdődik a 
logopedagógia neveléselmélete és nevelésgyakorlata, amely lényegében megegyezik 
Bábosik István nevelési céljának elgondolásával, így lényegében megegyezik az általa 
megfogalmazott nevelési feladatokkal is (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti 
koncepciójának nevelési célja és emberképe című fejezettel). 

 Mint korábban összegeztük, a konstruktív életvezetést konstruktív, közösségfejlesztő-
morális és önfejlesztő magatartás-és tevékenységformákban (munka, értékvédelem, 
segítőkészség-karitativitás, tolerancia, fegyelmezettség, intellektualitás-művelődés, 
esztétikai tevékenység, egészséges életmód) lehet operacionalizálni, amelyek alapját 
logopedagógiai értelemben a szokások és életvezetési modellek (példaképek, 
eszményképek) adják (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának nevelési célja 
és emberképe című fejezettel). 

 A logopedagógia egyik nevelési feladata – Bábosik professzorral egyetértve – az előbb 
felsorolt magatartás- és tevékenységformáknak a kialakítása, illetve rendszerezése egy 
teljes konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoárban. Ez tevékenységszervezéssel 
érhető el (lásd: A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának tevékenységszervezési 
modellje, A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának hatásszervezési modellje és A 
logopedagógia neveléselméleti koncepciójának nevelésmódszertani modellje című 
fejezeteket), így ugyanis elérhető a korábbiakban megfogalmazott nevelési cél, a 
konstruktív életvitel. Mivel azonban – Bábosik professzort idézve – az emberi aktivitás, 
tevékenység az ember személyiségbeli feltételrendszere, a személyiség belső 
sajátosságainak rendszere által determinált, meghatározott – a szellemi létdimenzióra való 
ráébredésig és tudatos megéléséig! –, ezért e személyiségbeli feltételrendszer fejlesztése 
(lásd: A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának személyiségbeli feltételrendszer-
fejlesztési modellje című fejezetet) szintén nevelési feladat lesz (v. ö.: a Bábosik István 
neveléselméleti koncepciójának nevelési célja és emberképe című fejezettel).  

 
- Időben a másodlagos, relevancia szempontjából azonban az elsődleges nevelési célunk, a 

szellem fejlesztésével, vagyis az egyéni élet értelmességének megalapozásával folytatódik. 
 Az ide utalható nevelési feladat – akár a 12-16. életév előtt vagy után történik a nevelés, 

fejlesztés – a szellemi létdimenzió tulajdonságainak, jellemzőinek (személyesség, 
szabadság, felelősség, sértetlenség, értelemorientáció), a belőlük származó szellemi 
képességeknek (a szellem dacoló hatalma, ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) és az őket 
irányító lelkiismeretnek a felélesztése és tudatosítása. E komponensek ugyanis 
elengedhetetlenek az értelmes élet megalapozásában. 

 Gondoljunk csak arra, ahhoz, hogy az ember értelemteli módon élhessen, tudnia kell, hogy 
ő maga személyéből fakadóan képes formálni az eseményeket. Szabadságából adódóan 
bármit megtehet, de tetteiért mindig felelősséggel is tartozik. Így felelősséggel tartozik 
minden döntéséért is, amelyek valamely értelmek beteljesítésére irányulnak. Az ember 
ugyanakkor képes rá, hogy a legnehezebb körülmények között is – szellemének 
sértetlenségét megőrizve – újra és újra fellelje, megtalálja életének értelemlehetőségeit. 
Szabad, de felelős értelemorientált döntésében pedig lelkiismerete vezérli.  
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o A 12-16. életév előtt a logopedagógiai értelemben vett nevelés a szellemi létdimenzió 
még el nem érhetősége miatt csak az élesztgetés, felélesztés folyamatában tud eleget 
tenni nevelési feladatának. 

 A 12-16. életév előtti élesztgetési, felélesztési logopedagógiai nevelés kifejezetten a 
személyesség, szabadság, felelősség és értelemorientáció szellemi tulajdonságait, 
jellemzőit, a belőlük eredő szellemi képességeket: a szellem dacoló hatalmát és az ön-
felülmúlás képességeit, valamint a lelkiismeretet tudja élesztgetni, feléleszteni. A 
szellemi létdimenzió sértetlenségének tulajdonságát, s az ebből adódó ön-eltávolodási 
szellemi képességet még nem.  

 Ezek élesztgetése, felélesztése a nevelés folyamatában valósulhat meg úgy, hogy a 
tanulók tevékenységeit igyekeznünk kell úgy megszervezni, hogy abban már kezdjék 
megsejteni szellemi létdimenziójuk személyességét, szabadságát, felelősségét és 
értelemorientáltságát, szellemük dacoló hatalmát és ön-felülmúlási képességét, valamit 
lelkiismeretük orientáló szavát. Ebben irányadók és iránymutatók a Prevenció című, A 
beállítódás moduláció című és az Élesztgetési-felélesztési modul című fejezetek.  

  
o A 12-16. életév után a logopedagógiai értelemben vett nevelés a szellemi létdimenzió 

elérhetővé válása, az arra való egyéni rádöbbenés és tudatosulás révén – a tanulók 
esetleges aktív bekapcsolódása, hajlandósága mellett is – már a tudatosítás 
folyamatában képes eleget tenni nevelési feladatának. Természetesen a 12-16. életévet 
megelőző irányelvek mindezek mellett továbbra is alkalmazhatók, de ki kell 
egészülniük az itt tárgyaltakkal!  

 A 12-16. életévtől kezdődően a tudatosítás folyamatában a logopedagógia – már a 
tanulókat szellemi létdimenziójukra való rádöbbenésük, tudatosulásuk révén bevonva – 
továbbra is igyekszik a logopedagógia emberképére, a szellemi létdimenzió 
tulajdonságaira, jellemzőire – így már a szellem sértetlenségére –, a belőlük adódó 
szellemi képességekre – beleértve a szellem ön-eltávolodási képességét is – és a 
lelkiismeret intuícióira mélyebben felhívni a figyelmet. Itt kerülnek kifejtése azok a 
terápiás eljárások, amelyek segítséget adhatnak a tanulóknak bizonyos testi-lelki 
(pszichés)-szellemi eredetű megbetegedések, neurózisok kezelésére.  

 Ezek tudatosítása a nevelés és oktatás folyamatában valósulhat meg az úgynevezett 
Logopedagógiai modul keretén belül, amelyről részletesen a Logopedagógiai modul 
című fejezetben olvashatunk. E modul ugyanakkor prevenciós célokat is szolgál.  

 
Mindezek után nézzük meg konkrétabban is, a logopedagógia nevelési céljaihoz tartozó nevelési 
feladatokat!  
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5. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának s zemélyiségbeli 
feltételrendszer-fejlesztési modellje  

 
A logopedagógia nevelési céljaihoz tartozó nevelési feladatok felsorolása után, most az idő 
tekintetében elsődleges, relevancia szempontjából azonban másodlagos nevelési cél (a lélek 
(psziché) fejlesztése) eléréséhez szükséges nevelési feladatok (a személyiségbeli feltételrendszer 
fejlesztése, tevékenységszervezés) közül a személyiségbeli feltételrendszer fejlesztésével 
ismerkedünk meg részletesen.  
 
Első nevelési feladatunk a személyiségbeli feltételrendszer kifejlesztése, fejlesztése. Bábosik 
István elgondolásához hasonlóan (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának 
személyiségértelmezése című fejezettel) a logopedagógia az alacsonyabb rendű pszicho-szociális 
szükségletekből igyekszik kialakítani az emberre, mint pszichoszociális lényre jellemző 
magasrendű szükségleteit az ember személyiségbeli feltételrendszerének, vagyis a személyiség 
belső sajátosságai rendszerének fejlesztése, kifejlesztése révén (81. ábra). Ez konkrétabban két 
sajátosságcsoport fejlesztését jelenti: a nevelés szempontjából fontos ösztönző-reguláló 
sajátosságcsoport és az oktatás szempontjából fontos kognitív, szervező-végrehajtó 
sajátosságcsoport fejlesztését. 
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81. ábra: Az ember személyiségbeli feltételrendszerének és magasrendű szükségleteinek kifejlesztési útja Bábosik alapján 
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- Mivel a logopedagógia alapvetően nevelésfilozófiai-neveléselméleti megközelítés, ezért az 
ösztönző-reguláló sajátosságcsoport fejlesztése a legfontosabb. E sajátosságcsoporton 
belül a logopedagógia is igyekszik – Bábosik professzorhoz hasonlóan – e 
sajátosságcsoport két – közösségfejlesztő-morális és önfejlesztő – aktivitási szükségleti 
rétegét, mint magasrendű szükségleti rétegeket – amelyek a szociálisan, de egyénileg is 
értékes és eredményes életvitel felé vezérlik az egyént – kialakítani. Ne felejtsük el, hogy a 
logopedagógia holisztikus szemléletet takar, így tisztában van vele, hogy az embert a 
szellemi létdimenzió tudatosulásáig szükségletei vezérlik elsősorban. Ezért van tehát 
szükség a magasrendű szükségletek kialakítására.  

 A közösségfejlesztő-morális és az önfejlesztő aktivitás szükségleteinek rétege formai 
szempontból ugyanazon személyiségkomponensekből kell, hogy felépüljön, hiszen ezek a 
tulajdonképpeni alapok: a szokások szükséglete, a modellkövetés szükséglete (példakép, 
eszménykép), és a meggyőződés szükséglete (eszmei-ideológiai, az ember önmaga külsejére 
és produktumaira vonatkozó meggyőződése). Ezek ugyanis hatással lesznek mind a 
közösségfejlesztő-morális, mind az önfejlesztő aktivitás szükségleti rétege tartalmi 
személyiségkomponenseinek kifejlesztésére. 

 Fontos megjegyeznünk a korábbiakban említettek alapján, hogy a logopedagógia 
szempontjából a meggyőződések szellemi létdimenziós képződmények. Megjelenésükhöz, 
megszilárdulásukhoz azonban – a szellemi létdimenzióra való rádöbbenésig, tudatosulásig 
– kialakító tényezőkre, úgynevezett magasrendű szükségletre van szükségünk. A 
meggyőződéseknek adekvát magasrendű szükséglet a meggyőződések iránti vágy, 
szükséglet lesz. Mivel pedig szükségletet kívánunk generálni, ezt a lelki (pszichés) 
létdimenzióban tesszük.  

 A közösségfejlesztő-morális aktivitás szükségleti rétegénél a következő, tartalmi 
személyiségkomponensek, mint magasrendű szükségletek kialakítása a fontos: az 
intellektuális91, fizikai és közéleti értelemben vett munka szükséglete, a közösségi, 
intellektuális92, kulturális és természeti értelemben vett értékvédelem szükséglete, a 
segítőkészség-karitativitás szükséglete, a tolerancia szükséglete és a fegyelmezettség 
szükséglete. 

 Az önfejlesztő aktivitás szükségleti rétegénél a következő, tartalmi 
személyiségkomponensek, mint magasrendű szükségletek kialakítása a fontos: az 
intellektuális-művelődési szükségletek, az esztétikai szükségletek, az egészséges életmód 
szükséglete.  

 
- A logopedagógia alapvetően nevelésfilozófiai-neveléselméleti koncepció, ezért a kognitív, 

szervező-végrehajtó sajátosságcsoport fejlesztése elsősorban nem az ő, hanem az oktatás 
feladata. Igaz azonban, hogy bizonyos logoterápiás ismeretek közlésére maga a 
logopedagógia is vállalkozik (Logopedagógiai modul), ahogy a nevelés is hat érintőlegesen 
a kognitív, szervező-végrehajtó sajátosságcsoport fejlődésére. Az oktatás feladata lesz a 
kognitív, szervező-végrehajtó sajátosságcsoporton belül létrehozni, kifejleszteni az 
ismereteket, jártasságokat, készségeket és az intellektuális, kommunikációs, cselekvéses és 
szociális értelemben vett képességeket (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti 
koncepciójának személyiségértelmezése című fejezettel). 

 

                                                 
 
91 Bábosik professzor szellemi munkaszükségletnek nevezi, de tulajdonképpen az intellektuális, mentális munkaszükségletet érti alatta.  
92 Bábosik professzor a szellemi érték védelmének szükségleteként nevezi, de tulajdonképpen az intellektuális, mentális érték védelmének 
szükségletét érti alatta. 
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A kialakított-kialakult szükségletek révén immár elérhető a szükségleteknek adekvát, megfelelő, 
konstruktív irányú magatartás- és tevékenységformák megjelenése az egyén életében93. Bábosik 
professzorral egyetértve e folyamat úgy valósul meg, hogy az egyénben már alapvetően 
jelenlévő szükséglet, energiatöltet ösztönzi az egyént a magatartási és cselekvési program 
végrehajtására (lásd: 51. ábra). 
 

- Ennek megfelelően a közösségfejlesztő szükségletek tekintetében az intellektuális, fizikai, 
közéleti értelemben vett munka szükséglete, energiatöltete generálni fogja az intellektuális, 
fizikai vagy közéleti munkát, mint cselekvést. A közösségi, intellektuális, kulturális, 
természeti értelemben vett értékek védelmére alakult szükséglet, energiatöltet a közösségi, 
intellektuális, kulturális, természeti értékek iránti védelmet, mint cselekvést generálja. A 
segítőkészség, karitativitás szükséglete generálja a neki adekvát segítőkészséget, 
karitativitást, mint magatartás- és tevékenységformát. A tolerancia szükséglete 
energiatöltete által generálja a neki megfelelő toleráns magatartást, míg a fegyelmezettség 
utáni vágy, felébreszti a fegyelmezettséget, mint magatartási- és cselekvési formát. 

 
- Az önfejlesztő szükségletek tekintetében hasonló a folyamat. Az intellektualitás-művelődés 

iránti, az önmagára vagy a környezetére irányuló esztétikai, valamint az egészséges 
életmód iránti szükségletek, mint energiatöltetek aktivizálják a nekik megfelelő 
magatartási-és tevékenységformákat, mint az intellektualitás-művelődést, az önmagunkra, 
környezetünkre irányuló esztétikát, s az egészséges életmód folytatását.  

 Az önfejlesztő aktivitás tartalmi szükségleteinek kifejlesztéséhez – Bábosik Istvánnal 
egyetértve – azonban még szükségesek bizonyos feltételek. Így az intellektuális-
művelődési szükségletek, az esztétikai szükségletek és az egészséges életmód iránti 
szükségletek kialakítása tekintetében is (lásd: 52. ábra). 

 
o Az intellektuális-művelődési szükségletek kifejlesztéséhez hét különböző feltételre van 

szükség. Mivel ezeket korábban már ismertettük, most csak felsorolás szintjén 
közöljük: a pedagógus személyiségbeli sajátosságai (felkészültség, pedagógiai 
szakismeret), a pedagógus magatartási sajátosságai (igazságosság, humanitárius 
magatartás), a pedagógus tudatosító sajátosságai (célra orientált, tudatos), az oktatás 
szervezeti formái (frontális, csoport, páros, egyéni, projektmunka), az oktatás 
módszerei (tanári közlés, megbeszélés, követelménytámasztás, begyakorlás, tanári 
segítségadás, ellenőrzés, értékelés) és az oktatás eszközei. 

 
o Az esztétikai szükségletek kifejlesztésének feltételei között tartjuk számon a 

következőket: a pedagógus magatartásának sajátosságai (szituációk, kongruencia), a 
tanulók tevékenységének tartalmi, terjedelmi, szervezeti jellemzői (esztétikai 
befogadótevékenység, esztétikai cselekvőtevékenység), az alkalmazott nevelési 
módszerek (értékelés, bemutatás-kiállítás, elemző beszélgetés-vita, tanácsadás-
instruálás, gyakoroltatás) és a tárgyi, környezeti feltételek.  

 
o Végül az egészséges életmód iránti szükségletek (mozgás, testedzés, higiénia) 

kialakításához is szükségesek bizonyos feltételek: az iskola légköre, hagyományai 
(sporthagyományok, testnevelés), a testnevelés tantárgy hatásrendszerének célirányos 

                                                 
 
93 A kialakult és tudatosult szellemi létdimenzióig és az után is. De a logopedagógia értelmében ekkortól már a noo-dinamikának kellene 
meghatároznia az egyén magatartás-és tevékenységformáit. Erről részletesen lásd: A szellem értelemorientáltsága, a Redukcionizmus és A 
logopedagógia neveléselméleti koncepciójának nevelési célja című fejezeteket!  
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alkalmazása, a higiéniai szokások ismeretbeli és tárgyi feltételei és a család életmódja 
(életmód, napirend, életritmus, higiéné, szabadidő).  

 
- Mivel tudjuk, hogy a közösségfejlesztő-morális és önfejlesztő aktivitás tevékenységei nem 

magukban állnak, hanem szokások, modellek (példaképek-eszményképek) által lépnek fel, 
ezért ezeket is „életre” kell hívni szükségleteik, energiatölteteik (szokás szükséglete, modell 
(példakép-eszménykép) szükséglete és a meggyőződés szükséglete) által, amelyek a nekik 
megfelelő szokások, életvezetési modellek, meggyőződések felé való orientálódást fogják 
eredményezni!94 

 
A szükségletekből kialakuló energiatöltet, s a belőlük megvalósuló magatartási- és 
tevékenységformák azonban olyan emberek esetén valósulhat meg, akik már rendelkeznek a 
konstruktív magatartás-és tevékenységformáknak megfelelő szükségletekkel. Köztudott 
azonban, hogy senki nem születik ezekkel a magasrendű szükségletekkel, csak bizonyos 
szükségleti diszpozíciókkal, amikből a nevelés által bármi lehet (lásd: 53. ábra). E szükségleti 
diszpozíciókkal még nem jár tehát együtt magatartási- és cselekvési program. A nevelés által, a 
tevékenységszervezés útján azonban orientálhatókká válhatnak. Megfelelő 
tevékenységszervezéssel a kialakítható egy konstruktív magatartási-cselekvési program, amely 
ezekre a szükségleti diszpozíciókra épül. A tevékenységek gyakorlása folytán pedig egyrészt 
kialakulnak és megerősödnek a szükségleti diszpozíciókból fejlődő valódi szükségletek, 
energiatöltetek, másrészt a magatartás-cselekvési program gyakoroltatása révén e program meg 
is erősödik (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának motivációs modellje című 
fejezettel).  
 

6. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának t evékenységszervezési 
modellje 

 
A logopedagógia tevékenységszervezési modellje kapcsán térünk ki a logopedagógia másik 
nevelési feladatára: az idő szempontjából elsődleges, de a relevancia szempontjából másodlagos 
nevelési cél, a lélek (psziché) fejlesztésének elérése érdekében – s a személyiségbeli 
feltételrendszer kialakításán túl, azzal egy időben történő – tevékenységek megszervezésére.  
 
Ezen a ponton azonban a logopedagógia, időben másodlagos, de elsődleges relevanciájú nevelési 
céljának, a szellem fejlesztésének eléréséhez szükséges, a 12-16. életévet megelőző nevelési 
feladat is becsatlakozik a logopedagógia tevékenységszervezési modelljébe.  
Ahogyan ugyanis korábban említettük, a 12-16. életév előtt nevelési feladatunk kifejezetten a 
személyesség, szabadság, felelősség és értelemorientáció szellemi tulajdonságainak, 
jellemzőinek, a belőlük eredő szellemi képességeknek: a szellem dacoló hatalmának és az ön-
felülmúlás képességeinek, valamint a lelkiismeretnek az élesztgetése, felélesztése. Ugyanis a 12-
16. életév előtt a logopedagógiai értelemben vett nevelés a szellemi létdimenzió még el nem 
érhetősége miatt csak az élesztgetés, felélesztés folyamatában tud eleget tenni nevelési 
feladatának.  
Az élesztgetés, felélesztés a nevelés folyamatában valósulhat meg úgy, hogy a tanulók 
tevékenységeit igyekeznünk kell úgy megszervezni, hogy abban már kezdjék megsejteni 

                                                 
 
94 Mivel a nevelés témakörébe az ösztönző-reguláló sajátosságcsoport kifejlesztése utalható, ezért a nevelés nem foglalkozik a kognitív, szervező-
végrehajtó sajátosságcsoport kifejlesztésével, mert ez az oktatás feladata lesz. Igaz azonban, hogy a nevelés az ösztönző-reguláló 
sajátosságcsoport kifejlesztése révén közvetett módon a kognitív, szervező-végrehajtó sajátosságcsoportot is kezdi már kialakítani.  
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szellemi létdimenziójuk személyességét, szabadságát, felelősségét és értelemorientáltságát, 
szellemük dacoló hatalmát és ön-felülmúlási képességét, valamit lelkiismeretük orientáló szavát. 
Ennek lehetőségeiről a logoterápia Prevenció, A beállítódás moduláció és a logopedagógia 
Élesztgetési-felélesztési modul című fejezetei igazítanak el jobban bennünket!  
 
Nem maradt más hátra, minthogy a tevékenységszervezéssel kapcsolatos elgondolásokat röviden 
összegezzük. Ezen a ponton a logopedagógia koncepciója szintén kapcsolódik Bábosik 
professzor tevékenységszervezéssel kapcsolatos koncepciójához, s mivel ezek lényegében 
megegyeznek Bábosik professzor koncepciójával, a részletekbe itt már nem fogunk belemenni 
(v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának tevékenységszervezési modellje című 
fejezettel). 
 
A tevékenységszervezés tekintetében a logopedagógia is felsorolja a tevékenységekre jellemző 
sajátosságokat (lásd: 54. ábra), mert e sajátosságok ismerete révén a tevékenységszervezés 
eredményesebb lehet. E sajátosságok említés szintjén a következők: 
 

- Tartalmi-minőségi sajátosságok (közösségfejlesztő, önfejlesztő, önérvényesítő-egoisztikus 
sajátosságok. Ezek közül a logopedagógia az első kettőt preferálja Bábosik professzorral 
egyetértésben.  

 
- Formai sajátosságok, vagyis a tevékenységek típusai (önkormányzati tevékenység, fizikai 

tevékenység, tanulmányi tevékenység, alkotó tevékenység, szabadidős tevékenység). E 
tevékenységekbe építi be a logopedagógia az élesztgetéssel, felélesztéssel kapcsolatos 
nevelési feladatait a logoterápia Prevenció, A beállítódás moduláció és a logopedagógia 
Élesztgetés-felélesztési modul című fejezeteinek ajánlásai alapján.  

 A logopedagógia a nevelés első, nem tudatos szintjén, az instrumentális kondicionálás, 
vagyis a szelektív-orientáló hatásrendszer alkalmazása során a tanulók által produkált 
megfelelő és elfogadható konstruktív magatartás-és tevékenységformákat elismeri, 
jóváhagyja, jutalmazza. A nem megfelelőeket pedig tiltja, kritikával illeti, szankcionálja.  

 Ugyanakkor azonban a logopedagógia is szintén tovább lép a nevelés tudatos, második 
szintjére, amely voltaképpen az itt tárgyalt tevékenységi formák tudatos megszervezését 
jelenti.  

 
- Szervezési sajátosságok, vagyis a tevékenységek szervezeti formái (tárgyi-materiális 

kapcsolatrendszer, eszmei-megegyezéses kapcsolatrendszer). A két típus (tárgyi-materiális 
és eszmei-megegyezéses kapcsolatrendszer) értelmében a logopedagógia is tartja a 
tevékenységek formai sajátosságaihoz kapcsolódó szervezeti formákat – amelyek részletes 
leírását lásd a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának tevékenységszervezési 
modellje című fejezeténél, valamint lásd még az: 54. és 55. ábrákat):  

 
o Az önkormányzati tevékenység tekintetében: egyszemélyi megbízatási rendszer, 

munkacsoport modell (lásd: 56, 57. ábra). 
o A fizikai tevékenység tekintetében: együttes munkaforma, láncrendszerű munkaforma, 

szalagrendszerű munkaforma, munkacsoport modell (lásd: 58-61. ábrák). 
o A tanulmányi tevékenység tekintetében: frontális, egyéni, projektmunka, páros munka, 

csoportmunka (lásd: 62-64. ábrák). 
o Az alkotótevékenység tekintetében pedig: szaktárgyi-tudományos, tervező-konstruáló, 

irodalmi, médiai, színjátszásos, képzőművészeti, manuális, zenei alkotó-és előadó 
tevékenységek.  

 



297 

- Fejlődésbeli sajátosságok (impulzív aktivitás, heteronóm, külső szabályozású aktivitás 
(tekintélyelvű, szociális), autonóm, belső szabályozású aktivitás). 

 Ezek tárgyalása azért kiemelkedően fontos, mert ezek ismerete adja meg a tevékenységek 
megszervezésének módszertanát, vagyis a nevelés módszertanát, metodikáját, illetve a 
nevelés hatásszervezését is. A tevékenységeket ugyanis nem önkényesen, hanem szervezett 
formában kell megtervezni és kivitelezni. 

 A nevelés, már a gyermek születésétől megkezdődik. Így az első nevelők a szülők lesznek. 
Az óvodába, iskolába lépéskor a szülői nevelés kiegészül az intézményes keretek között 
zajló neveléssel. Így elmondható, hogy az intézményes keretek között zajló nevelés a 
gyermekek, fiatalok azon fejlődési szakaszába esik, amely heteronóm, külső szabályozású 
aktivitásoktól lesz jellemző. A nevelőre vár tehát a feladat, hogy tekintélyi, vagy más néven 
direkt módon irányítsa és szervezze a gyermekek tevékenységét – nevelő célzattal – 
egészen addig a pontig, amíg a fellépő dac és ellenállás be nem következik a 10. életév 
környékén. Ekkor ugyanis a direkt, tekintélyi szabályozás már nem tartható fenn megfelelő 
hatásfokkal és eredményességgel, így át kell térni egy teljesen más hatásszervezésre, a 
szociális (kortársak) irányítású és szabályozású hatásszervezésre. Ezen a ponton pedig 
elérkeztünk a nevelés harmadik szintjéhez, az egyes tevékenységekben fellépő (kortársi) 
interakciók irányítását szolgáló hatásszervezési technikák alkalmazásához és 
bemutatásához (lásd: 75. ábra). A gyermekek tevékenységének, aktivitásának 
fejlődésszempontú megközelítése és jellemzése e rövid részben tehát azért volt fontos, 
hogy e nagy váltást a 10. év környékén kihangsúlyozzuk (v. ö.: a Bábosik István 
neveléselméleti koncepciójának tevékenységszervezési modellje című fejezettel). 

 

7. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának h atásszervezési modellje 
 
A logopedagógia hatásszervezési modellje még szintén a lélek (psziché) – s a szellem 12-16 éves 
kor előtti – fejlesztésének szolgálatában áll. 
 
A logopedagógia hatásszervezéssel kapcsolatos elgondolása a tevékenységszervezés egy 
mélyebb, még tudatosabb szintjét képezi, amely figyelembe veszi a gyermekek, fiatalok 
tevékenységi, aktivitási fejlődésére jellemző megállapításokat, amelyeket az imént mutattunk be. 
Ez a nevelés harmadik szintje. Koncepcióját tekintve pedig lényegében Bábosik professzor 
elgondolásait alkalmazzuk, így itt részletekbe már nem bocsátkozunk, csak rövid összegzésbe.  
 
Mivel a logopedagógiai neveléselmélete és nevelésgyakorlata is az intézményes keretek között 
folyó nevelésre terjed ki, ezért itt most csak a heteronóm, külső szabályozással foglalkozunk 
tovább (lásd: 54. ábra).  
 
A heteronóm, külső szabályozású aktivitás, tevékenység, legyen az tekintélyelvű vagy szociális 
irányítású és szabályozású, nevelő hatások által valósul meg. A nevelő hatásoknak pedig 
különböző forrásai, nevelési tényezői vannak (lásd: 65. ábra): 
 

- Tárgyi környezet, mint nevelési tényező és forrás. 
- Személyi környezet, mint nevelési tényező és forrás. 
- Konstruktív feladatok, mint nevelési tényező és forrás, melyről az előbbiekben esett szó. 

 
A három nevelési tényező közötti kapcsolat egyértelmű: a konstruktív feladatok, tevékenységek 
által alakíthatók ki az egyénben a konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoár konstruktív 
magatartás-és tevékenységformái. A konstruktív feladatok többségében jó, ha a tanulók 
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tevékenykedéseinek vannak tárgyi, eszközbeli feltételei, tehát jelen van a tárgyi környezet is, 
mint nevelési tényező. Természetesen a tanulók tevékenykedhetnek ugyanakkor egyedül, de 
csoportban is. Ennek megszervezése a pedagógustól függ, s annak tudatában, hogy a pedagógus 
tekintélyi (direkt, közvetlen) irányítása csak kb. 10 éves korig érhető el minden tanulói ellenállás 
nélkül. Ez után már a tanulók, kortársak, kortárscsoportok egymás közötti kölcsönhatásaira kell 
támaszkodni (indirekt, közvetett szabályozás, hatásszervezés). E feltételek adják a személyi 
környezetet.  
 
Bármely szabályozású tanulói aktivitásról legyen is szó – tekintélyi személyű, vagy kortársi, 
kortárscsoporti szabályozásúról –, az aktivitások, tevékenységek közben interperszonális, 
személyek közötti kölcsönhatások alakulnak ki. Ezeket nevezi a szakirodalom interakcióknak. Az 
interakcióknak, a személyek közötti kölcsönhatásoknak meg tudjuk határozni az egyes jegyeit és 
formáit is.  

 
- Az interakciók jegyeit tekintve elmondható, hogy az interakciók, az interperszonális 

kölcsönhatások tevékenységek, cselekvések folyamán alakulnak ki. Jellemző rájuk, hogy 
valamilyen kommunikáció formájában valósulnak meg, legyen ez akár verbális vagy nem 
verbális kommunikáció, s ugyanakkor a kölcsönhatásokat valamilyen szándék, 
célirányosság (intenció, intencionalitás) jellemzi, amely irányul valamire. A nevelő 
feladata az, hogy ez egy konstruktív, fejlesztő valamire irányuljon. Tehát valamilyen 
feladatra, s az annak az elvégzéséhez szükséges megbeszélésekre, koordinációkra. 

 
- Az interakciók formáit tekintve beszélhetünk kölcsönös követelésről, kölcsönös tiltásról, 

kölcsönös ellenőrzésről, kölcsönös értékelésről, kölcsönös segítségadásról, kölcsönös 
mintaközvetítésről, példaadásról, kölcsönös felvilágosításról, stb. 

 
Az egyes interakciókból származó nevelő hatások megszervezése nevelési módszerekkel 
történik. A nevelési módszerek lehetnek direkt (közvetlen) nevelő módszerek és indirekt 
(közvetett) nevelő módszerek is. A kettő közötti váltást a gyermekek, fiatalok fejlődésében 
bekövetkező 10. év körüli változás teszi indokolttá (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti 
koncepciójának hatásszervezési modellje című fejezettel).  
 

8. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának n evelésmódszertani 
modellje 

 
A logopedagógia – Bábosik professzorral egyetértésben – a nevelő hatások direkt (közvetlen, 
tekintélyi) vagy az indirekt (a kortársak, kortárscsoportok hatása általi) megszervezése esetén is 
arra törekszik, hogy eleget tegyen a nevelés azon feladatának, hogy kialakítsa az ösztönző-
reguláló személyiségbeli sajátosságcsoport minden elemének szükségletét, beleértve a 
közösségfejlesztő-morális és az önfejlesztő aktivitás szükségleti rétegeinek szükségleteit is. Ezek 
ugyanis determináló hatással vannak az emberi aktivitásra, tevékenységekre (lásd: 81. ábra).  
A direkt és indirekt nevelő módszerek elsősorban a személyiség ösztönző-reguláló 
sajátosságcsoportjának formai személyiségkomponenseire (szükségleteire), a szokások, a 
modellek (példaképek, eszményképek) és az eszmei-ideológiai, illetve az egyén önmaga külsejére 
és önmaga produktumaira vonatkozó meggyőződésére gyakorolnak kifejlesztő, kialakító hatást, 
mert ezek közvetlenül fejlesztik ki, illetve fejlesztik tovább a tartalmi személyiségkomponenseket 
a közösségfejlesztő-morális és az önfejlesztő aktivitás szükségleti rétegei felé.  
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A következőkben felsoroljuk a szokásformáló, a modell- és mintaközvetítő (példaképek, 
eszményképek) és meggyőződés-formáló direkt (közvetlen) és indirekt (közvetett) módszereket 
(lásd: 66. ábra). Ezekről részletesebb tájékoztatást Bábosik professzor koncepciójának 
összefoglalása ad e kötet Bábosik István neveléselméleti koncepciójának nevelésmódszertani 
modellje című fejezete.  
 

- Direkt (közvetlen) nevelési módszerek: 
 
o A szokásformálás beidegző (kondicionálásos, megerősítő-leépítő) módszerei: követelés, 

gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés.  
 
o A modellközvetítés (példaképek-eszményképek) szociális tanulási (utánzás, 

modellkövetés) módszerei: elbeszélés, modellértékű személyek, műalkotások, a nevelő 
személyes példaadása.  

 
o A meggyőződés formálás95 tudatosító módszerei: előadás-magyarázat-beszélgetés, a 

tanulók önálló elemző munkája. 
 

- Indirekt (közvetett) nevelési módszerek: 
 
o A szokásformáló interakciók beidegző (kondicionálásos, megerősítő-leépítő) 

módszerei: perspektívák megszervezése, hagyományok kialakítása, közvetett követelés, 
közvetett ellenőrzés, közvetett ösztönzés (lásd: 68-73. ábrák). 

 
o A modell- és mintaközvetítő (példaképek-eszményképek) interakciók szociális tanulási 

(utánzás, modellkövetés) módszerei: a nevelő személyes részvétele a közösség 
tevékenységében (példamutatás), pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése.  

 
o A meggyőződés formáló96 interakciók tudatosító módszerei: közvetett felvilágosítás, 

vita (lásd: 74. ábra) (v. ö.: a Bábosik István neveléselméleti koncepciójának 
nevelésmódszertani modellje című fejezettel).  

 
Ezekkel tulajdonképpen átnéztük a direkt és indirekt nevelő módszerek rendszerét a 
logopedagógia értelmében is. 
 

9. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának n evelési feladatai a 12-
16. életévet követ ően 

 
A logopedagógia két nevelési célja közül a lélek (psziché) fejlesztésére vonatkozó nevelési 
feladatokat átnéztük. 
 
A logopedagógia szellemi létdimenziós fejlesztésének nevelési célja tekintetében 
megfogalmazódó nevelési feladatokat – korábban – a szellemi létdimenzióra való ráébredés és 
annak tudatosulása szempontjából két életkori szakaszra bontottuk: a 12-16. életévet megelőző és 
az azt követő nevelési feladatokra, amelyek tehát a logopedagógia nevelési céljai közül a szellem 
fejlesztésének célját szolgálják. 

                                                 
 
95 Amíg a szellemi létdimenzióra való ráébredés és annak tudatosulása meg nem történik!  
96 Amíg a szellemi létdimenzióra való ráébredés és annak tudatosulása meg nem történik!  
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A 12-16. életévet megelőző nevelési feladatokat a logopedagógia – Bábosik professzor 
koncepciójával egyetértve – a tevékenységszervezéshez utalta, de megjegyezte, hogy a 
tevékenységszervezéskor figyelembe kell venni a logoterápia elméleti vonatkozásait (szellemi 
létdimenzió, személyesség, szabadság, felelősség, sértetlenség, értelemorientáció, a szellem 
dacoló hatalma, ön-eltávolodás, ön-felülmúlás, lelkiismeret), a beállítódás modulációs 
terápiáinak lényegét (Prevenció, A beállítódás moduláció című fejezetek), valamit a 
logopedagógia Élesztgetési-felélesztési modul című gyakorlati fejezetét, mint példaadó 
koncepciót.  
 
A 12-16. életévet követő nevelési feladatok a tudatosítás folyamatában – amelyek egyúttal 
prevencióként is szolgálnak – valósulnak meg. Ezekről nem itt, hanem a Logopedagógiai modul 
című fejezetben lehet olvasni részletesen.  
 

10. A logopedagógia neveléselméleti koncepciójának összefoglalása 
 
E fejezettel végére értünk a logopedagógia nevelésfilozófiai és neveléselméleti vonatkozásainak, 
amely sok helyen új koncepciót takart, de sok helyen Bábosik professzor neveléselméletét is 
megtartotta.  
 
A logopedagógia nevelésfilozófiai és neveléselméleti vonatkozásaiban elsősorban az 
emberképből, s az emberképből levezetett emberi testi-lelki (pszichés)-szellemi létdimenziók 
tulajdonságaiból, jellemzőiből és képességeiből indult ki. Koncepciónk szerint ugyanis csak az 
emberkép és az emberi tulajdonságok, jellemzők és képességek ismeretében lehetséges a 
nevelési cél megfogalmazása. Az emberkép felvázolásához a logopedagógia koncepciójában az 
embert mozgató motivációk modelljei (Maslow, Bábosik, Frankl) is összefoglalásra kerültek.  
 
Az emberkép és a motivációs modellek fényében a logopedagógia két nevelési célt fogalmazott 
meg: egyrészt a lélek (psziché) fejlesztését – amelynek útján a testi létdimenzióra is fejlesztő 
hatást lehet elérni –, másrészt a szellem fejlesztését. A fontosság kritériuma alapján a 
logopedagógia elsődleges nevelési célja a szellem, a másodlagos nevelési célja pedig a lélek 
(psziché) fejlesztése. A szellem fejlesztésében a logopedagógia az értelmes élet megalapozását 
tűzte ki célul, amelynek alapját jól kialakult meggyőződések adják. Mivel a szellemi 
létdimenzióra való ráébredés és annak tudatosulása a 12-16. életévben következik be – s a 
nevelésnek ettől az időponttól már korábban is el kell kezdődnie –, időrendben a lélek (psziché) 
fejlesztése (konstruktív életvezetés megalapozása) az elsődleges, a szellem fejlesztése a 
másodlagos logopedagógiai nevelési cél, hiszen a lélek (psziché) fejlesztésének útján a 
meggyőződésekre hatást lehet gyakorolni.  
 
A logopedagógia nevelési céljai nevelési feladatokban konkretizálódnak, amelyeket a nevelési 
folyamat során meg kell valósítani. Mivel a logopedagógia két nevelési célt fogalmazott meg a 
lélek (psziché) és a szellem fejlesztése tekintetében, nevelési feladatai is a lélek (psziché) és a 
szellem fejlesztésének nevelési céljait fogják támogatni. 
 
A lélek (psziché) fejlesztése során a konstruktív életvitelt elérendő tevékenységszervezést, s az 
ezt befolyásoló személyiségbeli feltételrendszer kifejlesztését kell alkalmazni. Ezek lesznek a 
lélek (psziché) szempontjából fontos nevelési feladatok. 
A személyiség belső feltételrendszerének kialakítása szorosan kapcsolódik a konstruktív 
életvezetés irányának orientálásához. A személyiség belső feltételrendszerének fejlesztése során 
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ugyanis az alacsonyrendű szükségletekből olyan magasrendű szükségleteket alakítunk ki, 
amelyek orientálják az egyén a konstruktív életvezetés irányába addig, amíg szellemi 
létdimenziója tudatára nem ébred. 
A tevékenységszervezés a nevelés második, tudatos szintjének tekinthető a logopedagógia 
értelmében is. Itt ugyanis már nem a nevelés ösztönös, első szintje valósul meg az instrumentális 
kondicionálás, a szelektív-orientáló hatásrendszer alkalmazásával, hanem valódi, tudatos 
tevékenységszervezés. Az oktatásban e tevékenységszervezések elveit a tananyagtartalmak 
kiválasztása és prezentálása során is alkalmazzuk. A nevelés harmadik szintjére akkor jutunk el, 
ha a tevékenységek megszervezésén túl a tevékenységekben megvalósuló interakciókat, 
személyek közötti kölcsönhatásokat is igyekszünk irányítani, szabályozni. Ez a hatásszervezés 
útján, s a nevelésmetodikai módszerek alkalmazása révén érhető el, amelyek mögött továbbra is 
ott van a pedagógus, aki aktívan, direkt vagy indirekt módon – s semmiképpen sem passzív 
módon – van jelen a nevelés folyamatában, mint annak irányítója. 
 
A logopedagógia nevelési feladatai köthetők a szellem fejlesztésével kapcsolatos nevelési 
céljához is. A nevelési feladatok e tekintetben az ember szellemi létdimenziója tulajdonságainak 
(személyesség, szabadság, felelősség, sértetlenség, értelemorientáció), a belőlük formálódó 
képességeinek (a szellem dacoló hatalma, ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) és a lelkiismeret 
intuíciójának a felélesztése és tudatosítása, valamint az egyes terápiás fogások – neurózisok 
leküzdésére szolgáló – tudatosítása. E komponensek ugyanis elengedhetetlenek az értelmes élet 
megalapozásában. A nevelési feladatok a szellemi tudatra való ráébredés szempontjából két 
idősávba sorolhatók: a 12-16. életév előttire és az az utánira. 
A 12-16. életév előtt a logopedagógiai értelemben vett nevelés a szellemi létdimenzió még el 
nem érhetősége miatt csak az élesztgetés, felélesztés folyamatában tud eleget tenni nevelési 
feladatának. A 12-16. életév előtti élesztgetési, felélesztési logopedagógiai nevelés kifejezetten a 
személyesség, szabadság, felelősség és értelemorientáció szellemi tulajdonságait, jellemzőit, a 
belőlük eredő szellemi képességeket: a szellem dacoló hatalmát és az ön-felülmúlás képességeit, 
valamint a lelkiismeretet tudja élesztgetni, feléleszteni. A szellemi létdimenzió sértetlenségének 
tulajdonságát, s az ebből adódó ön-eltávolodási szellemi képességet még nem.  
Ezek élesztgetése, felélesztése a nevelés folyamatában valósulhat meg úgy, hogy a tanulók által 
folytatott tevékenységekbe beépítjük őket. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a tanulók 
tevékenységeit igyekeznünk kell úgy megszervezni, hogy abban már kezdjék megsejteni 
szellemi létdimenziójuk személyességét, szabadságát, felelősségét és értelemorientáltságát, 
szellemük dacoló hatalmát és ön-felülmúlási képességét, valamit lelkiismeretük orientáló szavát. 
Ebben további iránymutatók a Prevenció, A beállítódás moduláció és az Élesztgetési-felélesztési 
modul című fejezetek.  
A 12-16. életév után a logopedagógiai értelemben vett nevelés a szellemi létdimenzió elérhetővé 
válása, az arra való egyéni rádöbbenés és tudatosulás révén – a tanulók esetleges aktív 
bekapcsolódása, hajlandósága mellett is – már a tudatosítás folyamatában képes eleget tenni 
nevelési feladatának. Továbbra is igyekszik a logopedagógia emberképére, a szellemi 
létdimenzió tulajdonságaira, jellemzőire – így már a szellem sértetlenségére –, a belőlük adódó 
szellemi képességekre – beleértve a szellem ön-eltávolodási képességét is –, a lelkiismeret 
intuícióira, illetve az egyes neurózisok leküzdésére szolgáló terápiákra mélyebben felhívni a 
figyelmet. 
Ezek tudatosítása a nevelés és oktatás folyamatában valósulhat meg egy úgynevezett 
Logopedagógiai modul keretén belül, amelyről részletesen a Logopedagógiai modul fejezetben 
olvashatunk. E modul ugyanakkor prevenciós célokat is szolgál.  
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Végül a nevelési folyamat sikere, eredményessége – a kutatások tükrében – kiemelkedőbb, ha a 
szegregáció helyett az integrációt, a nivelláló bánásmód helyett pedig az egyéni, adaptív-
differenciáló bánásmódot választjuk a tanulók csoportalkotásában és nevelésében-oktatásában.  
 

IV. Befejezés  
 

E témakörben arra igyekeztünk törekedni, hogy a korábban bemutatott logoterápia elméleti és 
gyakorlati vonatkozásait hogyan lehetne a mai magyar neveléstudományban, pedagógiában 
alkalmazni. Ezt a célt volt hivatott a logoterápia bemutatása, illetve a logopedagógia létrehozása 
szolgálni. 
 
A logoterápia elméleti és gyakorlati vonatkozásait a neveléstudományon, pedagógián belül 
leginkább a nevelésfilozófiába és neveléselméletbe lehet integrálni, ezért koncepciónk – a 
logopedagógia – egy sajátos nevelésfilozófiai és neveléselméleti vonulatot takar, igaz e 
koncepcióban ugyanakkor áttételesen megjelennek az oktatással való kapcsolatok is. 
 
A logopedagógia nem egy sajátosan új neveléselméleti elgondolást takar, mivel ma már itthon is 
rendelkezünk eredményesen alkalmazható és használható neveléselméletekkel. A célunk sokkal 
inkább az volt, hogy megismertessük a neveléstudománnyal, a pedagógiával a logoterápia 
elméleti és gyakorlati elgondolásait valamint hogy egy újfajta, a logoterápiából vett filozófiával 
járuljunk hozzá a ma, itthon alkalmazott neveléselméletekhez, s hatást tudjunk gyakorolni 
bizonyos pontokon a jelen neveléselméletek koncepcióira. A ma Magyarországon elfogadott 
egyik neveléselméleti koncepció Bábosik István professzor nevéhez fűződik, így az ő munkáját 
vettük részletesen szemügyre, illetve egészítettük ki a logopedagógia – és logoterápia – 
elgondolásaival.  
 
A logopedagógiában a legfontosabb célunk – e kötet bevezetésében megfogalmazottak szerint – 
a növendékek értelmes életének megalapozása, de emellett fontos szempont a logoterápiás 
prevenció, illetve – egyes tanulók lelki (pszichés) vagy szellemi állapota esetén – a terápiás 
foglalkozás is. Bízunk abban, hogy a logopedagógia nevelési és oktatási feladataival elérhető 
lehet, hogy a 21. századi magyar társadalom számára értékesebb, tudatosabb, értelemorientáltabb 
és kimagasló lelki (pszichés)-szellemi egészségnek örvendő nemzedéket, nemzedékeket 
nevelhessünk.  
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„A szellem az, ami éltet, a test nem használ semmit.  
Hozzátok intézett szavaim szellem és élet…” 

 
(Jn 6, 63) 
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I. Bevezetés 
 
A logopedagógia gyakorlati koncepciójának szentelt fejezet gyakorlati segítséget kíván adni a 
logopedagógia elméleti koncepciójának. 
 
A logopedagógia elméleti vonatkozásaiban már meghatároztuk két nevelési célját, s a hozzájuk 
kapcsolódó nevelési feladatokat is. 
 
A logopedagógia egyik nevelési célja – Bábosik professzorral egyetértésben – a lélek (psziché) 
fejlesztése. A hozzá kapcsolódó nevelési feladatok – Bábosik professzorral szintén egyetértésben 
– a személyiségbeli feltételrendszer fejlesztése és a tevékenységszervezés volt. 
Bábosik professzor részletesen leírja neveléselméletében néhány gyakorlati információval 
illusztrálva, hogy milyen módokon lehet eleget tenni e nevelési feladatoknak. Mivel jelen 
esetben a logopedagógia is ezen módok alkalmazását használja fel, e gyakorlati részben már nem 
térünk ki rájuk, de Bábosik professzor neveléselméletének összefoglalásában bővebben 
olvashatunk róluk. 
 
A logopedagógia másik nevelési célja, a szellem fejlesztése – s mivel egy sajátosan új koncepciót 
takar – megköveteli, hogy gyakorlati segítséggel is szolgáljunk e nevelési cél elérésére. A 
logopedagógia szellemi fejlesztési nevelési céljának eléréséhez szükséges nevelési feladatok – a 
korábbiakban megfogalmazottak alapján – minden életkorban lényegében ugyanazok, de a 
szellemi létdimenzióra való ráébredés, s tudatosulásának körülbelüli ideje (12-16. életév) miatt 
életkor specifikusak is a nevelési folyamatban megvalósuló eljárások tekintetében. 
Ez azt jelenti, hogy a 12-16. életév előtt – amikor az ember még nem ébred rá, nem tudatosítja 
szellemi létdimenzióját – a logopedagógiai nevelés csak élesztgetheti a szellemi létdimenziót, 
annak tulajdonságait, jellemzőit (személyesség, szabadság, felelősség, értelemorientáció), az e 
tulajdonságokból, jellemzőkből eredő szellemi képességeket (a szellem dacoló hatalma, ön-
felülmúlás) és a lelkiismeret intuícióját. A felsorolásból kimaradt szellemi tulajdonság, jellemző 
– a sértetlenség –, s az ebből adódó szellemi képesség – ön-eltávolodás – ebben a korban még 
nem élesztgethető. A logopedagógia nevelési feladata tehát a 12-16. életév előtt az élesztgetés, 
felélesztés folyamatában valósul meg. E nevelési feladat pedig bekapcsolódik a lélek (psziché) 
fejlesztésének tevékenységszervezési feladatába, vagyis az önkormányzati, a fizikai, a 
tanulmányi, az alkotó-és szabadidős tevékenységekbe. Hogy milyen elveket követve, azt e kötet 
A logoterápia elméleti koncepciója, a Prevenció és A beállítódás moduláció című fejezetek, 
illetve a logopedagógia gyakorlati koncepciójának Élesztgetési-felélesztési modul című fejezete 
adja meg részletesen! 
A 12-16. életév után – amikor az ember a logopedagógiai nevelésnek köszönhetően ráébredt 
szellemi létdimenziójára – a logopedagógiai nevelés a szellemi létdimenzió, tulajdonságainak, 
jellemzőinek (személyesség, szabadság, felelősség, sértetlenség!, értelemorientáció), az e 
tulajdonságokból, jellemzőkből eredő szellemi képességeknek (a szellem dacoló hatalma, ön-
eltávolodás!, ön-felülmúlás) és a lelkiismeret intuíciójának tudatosító elvét követi. A 
logopedagógia nevelési feladata tehát a 12-16. életév után a tudatosítás folyamatában valósul 
meg. E nevelési feladat pedig bekapcsolódik az oktatás folyamatába. S hogy milyen elveket 
követ, azt e kötet Logopedagógiai modul című fejezeténél olvashatjuk részletesebben!  
 
Egyetlen kérdés maradt hátra: a 12-16. életévet meghatározó időintervallum nagysága miatt 
tudjuk-e legalább megközelítőleg, hogy a két modul alkalmazásának hol van a végső, illetve 
kezdő határvonala? Az erre a kérdésre adott válaszunk: igen, tudjuk, mert meghatározható!  
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Ezen a ponton azonban meg kell említenünk, hogy az Élesztgetési-felélesztési modul – s a 
hasonló elgondolások – alkalmazásának azonban a 12-16. életév után sincsenek elvi gátjai. 
Eddig az életkorig azonban csak ez – vagy hasonló - eljárások alkalmazhatók, a Logopedagógiai 
modul még nem. Így tehát most már csak azt kell meghatározni, hogy a Logopedagógiai modul 
alkalmazása mikor lehet időszerű.   

 
 
 
Abból kell kiindulnunk, hogy a szellemi létdimenzióra való ráébredés, s annak tudatosulási 
időszaka, az ember életében a 12-16. életévre tehető, s nagyjából a Logopedagógiai modulnak a 
szellemi létdimenzióra való rádöbbenés időszakában kell elkezdődnie.  Ha szeretnénk ezt az 
életkor intervallumot megfeleltetni a közoktatásban kialakított évfolyamoknak (82. ábra), akkor 
azt mondhatjuk, hogy a szellemi létdimenzióra való ráébredés, s annak tudatosulása kb. a 6-10. 
évfolyam közötti fejlemény.  
Miért nem lehet azonban a 6-10. évfolyam pontos bemérője a fenti életkor (12-16. életév) 
intervallumnak? Azért, mert tudjuk, hogy egy adott évfolyamon – a születés ideje, az óvodában 
való visszamaradás, a törvényi szabályozások miatt – legalább három életkor jelenhet meg – 
hacsak nem volt több évfolyamos előrelépés vagy bukás. Ez azt jelenti, hogy a 6. évfolyamon 
nyilván többségében lesznek a 12 éves tanulók, de lehet, hogy a tanulók között lesznek olyanok 
is, akik hamarabb vagy később kezdték az iskolát az óvoda után, így ők még csak 11 vagy már 
13 évesek. A helyzet ugyanez a 10. évfolyam esetén is. Itt az előforduló életkorok – hacsak nem 
volt több évfolyamos előrelépés vagy bukás – 15, 16, vagy 17 év. 
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Ebből adódóan szükséges, hogy az évfolyam intervallumokat szűkítsük: az nagyobb biztonsággal 
mondható el, hogy ha a 7. évfolyamot vesszük alapul, ott a legfiatalabb, 12 éves tanuló esetén is 
már megkezdődik a szellemi létdimenzióra való rádöbbenés ideje. Ugyanígy a 9. évfolyamon a 
legidősebb tanuló sem lesz – valószínűleg – több mint 16 éves, tehát még tarthat a szellemi 
létdimenzióra való rádöbbenés ideje. E fejtegetésekből pedig az következik, hogy a 12-16. 
életévnek adekvát, biztonságos évfolyam intervallum a 7-9. évfolyam. Így tehát a 7-9. évfolyam a 
választóvonal, a fenti kérdésre adott válaszban, annál is inkább, mert e válasz jobban 
összeegyeztethető a gyakorlattal, nem úgy, mint az életkorok.  
 
A 7-9. évfolyamos intervallum azonban még mindig tág! A továbbszűkítés lehetőségeit most már 
a gyakorlatban kell keresnünk, elsősorban a közoktatásunkban megjelenő iskolatípusok 
tekintetében. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Közoktatási törvény) 20. § (1) 
bekezdése alapján az iskoláknak a következő típusai, szintjei vannak: általános iskola, 
gimnázium, szakközépiskola (gimnázium és szakközépiskola együtt középiskola) és szakiskola.  
A gyermek az óvodát követően az általános iskolába kerül97, amely az 1. és a 8. évfolyam közötti 
időszakot öleli fel (Közoktatási törvény, 26. §). 
A tanuló – szüleivel együtt – azonban dönthet úgy, hogy tanulmányait a 4. általános iskolai 
évfolyam után befejezi és 8 évfolyamos gimnáziumban tanul tovább (Közoktatási törvény, 28. § 
(2) bekezdés). A 8 évfolyamos gimnázium az 5-12. évfolyamot öleli fel. 
A tanuló – szüleivel együtt – dönthet úgy is, hogy általános iskolai tanulmányait a 6. évfolyamon 
fejezi be, s ezután 6 évfolyamos gimnáziumba megy, amely a 7-12. évfolyamot öleli fel 
(Közoktatási törvény, 28. § (2) bekezdés).  
S a tanuló – szüleivel együtt – dönthet úgy is, hogy megvárja az általános iskola 8. évfolyamát, s 
csak ezután felvételizik 4 évfolyamos gimnáziumba, amely a 9-12. évfolyamot fedi majd le 
(Közoktatási törvény, 28. § (1) bekezdés). 
A tanuló azonban a 8 általános iskolai évfolyam után nemcsak gimnáziumba, hanem 
szakközépiskolába vagy szakiskolába is mehet, amelyek a 9-12. évfolyamon viszik őt tovább98, s 
a 12. évfolyam végén a szakmától függően akár még tovább is (Közoktatási törvény, 27. § (1) 
bekezdés és 29. § (1) bekezdés).  
 
Mindezek fényében a szellemi létdimenzióra való ráeszmélés, s annak tudatosulása kezdő 
időpontját tekintve többé-kevésbé megkezdődik az általános iskola, illetve a 8 és a 6 évfolyamos 
gimnázium 7. évfolyamán, s ez a ráeszmélési, tudatosulási időszak tart egészen a 9. évfolyam 
végéig legyen szó 8, 6 vagy 4 évfolyamos gimnáziumról vagy 4 évfolyamos szakközépiskoláról, 
szakiskoláról.  
 
A fenti kérdés innentől fogva módszertani válaszba fordul át. Érdemes-e az általános iskola 7-8. 
évfolyamán – a Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek útmutatásait figyelembe véve99 – 
megkezdeni és folytatni a Logopedagógiai modult? Ha a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
kerettantervekkel kapcsolatos útmutatásait figyelembe vesszük (KT II., KT III., KT IV., KT V.), 
akkor azt mondhatjuk, hogy a 8. évfolyamon megkezdődhetne a Logopedagógiai modul. Ez 
azonban felveti azt a kérdést, hogy van-e értelme az általános iskola utolsó évfolyamán elkezdeni 
egy merőben új fejlesztést? A józanész ennek ellene mond. Hiszen a tanulmányok nem érnek 
véget a 8. év végén, hanem folytatódnak, s ráadásul a következő, 9. évfolyam még mindig a 
meghatározott évfolyam intervallumba esik. A Logopedagógiai modul tartalmának adekvát 8. 
évfolyamos NAT és kerettantervi tartalmak pedig integrálhatók a 9.-es tartalmak közé. 
                                                 
 
97 Minden más speciális helyzet figyelmen kívül hagyásával! 
98 Minden más speciális helyzet figyelmen kívül hagyásával!  
99 A Logopedagógiai modul tartalma ugyanis adekvát a NAT és a kerettantervek egyes témaköreinek, tantárgyainak tartalmával. Lásd bővebben a 
Logopedagógiai modul című fejezet táblázatait!  
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Éppen ezért a határvonalat a 9. évfolyam megkezdésénél húzhatjuk meg egészen konkrétan, tehát 
kb. 15-16 éves korban. Ez azt jelenti, hogy a 9. évfolyamtól kezdhető meg a Logopedagógiai 
modul alkalmazása, de ekkor már mindenképpen!100 Az Élesztgetési-felélesztési modul 
alkalmazásának azonban a 9. évfolyam megkezdése után sincsenek elvi gátjai. A 9. évfolyamig 
azonban csak ez – vagy hasonló - eljárások alkalmazhatók, a Logopedagógiai modul még nem.  
 
Nézzük most már a két modult részletesen is!  
 

II. Élesztgetési-felélesztési modul 
 
A logopedagógia szellemi fejlesztéshez, mint nevelési célhoz kapcsolódó nevelési feladata a 12-
16. életév előtt az élesztgetés, felélesztés folyamatában valósul meg. E nevelési feladat – a 
korábbiakban jelzettekben – bekapcsolódik a lélek (psziché) fejlesztésének tevékenységszervezési 
feladatába, vagyis az önkormányzati, a fizikai, a tanulmányi, az alkotó-és szabadidős 
tevékenységekbe. Hogy milyen elveket követve, azt e kötet A logoterápia elméleti koncepciója, a 
Prevenció és A beállítódás moduláció című fejezetek, illetve a logopedagógia gyakorlati 
koncepciójának e fejezete adja meg részletesen!  
 
Mivel a tevékenységek formai szempontból, típusait tekintve különbözőek lehetnek 
(önkormányzati, fizikai, tanulmányi, alkotó-és szabadidős tevékenységek), ezért ezekből most 
egyet választunk ki, a szabadidős tevékenységet. A szabadidős tevékenységek tekintetében pedig 
most közreadunk egy gyakorlati modultervet, amelyben tehát a nevelési feladatok megvalósítása 
történik a nevelési cél elérése érdekében.  
 
A modulterv egy miskolci gimnázium, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 
kilencedikes évfolyamának – tehát 15-16 éves tanulóinak – egy közeli idősek otthonában (Szent 
Erzsébet Szeretetotthon – Miskolc) végzett szeretetszolgálatához kapcsolódik. Íme a program:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
100 Egy következő kutatásunk témája lehet, hogy miként befolyásolja az iskolaváltás, s az új környezet a szellemi létdimenziót, az arra való 
ráébredést és annak tudatosulását, valamint a Logopedagógiai modul fejlesztő hatását és eredményességét.  
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ÉLESZTGETÉSI-FELÉLESZTÉSI MODUL  
 

TÉMA –ÉS ÓRAVÁZLAT  
 

(6 hónapos /november-április/ modul; összesen 25 nap, kb. 26 óra)  
 

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium diákjainak szeretetszolgálata a miskolci Szent Erzsébet Szeretetotthonban 
 

Általános információk: 
 

• A szociális munkát és szeretetszolgálatot 9.-es diákok végzik, akik a közeli Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumból érkeznek (lásd: Pedagógiai Program, www.jezsu.hu honlapon). 
• 6 hónapos szeretetszolgálati tevékenységre kerül sor, mely novembertől a következő év április végéig tart. 
• Heti rendszerességgel legalább 1 órán keresztül végzik szeretetszolgálatukat a diákok a választott idősnél. 
• A szeretetszolgálatot egy idős embernél legalább ketten végzik (a fogadható diáklétszám évről-évre változhat). 
• Mind az elméleti felkészülés, mind a gyakorlati tapasztalat és szeretetszolgálat az idősek otthonának intézményi kereteken belül zajlik.  
• Az elméleti órák időpontjai kötöttek, melyeket előre kell egyeztetni. A gyakorlati órák időpontjai az idősekkel egyeztetve, az intézményvezető és vezető-helyettes koordinálásával 

valósulnak meg. A későbbiekben a diákok kísérését az intézményvezető-helyettes végzi.  
• Kezdési időpont: november 3. után (Mindenszenetek ünnepe és Halottak napja után). 
• Szünetek: Téli szünet (december utolsó két hete), Tavaszi szünet (húsvét hete, vagyis egy hét).  
• Befejezés időpontja: április utolsó hete. 
• A témák:  
 

1. Ismerkedés egymással, a Szent Erzsébet Szeretetotthonnal, a szociális munka és a szeretetszolgálat történetével (elméleti megközelítés), 
1I. A Szent Erzsébet Szeretetotthon idősei, 
1II. Szeretetszolgálat a Szent Erzsébet Szeretetotthonban.  
 
 

1. Ismerkedés egymással, a Szent Erzsébet Szeretetotthonnal,  
a szociális munka és a szeretetszolgálat történetével (elméleti megközelítés) 

 
A téma általános célja: hogy a diákok megismerkedhessenek az intézmény vezetőivel, dolgozóival, valamint egymással, kicsit mélyebben. Ugyanakkor egymás pozitív, szeretetszolgálatban is 
hasznosítható tulajdonságaival is megismerkedhessenek. Elméleti felkészítés után pedig sor kerülhet a gyakorlati szeretetszolgálatra. Az elmélet felkészít a gyakorlatra. Az elméletben a szociális 
munka, valamint szeretetszolgálat fontosabb pontjaival fognak megismerkedni a diákok, mint a szociális munka fogalma, típusai, céljai, alanyai, történeti háttere és fejlődése. A felkészülést segítik a 
szoros együttműködések, amelyekkel fejleszteni kívánjuk az együttműködést, kooperációt, kommunikációfejlődést, empátiát és toleranciát, melyek kifejezetten fontosak az idősgondozásban. 
Fontosnak tartjuk, az értelmes élet érzésének kialakítását a diákokban, vagyis azt, hogy érezzék át, saját életük értelemmel telhet meg, ha másokon segítenek. Ezért alkalmazzuk módszertanilag 
Viktor Emil Frankl elképzeléseit az értelmes életről, s a hozzá segítő útról: a szellemi létdimenzió, a szellemi létdimenzió tulajdonságainak (személyesség, szabadság, felelősség, értelemorientáció), 
a belőlük alakuló szellemi képességek (a szellem dacoló hatalma, ön-felülmúlás) és a lelkiismeret intuíciójának felismertetése, élesztgetése, felélesztése.  
 
1. nap/óra: Ismerkedés.  
 
Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 

25’ Az intézményvezető és 
helyettesének köszöntése, 

- Előadás, 
- Magyarázat, 

Frontális munka. -  Hogy a diákok megismerkedjenek 
az intézmény vezetőjével és annak 
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bemutatkozása. 
 
Miért döntöttek az intézmény 
mellett, milyen okok vezérelték 
őket, hogy általában véve és itt az 
intézményen belül is szociális 
munkát, szeretetszolgálatot 
végezzenek? 
 
(Helyszín: Kulturális épület 
előadóterme) 

- Elbeszélés. helyettesével, valamint személyes 
élményeikkel, hitvallásukkal, 
amiért a szociális munkát és 
szeretetszolgálatot, valamint ezt 
az intézményt választották 
munkahelyüknek.  

5’ A diákok rövid névvel történő 
bemutatkozása. 

- Bemutatkozás. Frontális munka. -  Hogy az intézmény vezető és 
helyettese is megismerkedhessék 
a szeretetszolgálatra jelentkezett 
diákokkal.  

30’ A Logo-teszt  kitöltetése a 
diákokkal.  
 
Fejlődési irány vizsgálatára az 
együtt töltött idő során. Lesz még 
egyszer majd vizsgálat, az egész 
munka lezárásakor. 

- Munkáltató módszer.  Egyéni munka.  - Logo-teszt. Hogy előzetesen felmérésre 
kerüljön az, hogy a diákok 
mennyire érzik saját életüket 
értelmesnek. (A kérdőívezésre 
még egyszer kerül majd sor, a 
modul végén.)  

1’ Összegzés, reflexió. 
 
Elköszönés. 

- Elköszönés.  Frontális munka. -  Összegezzük az együttlét főbb 
pontjait. 
 
Elköszönés.  

 
2. nap/óra: Ismerkedés. Nézeteink, elveink, meggyőződéseink.  
 

Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 
1’ A diákok köszöntése, üdvözlése. - Köszöntés, üdvözlés. Frontális munka. -  A diákok üdvözlése. 
25’ A diákok részletes 

bemutatkozásának előkészítése. 
 
Feladat: 
 
1. A diákok alakítsanak párokat. 
 
2. A feladat egymás megismerése 

mélyebben. 
 
3. A páros bemutatkozik 

- Megbeszélés, 
- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer, 
- Poszterkészítés. 

Páros munka. - Újságok, prospektusok, 
magazinok, sok képpel, 

- Üres poszterlap, 
- Olló, ragasztó, 
- Filctollak.  

Hogy a diákok még jobban meg 
tudják ismerni egymást és a 
szeretetszolgálathoz, az idősekhez 
fűződő attitűdjeiket. Ugyanakkor 
fejlődjék kooperációs 
tevékenységük is.  
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egymásnak a következő 
szempontrendszer segítségével: 

 
a) ki vagyok én, mik a 

tulajdonságaim, hobbijaim. 
Mik azok az ismertetőjegyek, 
amiket ha elmesélek 
magamról, akkor azok 
teljesen engem jellemeznek? 

b) Mik ezek közül a 
tulajdonságok közül azok, 
amiket a szeretetszolgálatban 
is hasznosítani tudok? 

c) Mit érzek, amikor a 
szeretetszolgálatra 
gondolok? 

d) Mit érzek, ha az idősekkel 
való szeretetszolgálatra 
gondolok? 

 
4. A bemutatkozás után a kiadott 

újságok, prospektusok, 
magazinok felhasználásával a 
páros mutassa be egymást a 
fenti szempontsor alapján egy 
poszteren keresztül 
(posztermunka). A bemutatást 
úgy készítsék el, hogy ne 
magukat, hanem a másikat 
mutatják be a megszerzett 
információk alapján. 

27’ A diákok részletes bemutatkozása 
az elkészült poszter alapján.  
 
A páros egyéne nem saját magát, 
hanem párját mutatja be az 
előzetesen a falra kitűzött poszter 
és a rajta szereplő képek, ábrák, 
feliratok segítségével a fenti 
szempontrendszert is figyelembe 
véve.  

- A tanulók kiselőadásai, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- A kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka, 
Frontális munka.  

- Ragasztó a poszter falra 
ragasztásához. 

Hogy ne csak a páros, hanem a 
közösség többi tagja is 
megismerkedhessen mélyebben a 
tanulókkal és attitűdjeikkel a 
szeretetszolgálat és az idősek felé.  

1’ A poszterek beszedése, összegzés.  - Magyarázat, 
- Megbeszélés. 

Frontális munka. -  Az elvégzett feladat céljának 
összegzése, vagyis, hogy jó, hogy 
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megismerkedhettünk mindenkivel 
kicsit mélyebben is, valamint 
megtudhattuk, hogy kinek, milyen 
hozzáállása van a 
szeretetszolgálathoz és az idős 
emberekhez.  

6’ Otthoni feladat: 
 
Az előző párok a következő hétre 
dolgozzák fel a következő témákat 
(könyvekből, Internetről) és 
gondolják el, hogyan tudnák 
ezeket a legjobban bemutatni 
társaiknak, illetve tervezzék meg a 
kivitelezésig a bemutatójukat. A 
kivitelezés a legfontosabb: hogyan 
prezentáljuk, vagy sajátíttatjuk el 
másokkal az információkat. Ebben 
a felkészülésben tudatosan is 
készülünk arra, hogy 
hozzáállásunkban, mások 
álláspontjának, nézőpontjának (és 
különösen az idősekének) 
felvételében fejlődjünk, abban 
alkalmazkodni tudjunk. 
 
Úgy számoljanak, hogy a 
következő alkalomkor a 
bemutatásra, prezentálásra 
összesen 15 perce van egy párnak.   
 
E-mailen keresztül folyamatosan 
egyeztetnek az intézményvezető-
helyettessel. A fő témákat a 
melléklet tartalmazza (ami a 
terjedelem miatt nem került be 
kötetünkbe!), amely alapján 
kontrollálhatók a diákok 
anyaggyűjtésének fázisai. 
 
A felkészüléshez hozzájárul a 
többiek számára készítendő 
maximum egy oldalas hand out 

- Magyarázat, 
- Megbeszélés  
- Házi feladat, 
- Kooperatív oktatási módszer, 
- Projektmódszer, 
- Munkáltató módszer. 

Frontális munka, 
Páros munka, 
Csoportmunka. 

- A szociális munkáról c. 
dokumentum.  

Hogy a diákokat aktívan bevonjuk 
a szociális munka megismerésébe, 
s párosan ők maguk készüljenek 
fel – megfelelő kontroll mellett – 
a következő találkozásra, ahol az 
általuk választott módszerekkel 
mutathatják be elsajátított 
ismereteiket társaik számára. 
Ezzel a fajta otthoni és könyvtári 
feldolgozással azt szeretnénk 
elérni, hogy kiküszöböljük a 
vezető előadását és a diákok 
maguk közelítsék meg a témát, 
illetve, hogy abban a témában, 
amit feladatul kaptak jártasak 
legyenek, valamint halljanak 
azokról a résztémákról is, amiket 
társaik dolgoztak fel.  
 
Mindeközben fejlődjék 
együttműködésük, 
segítőkészségük, 
kommunikációjuk, mivel ezeknek 
hasznát fogják venni az idősekkel 
való találkozásaikkor is.  
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megírása a témák alapján. 
 
(A kapcsolódó témák összesen 6 
csoportra, 12 főre készültek, de a 
meglévő létszám alapján más 
elrendezés is lehetséges.) 
 
Témák: 
 
1. A szociális munkáról 

általában. 
 
a) A szociális munka fogalma, 

elméleti alapjai, tartalmai, 
kapcsolódása más 
tudományterületekhez. 

b) A szociális munka céljai, 
típusai és munkamódszerei. Az 
ember és környezetének 
kölcsönhatása: a humán 
ökorendszer.  

 
2. Veszélyeztetett csoportok a 

társadalomban. A szociális 
munka alkalmazási területei.  

 
a) Fogyatékkal élők, idősek, 

nagycsaládosok 
b) Hajléktalanok, romák. 
 
3. A szociális tevékenység 

kezdetei és a nemzetközi 
szociális munka a középkorban.  

 
a) Kr. e.-i idő és Kr. u. 476-ig.  
b) 476 – 1492. 
 
4.  Az újkori nemzetközi 

szociális munka. 
 
a) 1492 – 1860 

(imperializmusig).  
b) Az imperializmus korától 
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3. nap/óra: A szociális munka és a szeretetszolgálat története, néhány jellemzője.  
 
Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 

1’ Köszöntés és témamegjelölés. 
 
Ma a szociális munkát fogjuk 
átfogóan megismerni (fogalom, 
célok, típusok, történeti háttér, 
szociálisan rászoruló csoportok) a 
diákok közreműködésével, saját 
módszereivel, vagyis, hogy 
hogyan prezentáljuk, vagy 
sajátíttatjuk el másokkal az 
információkat. Ebben a 
felkészülésben tudatosan is 
készülünk arra, hogy 
hozzáállásunkban, mások 
álláspontjának, nézőpontjának (és 
különösen az idősekének) 
felvételében fejlődjünk, abban 
alkalmazkodni tudjunk. 
 
Minden párnak maximum 15 
perce van a bemutatóra. A 
bemutatók végén a vezető-

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Megbeszélés. 

Frontális munka. - Minden olyan eszköz 
biztosítása, amely előzetesen a 
diákokkal folytatott egy hetes e-
mailezés formájában megjelent 
és rögzíttetett,  

- Diákok hand outjai. 

A feladat megjelölése, hogy 
mindannyian tisztában legyenek 
azzal, hogy mivel kapcsolatban 
szerzünk a mai programban 
ismereteket.  
 
Illetve, hogy hogyan prezentáljuk, 
vagy sajátíttatjuk el másokkal az 
információkat. Ebben a 
felkészülésben tudatosan is 
készülünk arra, hogy 
hozzáállásunkban, mások 
álláspontjának, nézőpontjának (és 
különösen az idősekének) 
felvételében fejlődjünk, abban 
alkalmazkodni tudjunk. 
 

(1860) – 1914-ig. 
 
5.  A jelenkor nemzetközi 

szociális munkája. 
 
a) 1914 – 1950. 
b) 1950 – napjainkig. 
 
6.  A szociális munka 

Magyarországon.  
 
a) A kezdetektől 1950-ig. 
b) 1950 – napjainkig.  
Az eddigiek összegzése, 
reflektálás. 
 
Elköszönés. 

- Elköszönés. Frontális munka. -  A hallottak, a kiadott feladatok 
összegzése. 
 
Elköszönés.  
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helyettes reflektál, összegez. 
 
A vezető-helyettes időnként 
reflektált, kijavíthat, illetve 
jegyzetet készít észrevételeiről: 
tartalom, reflexió a párok 
számára. 
 
A diákok által készített hand outok 
kiosztása. 

15’ 1. A szociális munkáról 
általában. 

 
a) A szociális munka fogalma, 
elméleti alapjai, tartalmai, 
kapcsolódása más 
tudományterületekhez. 
 
b) A szociális munka céljai, 
típusai és munkamódszerei. Az 
ember és környezetének 
kölcsönhatása: a humán 
ökorendszer.  

- A tanulók kiselőadásai, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Megbeszélés, 
- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Frontális munka, 
Páros munka, 
Csoportos munka. 

- Minden olyan eszköz 
biztosítása, amely már az e-
mailezés folyamán egyeztetetve 
lett. 

Hogy a diákok kommunikációja, 
társaik munkáltatásának 
módszerei – az adott információ 
feldolgozása kapcsán – 
fejlődjenek. Valamint a többi 
tanuló ismeretekben gazdagodjék, 
s együttműködésben, 
toleranciában, empátiában is. 
Ezek ugyanis alapjai a közösségi 
kapcsolatoknak, valamint az 
idősekkel való bánásmódnak is.  

15’ 2. Veszélyeztetett csoportok a 
társadalomban. A szociális 
munka alkalmazási területei.  

 
a) Fogyatékkal élők, idősek, 

nagycsaládosok 
 
b) Hajléktalanok, romák. 

- A tanulók kiselőadásai, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Megbeszélés, 
- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Frontális munka, 
Páros munka, 
Csoportos munka. 

- Minden olyan eszköz 
biztosítása, amely már az e-
mailezés folyamán egyeztetetve 
lett. 

Hogy a diákok kommunikációja, 
társaik munkáltatásának 
módszerei – az adott információ 
feldolgozása kapcsán – 
fejlődjenek. Valamint a többi 
tanuló ismeretekben gazdagodjék, 
s együttműködésben, 
toleranciában, empátiában is. 
Ezek ugyanis alapjai a közösségi 
kapcsolatoknak, valamint az 
idősekkel való bánásmódnak is. 

15’ 3. A szociális tevékenység kezdetei 
és a nemzetközi szociális munka a 
középkorban.  
 
a) Kr. e.-i idő és Kr. u. 476-ig.  
 
b) 476 – 1492. 

- A tanulók kiselőadásai, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Megbeszélés, 
- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Frontális munka, 
Páros munka, 
Csoportos munka. 

- Minden olyan eszköz 
biztosítása, amely már az e-
mailezés folyamán egyeztetetve 
lett. 

Hogy a diákok kommunikációja, 
társaik munkáltatásának 
módszerei – az adott információ 
feldolgozása kapcsán – 
fejlődjenek. Valamint a többi 
tanuló ismeretekben gazdagodjék, 
s együttműködésben, 
toleranciában, empátiában is. 
Ezek ugyanis alapjai a közösségi 
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kapcsolatoknak, valamint az 
idősekkel való bánásmódnak is. 

15’ 4. Az újkori nemzetközi szociális 
munka. 
 
a) 1492 – 1860 (imperializmusig).  
 
b) Az imperializmus korától 
(1860) – 1914-ig. 

- A tanulók kiselőadásai, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Megbeszélés, 
- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Frontális munka, 
Páros munka, 
Csoportos munka. 

- Minden olyan eszköz 
biztosítása, amely már az e-
mailezés folyamán egyeztetetve 
lett. 

Hogy a diákok kommunikációja, 
társaik munkáltatásának 
módszerei – az adott információ 
feldolgozása kapcsán – 
fejlődjenek. Valamint a többi 
tanuló ismeretekben gazdagodjék, 
s együttműködésben, 
toleranciában, empátiában is. 
Ezek ugyanis alapjai a közösségi 
kapcsolatoknak, valamint az 
idősekkel való bánásmódnak is. 

0,5’ Az eddigiek összegzése, reflexiók. 
 
A hand outokat a következő 
alkalomra is hozzák magukkal. 
  
Elköszönés. 

- Elköszönés. Frontális munka. -  Az eddig hallottak témaköreinek 
átnézése, hogy a diákok tudásában 
a főbb témák elmélyüljenek. 
 
A hand out a következő 
alkalommal segítséget fog adni a 
közös megbeszélésen.  
 
Elköszönés.  

 
4. nap/óra: A szociális munka és a szeretetszolgálat története, a Szent Erzsébet Szeretetotthon megismerése. 
 
Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 

1’ Köszöntés, üdvözlés. 
 
Témamegjelölés: az előző 
alkalommal a szociális munka és 
a szeretetszolgálat fogalmával, 
céljaival, típusaival, a szociálisan 
rászoruló csoportokkal és a 
szociális munka történetével 
foglalkoztunk, s most ezt folytatjuk 
tovább.  
 
A következő párosok jönnek, 15 
perc áll rendelkezésükre a 
prezentációhoz.  
 
Kérdés, hogy hogyan 
prezentáljuk, vagy sajátíttatjuk el 

- Köszöntés. Frontális munka. - A diákok hand outjai.  Köszöntés. 
 
A feladat megjelölése révén: 
hogyan prezentáljuk, vagy 
sajátíttatjuk el másokkal az 
információkat. Ebben a 
felkészülésben tudatosan is 
készülünk arra, hogy 
hozzáállásunkban, mások 
álláspontjának, nézőpontjának (és 
különösen az idősekének) 
felvételében fejlődjünk, abban 
alkalmazkodni tudjunk. 
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másokkal az információkat. Ebben 
a felkészülésben tudatosan is 
készülünk arra, hogy 
hozzáállásunkban, mások 
álláspontjának, nézőpontjának (és 
különösen az idősekének) 
felvételében fejlődjünk, abban 
alkalmazkodni tudjunk. 
 
A vezető-helyettes a témákra a 15 
perces modulok közben is 
reflektálhat, de a 15 perces 
modulok végén nem maradjon el 
az összegzés, reflektálás a 
munkára. (Ehhez használjon 
jegyzetet is.) 
 
A diákok hand outjai megfelelő 
időben kiosztásra kerülnek. 

15’ 5. A jelenkor nemzetközi szociális 
munkája. 
 
a) 1914 – 1950. 
 
b) 1950 – napjainkig. 

- A tanulók kiselőadásai, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Megbeszélés, 
- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Frontális munka, 
Páros munka, 
Csoportos munka. 

- Minden olyan eszköz 
biztosítása, amely már az e-
mailezés folyamán egyeztetetve 
lett. 

Hogy a diákok kommunikációja, 
társaik munkáltatásának 
módszerei – az adott információ 
feldolgozása kapcsán – 
fejlődjenek. Valamint a többi 
tanuló ismeretekben gazdagodjék, 
s együttműködésben, 
toleranciában, empátiában is. 
Ezek ugyanis alapjai a közösségi 
kapcsolatoknak, valamint az 
idősekkel való bánásmódnak is. 

15’ 6. A szociális munka 
Magyarországon.  
 
a) A kezdetektől 1950-ig. 
 
b) 1950 – napjainkig. 

- A tanulók kiselőadásai, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Megbeszélés, 
- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Frontális munka, 
Páros munka, 
Csoportos munka. 

- Minden olyan eszköz 
biztosítása, amely már az e-
mailezés folyamán egyeztetetve 
lett. 

Hogy a diákok kommunikációja, 
társaik munkáltatásának 
módszerei – az adott információ 
feldolgozása kapcsán – 
fejlődjenek. Valamint a többi 
tanuló ismeretekben gazdagodjék, 
s együttműködésben, 
toleranciában, empátiában is. 
Ezek ugyanis alapjai a közösségi 
kapcsolatoknak, valamint az 
idősekkel való bánásmódnak is. 

15’ Reflektálási szakasz a múlt 
alkalommal és a mostani 

- Előadás, 
- Magyarázat, 

Frontális munka, 
Csoportmunka.  

- A kiosztott múltkori és mostani 
hand outok.  

Hogy az említésre került főbb 
témarészek ismét összegezve 



317 

alkalommal elhangzottakra. 
 
1. A diákok bevonásával és a 

kiosztott hand outok 
segítségével a megjelent 
témák főbb vonatkozásira és 
pontjaira ki kell térni 
összegzésképpen. Ha lehet, 
ezeket húzzák alá, vagy 
emeljék ki a diákok.  

 
(Témák:  
 
a) A szociális munka fogalma, 

elméleti alapjai, tartalmai, 
kapcsolódása más 
tudományterületekhez 

b) A szociális munka céljai, 
típusai és munkamódszerei. 
Az ember és környezetének 
kölcsönhatása: a humán 
ökorendszer 

c) Veszélyeztetett csoportok a 
társadalomban. A szociális 
munka alkalmazási területei 

d) A szociális munka nemzetközi 
története  

 
Kr. e.  
 
Kr. u., középkor, újkor, 
jelenkor. 
 

e) A magyar szociális munka 
története. 

 
Államalapítás, középkor, 
újkor, jelenkor.  
 

2. A témákhoz kapcsoljuk 
azokat, akik azt bevezették 
számunkra és reflektálunk 
munkájukra közösen.  

- A tanulók kiselőadásai, 
- Megbeszélés, 
- Munkáltató módszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

- A vezető-helyettes jegyzetei.  legyenek, illetve kitérjünk a főbb 
vonatkozásokra is. A diákok 
jelölései a hand outba 
elmélyíthetik a fontosabb 
tartalmakat is. 
 
Közös megbeszélés során 
fejlődhet kritikai érzékük, 
valamint toleranciájuk, 
segítőkészségük, 
kommunikációjuk.  
 
A reflektálással a vezető-helyettes 
is megerősítheti a pozitív 
munkafolyamatokat és a minőségi 
tanulói munkát, amellyel 
kialakíthatja, illetve erősítheti a 
diákok egymás felé érzett 
elismerését a 
feladatmegoldásokkal és 
felkészülésekkel kapcsolatban.  
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Min 
15’ 

A Szent Erzsébet Szeretetotthon 
végigjárása és bemutatása 
különös tekintettel a fontosabb 
helyszínekre (idősek lakásai, 
ebédlő, kultúrház, közösségi 
terem, stb.). Ehhez, ha szükséges 
néhány fontosabb megjegyzést is 
tesz a vezető helyettes. 
 
A végigjárás és bemutatás során a 
vezető helyettes a Szent Erzsébet 
Szeretetotthonról minden érdekes 
információt tájékoztatásképpen 
közöl a diákokkal (alapítás, 
alapítási feltételek, kik 
kerülhetnek be, milyen 
feltételekkel, kik az itteni 
dolgozók, milyen alapvető 
feladatokat lát el az intézmény, s 
hogy hogyan, milyen formában és 
módon teszi ezt, valamint mik a 
konkrétabb feladatai az egyes 
munkatársaknak. Van-e speciális 
munka az intézményen belül /pl. 
kultúrfelelős, stb./). 

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Szemléltetés. 

Csoportmunka, 
Frontális munka. 

- Szent Erzsébet Szeretetotthon c. 
dokumentum (a terjedelem miatt 
nem került csatolásra!) 

- Saját tapasztalatok 

Hogy a diákok az elméleti 
felkészülés után most 
megismerkedhessenek azzal az 
intézménnyel, ahol 
szeretetszolgálatot fognak 
végezni. Ez nemcsak az 
épületekkel, az infrastruktúrával, 
hanem a munkatársakkal való 
megismerkedést is jelenti.  

2’ Reflexió. Mit ismertünk ma meg, 
milyen fontos pontokat kell újra 
összegezni még.  
 
Interjúkészítő feladat kiadása: 
 
Mindenkinek választania kell egy 
munkatársat, akiről interjút készít. 
Ebben az interjúban: 
 
- meg kell, hogy ismerje a 

munkatársat kicsit közelebbről, 
- illetve fel kell tárnia, hogy 

miért jött ide dolgozni, 
- milyen feladatokat végez itt, 
- milyen értékrendet és 

meggyőződést képvisel az 
idősekkel kapcsolatban 

- Magyarázat, 
- Megbeszélés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Házi feladat. 

Frontális munka, 
Csoportmunka, 
Egyéni munka.  

- A megadott szempontsor 
kinyomtatott formája  

Hogy az intézményről látottakat, 
elhangzottakat összefoglaljuk, 
rendszerezzük. Ehhez kapcsolódik 
az intézményről tanultak 
elmélyítése azon keresztül, hogy 
egy munkatársat is 
meginterjúvolnak.  
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- milyen a személyes kapcsolata 
az idősekkel, 

- mit gondol saját munkájáról, 
örömét leli-e benne, hogyan 
végzi, stb., 

- vannak-e olyan idős emberek 
az intézményen belül, akik 
speciálisabb igényűek, s ez a 
munkatárs hogy áll hozzájuk, 
hogyan tudja őket biztatni, 

- mennyire érzi azt munkája 
során, hogy bizonyos 
helyzetekben szabadon dönthet, 
mikor vannak ezek a helyzetek, 

- hogyan jelenik meg az életében 
és a munkájában a felelősség? 

 
Ezeket ki kell adni lapon is. 
 
Egy összefoglaló maximum 2 
oldalas írást kell készíteni, 
amelyben szerepelhet illusztráció, 
kép, grafikon, elemzés vagy bármi 
más, ami érdekesebbé teheti az 
összefoglalást.  
 
Leadási határidő: január 1. hete.  

 
1I. A Szent Erzsébet Szeretetotthon idősei 

 
A téma általános célja: hogy a diákok megismerjék a Szeretetotthonban élő időseket, s kiválasszák a számukra szimpatikus, szeretetszolgálatot igénylő időst. A gyakorlati foglalkozok révén 
szeretetszolgálatukban fejlődjenek, empatikusakká váljanak. Segítőkészségük, toleranciájuk erősödjék. Valamint érezzék át, hogy az életnek értelmet adhat a szeretet, a feladat. Munkájuk során 
érezzék át szabadságukat, de felelősségüket is, s figyeljenek lelkiismeretükre a szeretetszolgálati munka során! 
 
5. nap/óra: Ismerkedés a Szent Erzsébet Szeretetotthon időseivel és a szeretetszolgálat időseivel.  
 
Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 

1’ Köszöntés és témamegjelölés. 
 
A mai napon az intézményben 
lakó idős emberekkel fogunk 
megismerkedni Power Pointos 
kivetítés formájában. 

- Előadás, 
- Magyarázat. 

Frontális munka. - PPT. Hogy a diákok 
megismerkedhessenek ezen 
alkalom témáival, valamint azzal, 
hogy most már az idősekkel is 
meg fognak ismerkedni.  
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20’ Az idősek megismerése PPT-n 
keresztül, amelyben szerepelhet 
videofilm az idősről, egy 
beszélgetés, képsorozat, vagy 
bármi egyéb, ami a bemutatását 
segítheti.  

- Előadás, 
- Szemléltetés. 

Frontális munka. - PPT. Hogy a diákok 
megismerkedhessenek a 
Szeretetotthonban lakó idősekkel 
és pozitív attitűd, valamint 
empátia alakulhasson ki bennük 
az idősek felé.  

38’ A szeretetszolgálatban diákokat 
fogadó idősek személyes, 
interaktív bemutatkozása a 
diákoknak (akik ezt megtehetik, 
ahol ez nem lehetséges, ott a 
diákok keresik fel az időset).  
 
Feladat, hogy a diákok már most 
elgondolkodnak azon, kihez 
mennének szívesen 
szeretetszolgálatra.  

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Szemléltetés. 

Frontális munka, 
Csoportmunka.  

- Idősek, akik szeretetszolgálatot 
vállalnak.  

Hogy a diákok 
megismerkedhessenek a 
Szeretetotthonban lakó, 
szeretetszolgálatra jelentkező 
fiatalokat vállaló idősekkel és 
pozitív attitűd, valamint empátia 
alakulhasson ki bennük az idősek 
felé. 

1’ Reflexió, összegzés. 
 
Eldöntendő feladat a következő 
alkalomra:  
 
Döntsék el, hogy ki kihez szeretne 
menni szeretetszolgálatra, de 
vegyék figyelembe, hogy (a 
létszámukhoz képest, valamint a 
fogadó idősek létszámához 
képest), 2 diáknak kell egy 
időshöz mennie.  

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Megbeszélés, 
- Vita, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer, 
- Házi feladat. 

Frontális munka. -  Hogy a mostani alkalommal 
történteket összegezzük, valamint 
a következő órára a mostani óra 
benyomásai alapján kétfős párok 
alakuljanak egy-egy idős 
szeretetszolgálatához.  

 
6. nap/óra: A szeretetszolgálat időseinek mélyebb megismerése és segítésük lehetőségei.  
 
Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 

1’ Köszöntés, témamegjelölés. 
 
Ma az idősek mélyebb 
megismerésével folytatjuk, illetve 
párokat alkotunk és időseket 
választunk, valamint 
megismerkedünk az általunk 
választott idős gondozásának 
lehetőségeivel.  
 

- Előadás, 
- Megbeszélés. 

Frontális munka. -  Hogy megjelöljük miről lesz szó a 
mai alkalommal. 
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Illetve ma már lehetőség nyílik az 
idősekkel való foglalkozásra.  

10’ Összegzés. 
 
Feladat: 
 
1. A szünetek kivételével minden 

héten egy alkalommal legalább 
1 órán át szeretetszolgálat 
végzése az időseknél párosával. 
(Ez kötetlen, az idős határozza 
meg, miben kell neki a 
segítség: felolvasás, 
bevásárlás, stb.) 

2. A szeretetszolgálat közben 
reflexiós napokat iktatunk be. 

3. 3 ünnepség szervezésében 
közre kell működniük a 
diákoknak. Ez az 
ünnepségszervezés az összes 
idős számára készül és a 
diákok együtt készítik el a 
vezető helyettes 
koordinálásával. Az 
ünnepségek maximum 30 
percesek legyenek.  

 
A reflexiós napok időpontjai:  
 
- Február 1. hetén a megszokott 

időben, 
- Március utolsó hetén a 

megszokott időben,  
- Április utolsó előtti hetében a 

megszokott időben.  
 
Ünnepségek: 
 
- Karácsonyi, 
- Március 15-i, 
- Húsvéti. 
 
Időpontokat e-mailen egyeztetünk, 

- Megbeszélés,  
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Frontális munka, 
Csoportmunka.  
Páros munka. 

- Az információs lap kinyomtatott 
verziója, mely átadásra kerül a 
diákoknak.  

Az eddigi alkalmakkor történtek 
összegzése, összefoglalása, hogy 
a meglévő tudás és információ 
rendszereződjék a diákokban.  
 
Ugyanakkor kijelöljük az áprilisig 
tartó tevékenységeinket is, s 
megjelöljük a hozzájuk 
kapcsolódó feladatokat, illetve 
fontosabb információkat.  
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valamint szintén itt történik a 
koordinálása a programok 
megtervezésének is.  
 
A vezető helyettes mindig elérhető 
e-mailen, telefonon, így mindig 
lehet vele egyeztetni.   
 
A speciális igényű időseknél külön 
segítséget is kapnak a diákok.  
 
Szünetek: 
 
- Téli szünet (2 hét, két alkalom 

elmarad), 
- Tavaszi szünet (1 hét, egy 

alkalom elmarad). 
 
Felhívni a figyelmet, hogy 1,5 hét 
áll rendelkezésre a karácsonyi 
ünnepség összeállítására.   

10’ Idősválasztás. - Megbeszélés, 
- Vita, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Csoportos munka, 
Páros munka.  

-  Hogy kialakuljanak a párok az 
idősgondozásra.  

15’ Az idősek gondozásának 
lehetőségei.  

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- Megbeszélés. 

Frontális munka, 
Páros munka. 
Csoportmunka.  

- Megfelelő eszközök bemutatása 
a gondozáshoz, 
szeretetszolgálathoz, ápoláshoz.  

Hogy az egyes idősekhez 
kialakult párok 
megismerkedhessenek a választott 
időssel, valamint azzal, hogy 
milyen lehetőségek és módszerek 
adottak az idős gondozásához, 
ápolásához.  

10’ Elindulás az idősekhez a vezető 
helyettessel együtt, aki az első 
alkalommal bemutatja a 
fiatalokat.  
 
A mostani feladata a diákoknak az 
idősekkel való megismerkedés és 
a következő napok, hetek és 
időpontok megbeszélése.  

- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- Kooperatív módszer, 
- Projektmódszer. 

Csoportos munka. 
Páros munka. 
Frontális munka. 

-  Az idősekhez való kísérés és a 
nekik való közvetlen bemutatás.  

14’ Szeretetszolgálati munka. - Munkáltató módszer, Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
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- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé.  

 
1II. Szeretetszolgálat a Szent Erzsébet Szeretetotthonban 

 
A téma általános célja: hogy a diákok megismerjék a Szeretetotthonban élő időseket, s kiválasszák a számukra szimpatikus, szeretetszolgálatot igénylő időst. A gyakorlati foglalkozok révén 
szeretetszolgálatukban fejlődjenek, empatikusakká váljanak. Segítőkészségük, toleranciájuk erősödjék. Valamint érezzék át, hogy az életnek értelmet adhat a szeretet, a feladat. Munkájuk során 
érezzék át szabadságukat, de felelősségüket is, s figyeljenek lelkiismeretükre a szeretetszolgálat végzése során! 
 
A szeretetszolgálati munka folytatása:  
 

Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 
7. nap/óra   Szeretetszolgálati munka. 

 
A diákok figyelmét 
felhívni, hogy jelezzék az 
időseknek: lesz karácsonyi 
ünnepség. 
 
Valamint, hogy 
legközelebb két hét múlva 
találkoznak az idősekkel.  

- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

 
Ünnepség: Karácsony. 
 

Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 
8. nap/óra   
Max 30’ 

Karácsonyi ünnepség.  
 
Előzetes egyeztetés a 
diákokkal. (Időpont, 
műsor.) 

- A tanulók kiselőadásai, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Csoportos munka, 
Páros munka, 
Egyéni munka.  

- Minden, amit a diákok 
megterveztek.  

Hogy a diákok kedveskedjenek 
egy kis műsorral karácsony 
alkalmából az időseknek, s hogy 
ebben a rövid időben is közelebb 
kerülhessenek egymáshoz idősek, 
fiatalok egyaránt.  

 
 
Szeretetszolgálati munka folytatása: 
 
Szünet   -   -   
Szünet   -   -   
9. nap/óra Szeretetszolgálati munka. - Munkáltató módszer, Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
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Az interjú munka elkérése.  

- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

10. nap/óra Szeretetszolgálati munka. 
 
Az interjú munka végleges 
beadása.  

- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

11. nap/óra Szeretetszolgálati munka. - Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

12. nap/óra Szeretetszolgálati munka. 
 
A diákok figyelmeztetése, 
hogy a következő héten 
reflexiós nap lesz a 
megszokott időben.  
 
A diákok egyeztessék az 
idősekkel, hogy jövő héten 
nem jönnek.  

- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

 
13. nap/óra: Reflexiós nap 1. A munkák elemzése. 
 

Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 
0’ A diákok figyelmének felhívása a 

megelőző napokban, az 
alkalomra (e-mail). 

-  - -  Az alkalomra való felhívás. 

1’ Köszöntés, témamegjelölés, 
ráhangolódás.  
 
A mai alkalommal az eddigiek 
tapasztalatait foglaljuk össze, 
reflektáljuk.  

- Előadás, 
- Magyarázat. 

Frontális munka. -  Hogy megjelöljük a témát, illetve 
ezen keresztül megindulhasson a 
ráhangolódás: mindenki élje át 
újra pár pillanatig, milyen volt 
számára az elmúlt pár hét.  
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45’ A párok reflektálása a következő 
szempontok szerint, illetve 
egyéni szempontok szerint is: 
 
a) Kinél voltunk, 
 
b) Milyennek ismertük meg, 
 
c) Milyen feladataink voltak, 
 
d) Milyen érzéseink vannak 
eddig a szociális munkával és a 
szeretetszolgálattal és 
konkrétabban az 
idősgondozással kapcsolatban; 
ezek mennyiben másabbak, mint 
a kezdetekkor megfogalmazott 
érzések, 
 
e) Milyen személyes 
tulajdonságaimat tudtam eddig 
kamatoztatni a 
szeretetszolgálatban?  
 
f) Egyéb vélemények? 
 
A vezető helyettes folyamatosan 
reflektál a párokra. 
 
Ugyanakkor cél lehet az is, hogy 
egy kerek-asztal beszélgetés és 
információcsere valósuljon meg 
a diákok között.  

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- A tanulók kiselőadásai, 
- Megbeszélés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Frontális munka, 
Csoportmunka, 
Páros munka.  
 

-  Hogy a diákok élményein és 
tapasztalatain keresztül 
betekintést nyerhessen minden 
páros a többi páros munkájába, 
érzéseibe, tapasztalataiba. 
Meséljék el, hogy mit tapasztaltak 
az idősek gyerekek felé érzett 
szeretetükről. Valamint hogyan 
viselik el saját szenvedéseiket, 
mennyit lehet ebből a diákoknak 
tanulni. Valamint átérezzék, hogy 
munkájukban nemcsak szabadság, 
de felelősség is volt.  

10’ Reflektálás a munkákra.  
Összegzés. 
 
Reflektálás az interjúkra, illetve 
egy-két pont kiemelése ezekből, 
amik összefüggésben vannak az 
előbbiekben megfogalmazott 
feladatokkal, kérdésekkel, 
valamint a feladatcélokkal.  

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Megbeszélés. 

Frontális munka. - Interjúk.  Hogy összegezzük a 45 percet és 
fontosabb szempontjait. 
Ugyanakkor reflektáljunk 
visszacsatoltan az előző 45 perc 
megállapításain keresztül is az 
elkészített interjúkra.  

4’ Feladat:  - Előadás, Frontális munka, - Minden olyan eszköz, amit a Hogy az intézményben eltöltött 
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Egy honlap részletet kell majd 
elkészíteniük az egyes pároknak 
a szociális munkájukról, 
szeretetszolgálatukról, arról az 
idősről, akinél voltak, valamint 
arról milyen feladataik voltak, 
milyen módszerekkel segítettek. 
Az egyes ünnepségekre is 
kitérhetnek. Le kell írniuk 
tapasztalataikat, érzéseiket, 
illetve mindent, amivel még 
kiegészítenénk saját 
internetoldalukat.  
 
Ugyanakkor térjenek ki egy 
külön lapon, hogy milyennek 
látták az intézményt. Akár a 
munkatársakról is lehet egy 
rövid összefoglalót adni, illetve 
bármit el lehet készíteni, amit 
fontosnak tartanak.  
 
Az eszközök szabadon 
választhatók. 
 
Konzultáció, segítségkérés 
lehetséges a vezető helyettessel.  
 
A honlap elkészítésének vége: 
április utolsó alkalma.  
 
Elköszönés. A következő alkalom 
az időseknél folytatódik.  

- Magyarázat, 
- Megbeszélés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer, 
- Házi feladat.  

Páros munka, 
Csoportmunka. 

diákok jónak látnak.  időről és az idősek gondozásáról, 
szeretetszolgálatról rövid 
beszámolót is tudjanak adni a 
diákok az iskola vezetésének, az 
intézménynek, illetve a weblap 
látogatóinak. 
 
Közösségi munkájuk és 
együttműködésük erősödjék.  

 
A szeretetszolgálati munka folytatása:  
 

Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 
14. nap/óra Szeretetszolgálati munka. - Munkáltató módszer, 

- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
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Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

15. nap/óra Szeretetszolgálati munka. - Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

16. nap/óra Szeretetszolgálati munka. - Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

17. nap/óra Szeretetszolgálati munka. 
 
A diákok hívják fel az 
idősek figyelmét, hogy a 
következő héten március 
15-ét ünnepeljük meg 
közösen.  

- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

 
Ünnepség: Március 15. 
 

Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 
18. nap/óra   
Max 30’ 

Március 15-i ünnepség.  - A tanulók kiselőadásai, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Csoportos munka, 
Páros munka, 
Egyéni munka.  

- Minden, amit a diákok 
megterveztek.  

Hogy a diákok kedveskedjenek 
egy kis műsorral március 15-e 
alkalmából az időseknek, s hogy 
ebben a rövid időben is közelebb 
kerülhessenek egymáshoz idősek, 
fiatalok egyaránt.  

 
Szeretetszolgálati munka folytatása: 
 
19. nap/óra Szeretetszolgálati munka. - Munkáltató módszer, 

- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 
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20. nap/óra Szeretetszolgálati munka. 
 
A diákok felé való jelzés: a 
következő héten a 
megszokott időben 
reflexiós nap lesz. 
 
A diákok jelezzék az 
időseknek, hogy 
hamarosan húsvéti 
ünnepségre várják őket.  
 
Valamint, hogy a 
következő héten nem 
lesznek az időseknél.  

- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

 
21. nap/óra: Reflexiós nap 2. A munkák elemzése és értelmezése Frankl nyomán. 
 

Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 
0’ A diákok figyelmének felhívása a 

megelőző napokban, az 
alkalomra (e-mail). 

-  - - Előkészületi könyvek: Frankl: 
Mégis mondj Igent az Életre, Az 
ember az értelemre irányuló 
kérdéssel szemben, jelen kötet. 

A diákok tájékoztatása. 
 
Vezető-helyettes felkészülése.  

1’ Köszöntés, témamegjelölés. 
 
Ma több szempontú vitát fogunk 
alkalmazni egy-két, a 
szeretetszolgálatban is 
használható módszer 
megbeszélésére.  

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Megbeszélés. 

Frontális munka. -  Témamegjelölés.  

100’ Feladat: 
 
Az alábbiakban 5 állítást 
találunk: 
 
1. Állítás:  
 
A szeretet közelebb visz az 
idősekhez, s a szereteten 
keresztül többet tudok segíteni.  
 
2. Állítás: 
 

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- A tanulók kiselőadásai, 
- Megbeszélés, 
- Vita, 
- Disputa, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- A kooperatív oktatási módszer, 
- Szerepjáték, játék. 

Csoportmunka, 
Páros munka, 
Frontális munka, 
Egyéni munka.  
 

- Az 5 állítás kinyomtatása a két 
csapat számára (az állításokat 
külön kapják meg).  

- Színes kártyák (3 ugyanolyan, a 
csapat létszáma felének 
megegyező, illetve a másik 
felének is megegyező), 

- Lapok a jegyzeteléshez (2 db), 
- Íróeszköz, 
- Bíróknak is egy értékelési lap 

kiadása (3 db).  

Hogy a diákok végiggondolják, 
személyesség, szabadság, 
felelősség, értelemorientáció, 
lelkiismeret, mint Frankl szerint 
az értelmes élet alapkövei, 
megjelenhetnek-e a 
szeretetszolgálatban, illetve ezen 
keresztül az egyéni életekben is.  
 
Célunk, hogy rávilágítsunk 
fontosságukra, amelyek révén a 
diákok élete is az értelmesség 
irányába fejlődjék tovább.  



329 

Még az idősek szenvedésének is 
lehet értelme. 
 
3. Állítás: 
 
A szeretetszolgálat és a szociális 
munka nem igazán élethivatás. 
 
4. Állítás: 
 
A szabadság (téli szünet) nem 
áldozható fel azért, hogy idősek 
szeretetszolgálatában tevékenyen 
részt vegyek.  
 
5. Állítás: 
 
Az idősekkel kapcsolatos 
szeretetszolgálatban már nem 
annyira fontos a felelősségteljes 
viselkedés.  
 
A diákok annyi színes kártyából 
húznak, ahányan vannak. 3 
azonos színes kártya legyen a 
bírók feliratú, a többi színes 
kártya fele az 1. csoport, a másik 
fele a 2. csoport feliratú. 
 
Az 1. csoport az állításokat 
IGAZként kezeli, míg a 2. 
csoport HAMISként.  
 
(Első 3 állítás esetében, utána 
fordítva.)  
 
8 perces felkészülési időt kapnak, 
amikor érveket kell gyűjteniük 
állításukhoz. Illetve egy szószólót 
kell kiválasztaniuk, aki majd a 
másik csapat szószólójával 
vitázik.  
 

 
A játékos feladaton keresztül 
fejlődjék kommunikációs 
készségük, toleranciájuk mások 
álláspontjának elfogadására.  
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Egy állítás megvitatása esetében  
 
- először az állító csapat kezd, 
- a tagadó csapat reflektál, 

majd elmondja saját 
véleményét is, 

- erre reflektál az első csapat, 
majd a saját véleményét is 
elmondja, 

- erre szintén reflektál a másik 
csapat, további véleményeket 
mond, 

- majd ezekre az első csapat 
reflektál, s végül lezárja 
mondandóját, 

- a másik csapat reflektál az 
előző hozzászólásra és lezárja 
a vitát.  

 
A felszólalások 2 percesek 
lehetnek összesen. (Állítás, 
Tagadás.) 
 
A felszólalások között két perces 
megvitatási idő van a csoporton 
belül, illetve újabb szóvivő 
kiválasztása.  
 
A csapatoknak kettős feladatuk 
van: saját érveiket kell 
bemutatniuk, ugyanakkor a 
másik csapat állításait kell 
cáfolniuk.  
 
A bírók mindeközben jegyzetelik 
az érveket, s végül az egyes 
részek után összegzik, melyik 
csapat érve volt az erősebb 
(mind az 5 állítás esetében). 
Minden állításnál indokolnak, 
melyik volt erősebb és miért (5 
perc).  

10’ A feladat tartalmának összegzése - Előadás, Frontális munka. - A jegyzet, amit az órán készített Hogy a vezető-helyettes 
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a vezető-helyettestől a 
frankliánus gondolatok 
szellemében.  
 
Reflektálás a csoportmunkákra.  

- Magyarázat, 
- Megbeszélés. 

a fontosabb gondolatokról.  összefoglalásával elmélyítse 
azokat az ismereteket, amik 
kulcsfontosságúak voltak a mai 
disputa alkalmával, ugyanakkor 
rávilágítson a szeretet, feladat, 
személyesség, szabadság, 
felelősség, értelemorientáció 
faktoraira, mint az élet 
értelmességének elemeire – az 
időseken és a velük való 
szeretetszolgálaton keresztül is.  

1’ A diákok figyelmének felhívása, 
hogy hamarosan húsvéti 
ünnepség közeledik, amelyet ők 
szerveznek meg az időseknek.  
 
Feladat kiadása: 
 
Az utolsó alkalomra egy PPT 
készítése illusztrációkkal (vagy 
bármiegyébbel) a végzett 
tevékenységről, 
szeretetszolgálatról, és annak 
kiértékeléséről. Az előadás 
maximum 10 perc legyen. 
  
Ugyanakkor a következő 
alkalommal bemutatásra kerül a 
kész honlap-egység is. 
  
Elköszönés.  

- Magyarázat, 
- Megbeszélés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer, 
- Házi feladat. 

Frontális munka, 
Páros munka.  

-  Hogy a diákok figyelmét felhívjuk 
a közelgő ünnepre. 
 
A feladat révén pedig 
ösztönözzük őket arra, hogy 
próbálják meg átfogóan szemlélni 
szeretetszolgálati munkájukat, 
illetve tudják azt reálisan, 
objektíven értékelni.  
 
Fejlődjék páros munkára ösztönző 
tevékenységük is.  

 
Ünnepség: Húsvét. 
 

Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 
22. nap/óra   
Max 30’ 

Húsvéti ünnepség.  
 
Az idősek tájékoztatása: 
legközelebb 2 hét múlva 
jönnek a diákok.  

- A tanulók kiselőadásai, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Csoportos munka, 
Páros munka, 
Egyéni munka.  

- Minden, amit a diákok 
megterveztek.  

Hogy a diákok kedveskedjenek 
egy kis műsorral húsvét 
alkalmából az időseknek, s hogy 
ebben a rövid időben is közelebb 
kerülhessenek egymáshoz idősek, 
fiatalok egyaránt.  

 
A szeretetszolgálati munka folytatása:  
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Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 

Szünet  -   -   
Szünet  -   -   
23. nap/óra Szeretetszolgálati munka. - Munkáltató módszer, 

- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

24. nap/óra Szeretetszolgálati munka. 
 
A diákok tájékoztatása, 
hogy zárják le az idősekkel 
a szeretetszolgálatot. 
 
A diákok figyelmének 
felhívása: a következő 
héten a megszokott időben 
reflexiós nap lesz (PPT, 
honlap).  

- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Páros munka. -  A diákok elmélyülése a 
szeretetszolgálatban, az idősek 
jobb megismerésében, 
segítésében.  
 
Illetve, hogy fejlődjék empátiájuk 
az idősek felé. 

 
25. nap/óra: Reflexiós nap 3.  Összegzés a szeretetszolgálati munkáról. 
 

Idő: Feladat: Módszer: Szervezési mód: Eszköz: A feladat célja: 
0’ A diákok figyelmének felhívása a 

megelőző napokban, az 
alkalomra (e-mail), illetve a 
prezentációkra és a honlap-
egységek véglegesítésére.  

-  - -  Figyelemfelhívás. 

120’ Köszöntés, témamegjelölés. 
  
A PPT-ken keresztül 
megismerkedünk az egyes párok 
végzett szeretetszolgálatával 
mélyebben. Ugyanakkor ki is 
értékelik tevékenységüket (10 
perc).  
 
A kész honlap-egységet pedig 
bemutatják (5 perc).  
 

- Előadás, 
- Magyarázat, 
- Elbeszélés, 
- A tanulók kiselőadásai, 
- Megbeszélés, 
- Szemléltetés, 
- Munkáltató módszer, 
- Projektmódszer, 
- Kooperatív oktatási módszer. 

Frontális munka, 
Páros munka. 

- PPT-k, 
- Honlap-egységek, 
- A vezető-helyettes jegyzetei a 

szeretetszolgálatról.  

Hogy a diákok végzett 
szeretetszolgálatát mindannyian 
megismerhessük, valamint 
egészséges értékelést, 
önértékelést, önreflexiót váltsunk 
ki belőlük a végzett 
szeretetszolgálatukkal 
kapcsolatban.  
 
Fejlődjék kommunikációs 
képességük, empátiájuk, 
toleranciájuk.  
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Az egységek végén minden pár 
munkájára külön reflektál a 
vezető-helyettes.  
 
(A PPT-ket és a honlap-
egységeket a vezető-helyettes is 
megkapja, mivel az iskolában 
szeretetszolgálati munka 
kiértékelésekor júniusban erre 
még szükség lesz. 
 
A honlap-egységek összefűzve 
pedig az Internetre kerülnek fel.) 

 

1’ A munka megköszönése, 
reflektálás. 
 
Elköszönés, elbúcsúzás.  

- Előadás, 
- Magyarázat. 

Frontális munka. - Jegyzetek.  A szeretetszolgálat összegzése, 
visszajelzés a diákoknak végzett 
munkájukról.  

20’ A kérdőív újbóli kitöltése (Logo-
teszt).  
 
(A kérdőívek kiértékelése a 
vezető-helyettes feladata. Az 
eredményekről az iskolában 
számol be június folyamán.)  

- Munkáltató módszer. Egyéni munka. - Logo-teszt. A kérdőívek újbóli kitöltése azt 
kívánja megvizsgálni, hogy a 
diákok értelmes élet-érzése a 
szeretetszolgálati munka 
befejezése után hogyan módosul, 
illetve változik-e egyáltalán? 
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III. Logopedagógiai modul 
 
A logopedagógia szellemi fejlesztéshez, mint nevelési célhoz kapcsolódó nevelési feladata a 12-
16. életév után a tudatosítás folyamatában valósul meg. E nevelési feladat pedig bekapcsolódik 
az oktatás folyamatába. S hogy milyen elveket követ, az e részben kerül kifejtésre.   
 
Mint korábban jeleztük, a Logopedagógia modul a 9. évfolyamon kell, hogy megkezdődjön, s 
vele párhuzamosan folytatódhat az élesztgetési-felélesztési folyamat a szellemi létdimenziót 
illetően.  
 
A Logopedagógiai modul alkalmazására lehetőség van a gimnáziumokban, szakközépiskolákban 
és szakiskolákban is, s a magunk részéről még azt fűzhetjük hozzá, hogy igencsak ajánlott is e 
modul alkalmazása és felhasználása az oktatás folyamatában.  
 
A 8, 6 és 4 évfolyamos gimnáziumokban és a 4 évfolyamos szakközépiskolákban, 
szakiskolákban egy időben, a 9. évfolyamon kezdődik meg a modul oktatása.  
 
Sajnos a jelen szabályozások alapján a legideálisabban azok a tanulók járhatnak majd, akik a 8 és 
6 évfolyamos gimnáziumok tanulói, mert náluk a beilleszkedési időszakot (kb. 2 év) követően 
indulhat meg a modul oktatása101. 
A 4 évfolyamos gimnáziumok, szakközépiskolák vagy szakiskolák tekintetében már 
valószínűleg alacsonyabb lesz a modul hatása, hiszen a beilleszkedési idő – 9. és 10. évfolyamok 
– megzavarhatják a modul hatásgyakorlását. Ezen iskolatípusok közül azonban nagyobb 
eredményre lehetséges számítani a 4 évfolyamos gimnáziumok esetén, mert az általános 
műveltségre szabott – és a szakmatanulástól mentes – idő sokkal több, mint a szakközépiskolák 
vagy a szakiskolák tekintetében. A szakközépiskolák eredménye valószínűleg elmaradhat a 4 
évfolyamos gimnáziumokétól, de a szakiskoláktól talán nem. A szakközépiskolák esetében 
ugyanis a szakképzés mellett érettségire való felkészülés is van, s jóval több az általános 
műveltséget célzó tartalmak sora is, mint a szakiskolák esetében, nem beszélve arról, hogy a 
szakiskolák ráadásul csak a 9-10. évfolyamon adnak általános műveltséget, az ezt követő 
évfolyamokon már csak gyakorlati, szakmai oktatás zajlik102.  
Éppen ezért, ott ahol a Logopedagógiai modul eredményessége, hatása – az előírások, az 
oktatási-fejlesztési tartalmak miatt – csökkenhet, ott lehet a legfontosabb az alkalmazása! 
Különösképpen gondolunk itt a szakközépiskolákra és a szakiskolákra, de nem szabad 
elfelejtkeznünk a gimnáziumokról sem. 
 
Ezek után nézzük meg az egyes modultervezeteket a 8, 6 és 4 évfolyamos gimnáziumokra és a 4 
évfolyamos szakközépiskolákra, szakiskolákra:  
 
 
 

                                                 
 
101 A 8 évfolyamos gimnázium esetében a beilleszkedési fázis az 5. és 6. évfolyamra tehető. A 6 évfolyamos gimnázium esetében ez az idő a 7. és 
8. évfolyam. Tehát mindkettő esetében a 9. évfolyamon való moduloktatás-megkezdés kifejezetten előnyös. 
102 Egy következő kutatásunk alapja a Logopedagógiai modul hatékonyságának mérése lehet, illetve az élet értelmesség-érzésének megvizsgálása 
a Logo-teszt értelmében, az egyes iskolatípusokban tanulók tekintetében. Valószínűleg a fenti fejtegetések ezzel kapcsolatban is helytállóak 
lesznek.  
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Logopedagógiai modul 
a 8 évfolyamos gimnáziumok, a 6 évfolyamos gimnáziumok és a 4 évfolyamos gimnáziumok számára 

 
Célok és feladatok: 
 
A Logopedagógiai modul célja a logopedagógia nevelésfilozófiai és neveléselméleti céljaiból adódik, vagyis az intézményes keretek között folyó nevelés és oktatás során megalapozni az egyénben 
az értelmes élet érzésének kialakítását, hogy az intézményes nevelés és oktatás után, aktív módon maga is képes legyen egész élete során az egyes, általa fontosnak tartott értelemlehetőségek akarása 
és beteljesítése révén alakítani saját életének értelmességét – akár még a legnehezebb emberi körülmények (szenvedés, halál tudata) ellenére is. 
 
Ebből a nevelési célból adódnak a logopedagógia nevelési feladatai. 
A logopedagógia nevelési feladata egyfelől a nevelésben valósul meg azoknak a logoterápiás meggyőződéseknek (szellemi létdimenzió, szellemi tulajdonságok, jellemzők, szellemi képességek) a 
tanulók tevékenységeibe való bekapcsolása, s az azokban való alkalmazása révén, amelyek képessé tehetik őket a tudatos értelemlehetőségek feltalálására, megtalálására és beteljesítésére már az 
iskolás korában, s majdan egész életükben. 
A logopedagógia nevelési feladata másfelől az oktatásban valósul meg, amikor – a tanulók számára tudatosítva – igyekszünk a logoterápia meggyőződéseit közvetíteni, s azokat a terápiás 
módszereket is feltárni, amelyekkel a tanulóknak már diákéveikben, de később felnőtt életükben is lehetőségük adódik arra, hogy lelki (pszichés)-szellemi épségüket megőrizzék – akár még a 
legnehezebb emberi körülmények (szenvedés, haláltudat) ellenére is. Erre a nevelési feladatra szolgál az alábbiakban bemutatott Logopedagógiai modul.   
 
A Logopedagógiai modul nevelési céljaiból és nevelési feladataiból adódóan tehát képességeket is fejleszt, de csak a logoterápiai értelemben vett szellemi képességek fejlesztésére törekszik, 
törekedhet (a szellem dacoló hatalma, ön-eltávolodás, ön-felülmúlás). Ugyanakkor pedig tartalmából kifolyólag közvetíti a következő NAT műveltségi területek kompetenciáit: Ember és társadalom, 
Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember a természetben. 
 
Fejlesztési követelmények: 
 
A Logopedagógiai modul a célokból és a feladatokból levezetve az alábbiakat kívánja fejleszteni az emberben: az ember testi, lelki (pszichés) és szellemi létlényegére, létdimenziójára való 
ráébredését és tudatosítását, szellemi tulajdonságaira, jellemzőire (személyességére, szabadságára, felelősségére, sértetlenségére, értelemorientáltságára) való ráébredését, tudatosítását és alkalmazni 
tudását, szellemi képességeire (a szellem dacoló hatalmára, az ön-eltávolodásra, az ön-felülmúlásra) való ráébredését, tudatos használatát, alkalmazását, a lelkiismeret intuíciójára való felfigyelést, s 
az arra való odafigyelést, az ember értékkialakító, értékteremtő, értékmegőrző, értékmegóvó, értékátadó tevékenységét, s önnön maga testi-lelki (pszichés) és szellemi egészségének és jóllétének 
biztosítására irányuló aktivitását.  
 
Belépő tevékenységformák: 
 
A belépő tevékenységformák révén a nevelési-oktatási folyamatban eleget tudunk tenni nevelési feladatainknak nevelési céljaink elérése érdekében. Az alábbi módszerekben rejlő 
tevékenységformák bármelyikének alkalmazása bármely évfolyamon ajánlott: előadás, magyarázat, elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, vita, szemléltetés, munkáltató módszer, 
projektmódszer, tanulási szerződés, kooperatív módszer, szimuláció, szerepjáték, játék, tanulmányi kirándulás, házi feladat.  
 
A továbbhaladás feltételei: 
 
Az egyes évfolyamok közötti továbbhaladási feltételeket a Tartalmak részben közöltük. Minden évfolyamon a modul lezárulását tekintve az utolsó órán összefoglalás történik, amelynek formáját, 
időkeretét, értékelését, értékelési szempontjait a pedagógus határozza meg, figyelembe véve, hogy olyan ismeretek ellenőrzését kell megvalósítania, amelyek alkalmazni tudása hosszú távon 
befolyásolja majd az egyén életének értelmességét, egészségét, sikerességét és eredményességét.   
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Évf. A tantárgy neve Évi 
óraszám A Logopedagógiai modul felépítése 

8.103 

Ember és társadalomismeret 18,5 
A 8. évfolyam bal oldalt felsorolt tantárgyainak egyes részeinek tartalmai összefoglalásra és egy új szempontú és megközelítésű 
bemutatásra kerülnek a 9. évfolyamon megszervezett Logopedagógiai modul keretein belül a gimnáziumban: 

vagy: Technika és életvitel 18,5 

vagy: Osztályfőnöki 18,5 

GIMNÁZIUM  

9.104 Osztályfőnöki 37 

Óra Témakörök Tartalmak Fejezet105 

1. Az ember 

Az ember hármas egységének és teljességének felismerése. Az ember 
testi, lelki (pszichés) és szellemi létdimenziójának felismerése. Az 
ember testi és lelki (pszichés) létdimenzióinak jellemzői és 
tulajdonságai.  

II. 1-2. 

2. 
Az ember szellemi 

létdimenziója I. 

Az ember szellemi létdimenziójának felismerése és tudatosítása. A 
szellemi létdimenzió tulajdonságai, jellemzői közül a szellem 
személyességének, szabadságának (az akarat szabadsága) és 
felelősségének a megismerése és „alkalmazni tudása”. E tulajdonságok, 
jellemzők önismeretben való szolgálatának felismerése. A szellem e 
tulajdonságaiból, jellemzőiből eredő képességének, a szellem dacoló 
hatalmának a megismerése és „alkalmazni tudása”. A szellemi 
létdimenzió e tulajdonságainak elvitatását célzó elméletek megismerése 
(kollektivizmus, pán-determinizmus).  

II. 3-4. 

3. 
Az ember szellemi 
létdimenziója II. 

Az ember szellemi létdimenziójának tudatosítása. A szellemi 
létdimenzió tulajdonságai, jellemzői közül a szellem sértetlenségének a 
megismerése és „alkalmazni tudatása”. E tulajdonság, jellemző az 
önbánásmódban betöltött szerepének felismerése. A szellem e 
tulajdonságából, jellemzőjéből eredő képességének, a szellem ön-
eltávolodási képességének a megismerése és „alkalmazni tudása”. A 
szellemi létdimenzió e tulajdonságának elvitatását célzó elmélet 
megismerése (pszichologizmus). A tragikus triász (szenvedés, bűn, 
halál) embert próbáló hármasának megbeszélése.  

III. 2. 
és IV. 

4. 
Az ember szellemi 
létdimenziója III. 

Az ember szellemi létdimenziójának tudatosítása. A szellemi 
létdimenzió tulajdonságai, jellemzői közül a szellem 
értelemorientáltságának („motivációjának” értelem akarásának) a 
megismerése és „alkalmazni tudatása”. E tulajdonság, jellemző az 
önbánásmódban betöltött szerepének felismerése. A szellem e 
tulajdonságából, jellemzőjéből eredő képességének, a szellem ön-

III. 3. 

                                                 
 
103 KT II. 
104 KT III. 
105 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
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felülmúlási képességének a megismerése és „alkalmazni tudása”. A 
szellemi létdimenzió e tulajdonságának elvitatását célzó elmélet 
megismerése (redukcionizmus). Az értelemorientáció által 
meghatározott értékek megismerése (élményértékek, alkotó- és 
teremtőértékek, beállítódási értékek). A boldogság kérdésének 
körüljárása.  

5. A lelkiismeret 

Az ember három létdimenziójának összefoglalása (test, lélek (psziché), 
szellem. A testi és lelki (pszichés) tulajdonságok, jellemzők 
összefoglalása. Az ember szellemi létdimenziós tulajdonságainak, 
jellemzőinek, a belőlük fakadó szellemi képességeknek az 
összefoglalása. A szellemi létdimenzió tulajdonságainak és 
képességeinek intuitív irányítója: a lelkiismeret megismerése. A 
szellem tulajdonságait és képességeit elvitató nézetek összefoglalása.  

III. 4. 

10.106 Osztályfőnöki 37 

A 10. évfolyamon – a szellem fejlődését figyelembe véve – meg kell kezdődnie a logopedagógia szempontjából azon tartalmak 
közvetítésének, amelyek a 11. évfolyamon előírások az Emberismeret és etika, a Társadalomismeret (B) és a Biológia és 
egészségtan megfelelő részeinél, s amelyek integrálhatók a logoterápia elméleti és gyakorlati vonatkozásaiba! 
A 11. évfolyamon a logopedagógia megtartja az előírásokat a fenti tantárgyak tekintetében, s – mivel a 10. évfolyamon foglalkozott 
már velük – ismétlő jelleggel veszi újból elő azokat. 

                                                 
 
106 KT III. 
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Óra Témakörök Tartalmak Fejezet 

6. Az ember és tulajdonságai 

A korábbi ismeretek aktivizálása végett az ember létdimenzióinak, azok 
tulajdonságainak, jellemzőinek, s a belőlük fakadó képességeknek a 
felsorolása, rendszerezése, összegzése. A szellemi létdimenziót irányító 
lelkiismeret említése. A szellemi tulajdonságok, jellemzők és 
képességek elvitatását célzó elméletek összefoglalása.  

II. 1-4., 
III. 2-4., 
és IV. 

7. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása I.  

Az ember civilizációs, mentálhigiénés, testi, lelki (pszichés) 
megbetegedéseinek, neurózisnak felsorolása. A neurózisok 
rendszerezése a logoterápia neurózistana szempontjából. A logoterápia 
noogén neurózisok és depressziók csoportjának megismerése és 
felismerni tudása (okok, tünetek). A noogén neurózisok és depressziók 
felismerésének lehetősége kérdőívek segítségével. Az értelemorientáció 
illetve a személyes értékrendszer és a prioritások kapcsolatának 
vizsgálati tesztjének és a Logo-tesztnek a megismerése és alkalmazni 
tudása. A noogén neurózisok és depressziók kezelésének beállítódás 
modulációs lehetőségei (egzisztenciaanalízis, a pozitív tartalmú 
sorsfelfogás beállítódási értékei, Értelem-észlelési tréning és a belátás 
térképe, biblioterápia), s azok megismerése, alkalmazni tudása.  

107II. 1., 
III. és IV. 

2. A. 

8. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása II. 

A logoterápia pszichogén neurózis csoportjának (szorongásos 
neurózisok, kényszerneurózisok, szexuális neurózisok) megismerése és 
felismerni tudása (okok, tünetek). A pszichogén neurózisok 
kezelésének paradox intenciós valamint dereflexiós (megfékezés, 
iránymutatás) terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 2., 
IV. 3., 

és IV. 4. 
A.   

9. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása III. 

A logoterápia pszichoszomatikus megbetegedései csoportjának 
(alvászavarok, oki pszichoszomatikus megbetegedések, ok nélküli 
pszichoszomatikus megbetegedések) megismerése és felismerni tudása 
(okok, tünetek). A pszichoszomatikus megbetegedések kezelésének 
dereflexiós terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 3. és 
IV. 4. B. 

10. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása IV. 

A logoterápia reaktív neurózisai csoportjának (iatrogén neurózisok, 
hisztéria, szenvedélybetegségek) megismerése és felismerni tudása 
(okok, tünetek). A reaktív neurózisok kezelésének beállítódás 
modulációs terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 4. és 
IV. 2. B.  

11. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása V. 

A logoterápia szomatogén (ál)neurózis csoportjának (testi 
funkciózavarok, súlyos testi betegségek-fogyatékosságok, pszichózisok 
(endogén depressziók, skizofrénia)) megismerése és felismerni tudása 
(okok, tünetek). A szomatogén (ál)neurózisok kezelésének beállítódás 

II. 5. és 
IV. 2. C.  

                                                 
 
107 E kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
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modulációs terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

12.  
Az ember neurózistana és 

neurózis leírása - 
összefoglalás 

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok felmérésére szolgáló 
kérdőívek ismerete, alkalmazni tudása. Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás megismerése és alkalmazni tudása.  

IV. 5.  

11.108 

Emberismeret és etika 37 Óra Témakörök Tartalmak Fejezet 

13. 
Az ember és szellemi 

létdimenziója 
(ismétlés, felelevenítés) I.   

Az ember három létdimenziójának felelevenítése (test, lélek (psziché) 
szellem. A testi és lelki (pszichés) tulajdonságok, jellemzők 
összefoglalása. Az ember szellemi létdimenziós tulajdonságainak, 
jellemzőinek, a belőlük fakadó szellemi képességeknek az 
összefoglalása. A szellemi létdimenzió tulajdonságainak és 
képességeinek intuitív irányítója: a lelkiismeret megemlítése. A szellem 
tulajdonságait és képességeit elvitató nézetek összefoglalása. 

109II. 1-4., 
III. 2-4., 
és IV. 

14. 
Az ember és szellemi 

létdimenziója 
(ismétlés, felelevenítés) II. 

Az ember három létdimenziójának felelevenítése (test, lélek (psziché) 
szellem. A testi és lelki (pszichés) tulajdonságok, jellemzők 
összefoglalása. Az ember szellemi létdimenziós tulajdonságainak, 
jellemzőinek, a belőlük fakadó szellemi képességeknek az 
összefoglalása. A szellemi létdimenzió tulajdonságainak és 
képességeinek intuitív irányítója: a lelkiismeret megemlítése. A szellem 
tulajdonságait és képességeit elvitató nézetek összefoglalása. 

II. 1-4., 
III. 2-4., 
és IV. 

15. 
Neurózisok és terápiák 

(ismétlés, felelevenítés) I.  

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok esetén alkalmazható 
kérdőívek ismerete és alkalmazni tudása. Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás alkalmazni tudása. 

110II-IV.  

16. 
Neurózisok és terápiák 

(ismétlés, felelevenítés) II. 

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok esetén alkalmazható 
kérdőívek ismerete és alkalmazni tudása. Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás alkalmazni tudása. 

II-IV. 

17. 
Neurózisok és terápiák 

(ismétlés, felelevenítés) III. 
Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 

II-IV. 

vagy: Társadalomismeret (B) 18,5 
vagy: Biológia és egészségtan 74 
vagy: Osztályfőnöki 37 

vagy: Szabadon tervezhető 74 

                                                 
 
108 KT III. 
109 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
110 E kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
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megemlíteni tudása. A noogén neurózisok esetén alkalmazható 
kérdőívek ismerete és alkalmazni tudása. Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás alkalmazni tudása. 

18. 
Neurózisok és terápiák 

(ismétlés, felelevenítés) IV. 

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok esetén alkalmazható 
kérdőívek ismerete és alkalmazni tudása.  Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás alkalmazni tudása. 

II-IV. 

12.111 

Társadalomismeret 16 
A 12. évfolyam bal oldalt felsorolt tantárgyainak, azok egyes részeinek tartalmai összefoglalásra és egy új szempontú és 
megközelítésű bemutatásra kerülnek a 12. évfolyamon megszervezett Logopedagógiai modul keretein belül: 

vagy: Bevezetés a filozófiába 32 
vagy: Osztályfőnöki 32 
vagy: Szabadon tervezhető 96 

                                                 
 
111 KT III. 
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Óra Témakörök Tartalmak Fejezet 

19. 
A logoterápia, mint 

antropológia  

A logoterápia tudományának elhelyezése az antropológián belül. A 
logoterápiai emberkép, a szellemi létdimenziók, a szellem 
tulajdonságai, jellemzői (személyesség, szabadság, felelősség), 
képessége (a szellem dacoló hatalma), az ezeket megcáfoló nézetek 
(kollektivizmus, pán-determinizmus), s a lelkiismerettel kapcsolatos 
koncepciójának elhelyezési képessége a logoterápiai antropológia 
tudományába, valamint ezek ismerete és „alkalmazni” tudása a 
mindennapi életben. 

112II., III. 
4. 

20. 
A logoterápia, mint 

pszichoterápia I. 

A logoterápia tudományának elhelyezése a pszichoterápiák között. Az 
ide vonatkozó szellemi tulajdonságok, jellemzők (sértetlenség, 
értelemorientáció) és képességek (ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) 
ismerete, alkalmazni tudása. A megcáfolásukra kialakult elméletek 
ismerete. A lelkiismeret működésének ismerete, s a lelkiismeret 
intuíciójára való tudatos odafigyelés és megélése. A tragikus triász 
ismerete. Az értelemorientáció, s az értelem akarásának megtartása a 
tragikus triász ellenére. A logoterápia neurózistanának és 
neurózisleírásának ismerete, a neurózisok felismerni tudásának 
képessége. Az erre vonatkozó tesztek és diagnosztizálási módszerük 
ismerete. A logoterápia terápiás fogásainak ismerete és alkalmazni 
tudása a megbetegedések, neurózisok kezelésére, megszüntetésére.  

III., IV., 
113II., III., 

IV. 

21. 
A logoterápia, mint 
pszichoterápia II. 

A logoterápia tudományának elhelyezése a pszichoterápiák között. Az 
ide vonatkozó szellemi tulajdonságok, jellemzők (sértetlenség, 
értelemorientáció) és képességek (ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) 
ismerete, alkalmazni tudása. A megcáfolásukra kialakult elméletek 
ismerete. A lelkiismeret működésének ismerete, s a lelkiismeret 
intuíciójára való tudatos odafigyelés és megélése. A tragikus triász 
ismerete. Az értelemorientáció, s az értelem akarásának megtartása a 
tragikus triász ellenére. A logoterápia neurózistanának és 
neurózisleírásának ismerete, a neurózisok felismerni tudásának 
képessége. Az erre vonatkozó tesztek és diagnosztizálási módszerük 
ismerete. A logoterápia terápiás fogásainak ismerete és alkalmazni 
tudása a megbetegedések, neurózisok kezelésére, megszüntetésére. 

114III., 
IV.,  

115II., III., 
IV. 

22. A logoterápia, mint filozófia Összegzés. A logoterápia tudományának elhelyezése a filozófián belül. 116IV. 

                                                 
 
112 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
113 E kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
114 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
115 E kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
116 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
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A tragikus triász ismerete. Az értelemorientáció, s az értelem 
akarásának megtartása a tragikus triász ellenére.  

 
A Logopedagógiai modult lehetséges egy évfolyamon tömbösítve is elvégezni. Ebben az esetben az ajánlott évfolyam a 10. évfolyam. A 10. évfolyamon az Osztályfőnöki óra keretén belül kell 
elvégezni az ekkor már 15 óraszámra csökkenő modult. A megmaradó óraszámok a következők: 1-5., 7-12., 19-22.  
 
 

 
 
 

Logopedagógiai modul 
a szakközépiskolák számára 

 
Célok és feladatok: 
 
A Logopedagógiai modul célja a logopedagógia nevelésfilozófiai és neveléselméleti céljaiból adódik, vagyis az intézményes keretek között folyó nevelés és oktatás során megalapozni az egyénben 
az értelmes élet érzésének kialakítását, hogy az intézményes nevelés és oktatás után, aktív módon maga is képes legyen egész élete során az egyes, általa fontosnak tartott értelemlehetőségek akarása 
és beteljesítése révén alakítani saját életének értelmességét – akár még a legnehezebb emberi körülmények (szenvedés, halál tudata) ellenére is. 
 
Ebből a nevelési célból adódnak a logopedagógia nevelési feladatai. 
A logopedagógia nevelési feladata egyfelől a nevelésben valósul meg azoknak a logoterápiás meggyőződéseknek (szellemi létdimenzió, szellemi tulajdonságok, jellemzők, szellemi képességek) a 
tanulók tevékenységeibe való bekapcsolása, s az azokban való alkalmazása révén, amelyek képessé tehetik őket a tudatos értelemlehetőségek feltalálására, megtalálására és beteljesítésére már az 
iskolás korában, s majdan egész életükben. 
A logopedagógia nevelési feladata másfelől az oktatásban valósul meg, amikor – a tanulók számára tudatosítva – igyekszünk a logoterápia meggyőződéseit közvetíteni, s azokat a terápiás 
módszereket is feltárni, amelyekkel a tanulóknak már diákéveikben, de később felnőtt életükben is lehetőségük adódik arra, hogy lelki (pszichés)-szellemi épségüket megőrizzék – akár még a 
legnehezebb emberi körülmények (szenvedés, haláltudat) ellenére is. Erre a nevelési feladatra szolgál az alábbiakban bemutatott Logopedagógiai modul.   
 
A Logopedagógiai modul nevelési céljaiból és nevelési feladataiból adódóan tehát képességeket is fejleszt, de csak a logoterápiai értelemben vett szellemi képességek fejlesztésére törekszik, 
törekedhet (a szellem dacoló hatalma, ön-eltávolodás, ön-felülmúlás). Ugyanakkor pedig tartalmából kifolyólag közvetíti a következő NAT műveltségi területek kompetenciáit: Ember és társadalom, 
Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember a természetben. 
 
Fejlesztési követelmények: 
 
A Logopedagógiai modul a célokból és a feladatokból levezetve az alábbiakat kívánja fejleszteni az emberben: az ember testi, lelki (pszichés) és szellemi létlényegére, létdimenziójára való 
ráébredését és tudatosítását, szellemi tulajdonságaira, jellemzőire (személyességére, szabadságára, felelősségére, sértetlenségére, értelemorientáltságára) való ráébredését, tudatosítását és alkalmazni 
tudását, szellemi képességeire (a szellem dacoló hatalmára, az ön-eltávolodásra, az ön-felülmúlásra) való ráébredését, tudatos használatát, alkalmazását, a lelkiismeret intuíciójára való felfigyelést, s 
az arra való odafigyelést, az ember értékkialakító, értékteremtő, értékmegőrző, értékmegóvó, értékátadó tevékenységét, s önnön maga testi-lelki (pszichés) és szellemi egészségének és jóllétének 
biztosítására irányuló aktivitását.  
 
Belépő tevékenységformák: 
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A belépő tevékenységformák révén a nevelési-oktatási folyamatban eleget tudunk tenni nevelési feladatainknak nevelési céljaink elérése érdekében. Az alábbi módszerekben rejlő 
tevékenységformák bármelyikének alkalmazása bármely évfolyamon ajánlott: előadás, magyarázat, elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, vita, szemléltetés, munkáltató módszer, 
projektmódszer, tanulási szerződés, kooperatív módszer, szimuláció, szerepjáték, játék, tanulmányi kirándulás, házi feladat.  
 
A továbbhaladás feltételei: 
 
Az egyes évfolyamok közötti továbbhaladási feltételeket a Tartalmak részben közöltük. Minden évfolyamon a modul lezárulását tekintve az utolsó órán összefoglalás történik, amelynek formáját, 
időkeretét, értékelését, értékelési szempontjait a pedagógus határozza meg, figyelembe véve, hogy olyan ismeretek ellenőrzését kell megvalósítania, amelyek alkalmazni tudása hosszú távon 
befolyásolja majd az egyén életének értelmességét, egészségét, sikerességét és eredményességét.   
 
 
 
 
 

Évf. A tantárgy neve Évi 
óraszám A Logopedagógiai modul felépítése 

8.117 

Ember és társadalomismeret 18,5 
Az általános iskola 8. évfolyamán a bal oldalt felsorolt tantárgyak egyes részeinek tartalmai összefoglalásra és egy új szempontú és 
megközelítésű bemutatásra kerülnek a 9. évfolyamon megszervezett Logopedagógiai modul keretein belül a szakközépiskolában: 

vagy: Technika és életvitel 18,5 

vagy: Osztályfőnöki 18,5 

SZAKKÖZÉPISKOLA  

9.118 Osztályfőnöki 37 

Óra Témakörök Tartalmak Fejezet119 

1. Az ember 

Az ember hármas egységének és teljességének felismerése. Az ember 
testi, lelki (pszichés) és szellemi létdimenziójának felismerése. Az 
ember testi és lelki (pszichés) létdimenzióinak jellemzői és 
tulajdonságai.  

II. 1-2. 

2. 
Az ember szellemi 

létdimenziója I. 

Az ember szellemi létdimenziójának felismerése és tudatosítása. A 
szellemi létdimenzió tulajdonságai, jellemzői közül a szellem 
személyességének, szabadságának (az akarat szabadsága) és 
felelősségének a megismerése és „alkalmazni tudása”. E tulajdonságok, 
jellemzők önismeretben való szolgálatának felismerése. A szellem e 
tulajdonságaiból, jellemzőiből eredő képességének, a szellem dacoló 
hatalmának a megismerése és „alkalmazni tudása”. A szellemi 
létdimenzió e tulajdonságainak elvitatását célzó elméletek megismerése 
(kollektivizmus, pán-determinizmus).  

II. 3-4. 

                                                 
 
117 KT II. 
118 KT IV. 
119 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
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3. 
Az ember szellemi 
létdimenziója II. 

Az ember szellemi létdimenziójának tudatosítása. A szellemi 
létdimenzió tulajdonságai, jellemzői közül a szellem sértetlenségének a 
megismerése és „alkalmazni tudatása”. E tulajdonság, jellemző az 
önbánásmódban betöltött szerepének felismerése. A szellem e 
tulajdonságából, jellemzőjéből eredő képességének, a szellem ön-
eltávolodási képességének a megismerése és „alkalmazni tudása”. A 
szellemi létdimenzió e tulajdonságának elvitatását célzó elmélet 
megismerése (pszichologizmus). A tragikus triász (szenvedés, bűn, 
halál) embert próbáló hármasának megbeszélése.  

III. 2. 
és IV. 

4. 
Az ember szellemi 
létdimenziója III. 

Az ember szellemi létdimenziójának tudatosítása. A szellemi 
létdimenzió tulajdonságai, jellemzői közül a szellem 
értelemorientáltságának („motivációjának” értelem akarásának) a 
megismerése és „alkalmazni tudatása”. E tulajdonság, jellemző az 
önbánásmódban betöltött szerepének felismerése. A szellem e 
tulajdonságából, jellemzőjéből eredő képességének, a szellem ön-
felülmúlási képességének a megismerése és „alkalmazni tudása”. A 
szellemi létdimenzió e tulajdonságának elvitatását célzó elmélet 
megismerése (redukcionizmus). Az értelemorientáció által 
meghatározott értékek megismerése (élményértékek, alkotó- és 
teremtőértékek, beállítódási értékek). A boldogság kérdésének 
körüljárása.  

III. 3. 

5. A lelkiismeret 

Az ember három létdimenziójának összefoglalása (test, lélek (psziché), 
szellem. A testi és lelki (pszichés) tulajdonságok, jellemzők 
összefoglalása. Az ember szellemi létdimenziós tulajdonságainak, 
jellemzőinek, a belőlük fakadó szellemi képességeknek az 
összefoglalása. A szellemi létdimenzió tulajdonságainak és 
képességeinek intuitív irányítója: a lelkiismeret megismerése. A 
szellem tulajdonságait és képe ségeit elvitató nézetek összefoglalása.  

III. 4. 

10.120 Osztályfőnöki 37 

A 10. évfolyamon – a szellem fejlődését figyelembe véve – meg kell kezdődnie a logopedagógia szempontjából azon tartalmak 
közvetítésének, amelyek a 11. évfolyamon előírások a Társadalomismeret és etika tantárgy megfelelő részeinél, amelyek 
integrálhatók a logoterápia elméletei és gyakorlati vonatkozásaiba! 
A 11. évfolyamon a logopedagógia megtartja az előírásokat a fenti tantárgy tekintetében, s – mivel a 10. évfolyamon foglalkozott 

már vele – ismétlő jelleggel veszi újból elő azt. 

Óra Témakörök Tartalmak Fejezet 

6. Az ember és tulajdonságai 

A korábbi ismeretek aktivizálása végett az ember létdimenzióinak, azok 
tulajdonságainak, jellemzőinek, s a belőlük fakadó képességeknek a 
felsorolása, rendszerezése, összegzése. A szellemi létdimenziót irányító 
lelkiismeret említése. A szellemi tulajdonságok, jellemzők és 
képességek elvitatását célzó elméletek összefoglalása.  

II. 1-4., 
III. 2-4., 
és IV. 

                                                 
 
120 KT IV. 
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7. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása I.  

Az ember civilizációs, mentálhigiénés, testi, lelki (pszichés) 
megbetegedéseinek, neurózisnak felsorolása. A neurózisok 
rendszerezése a logoterápia neurózistana szempontjából. A logoterápia 
noogén neurózisok és depressziók csoportjának megismerése és 
felismerni tudása (okok, tünetek). A noogén neurózisok és depressziók 
felismerésének lehetősége kérdőívek segítségével. Az értelemorientáció 
illetve a személyes értékrendszer és a prioritások kapcsolatának 
vizsgálati tesztjének és a Logo-tesztnek a megismerése és alkalmazni 
tudása. A noogén neurózisok és depressziók kezelésének beállítódás 
modulációs lehetőségei (egzisztenciaanalízis, a pozitív tartalmú 
sorsfelfogás beállítódási értékei, Értelem-észlelési tréning és a belátás 
térképe, biblioterápia), s azok megismerése, alkalmazni tudása.  

121II. 1., 
III. és IV. 

2. A. 

8. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása II. 

A logoterápia pszichogén neurózis csoportjának (szorongásos 
neurózisok, kényszerneurózisok, szexuális neurózisok) megismerése és 
felismerni tudása (okok, tünetek). A pszichogén neurózisok 
kezelésének paradox intenciós valamint dereflexiós (megfékezés, 
iránymutatás) terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 2., 
IV. 3., 

és IV. 4. 
A.   

9. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása III. 

A logoterápia pszichoszomatikus megbetegedései csoportjának 
(alvászavarok, oki pszichoszomatikus megbetegedések, ok nélküli 
pszichoszomatikus megbetegedések) megismerése és felismerni tudása 
(okok, tünetek). A pszichoszomatikus megbetegedések kezelésének 
dereflexiós terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 3. és 
IV. 4. B. 

10. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása IV. 

A logoterápia reaktív neurózisai csoportjának (iatrogén neurózisok, 
hisztéria, szenvedélybetegségek) megismerése és felismerni tudása 
(okok, tünetek). A reaktív neurózisok kezelésének beállítódás 
modulációs terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 4. és 
IV. 2. B.  

11. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása V. 

A logoterápia szomatogén (ál)neurózis csoportjának (testi 
funkciózavarok, súlyos testi betegségek-fogyatékosságok, pszichózisok 
(endogén depressziók, skizofrénia)) megismerése és felismerni tudása 
(okok, tünetek). A szomatogén (ál)neurózisok kezelésének beállítódás 
modulációs terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 5. és 
IV. 2. C.  

12.  
Az ember neurózistana és 

neurózis leírása - 
összefoglalás 

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok felmérésére szolgáló 

IV. 5.  

                                                 
 
121 E kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
 



346 

 

kérdőívek ismerete, alkalmazni tudása. Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás megismerése és alkalmazni tudása.  

11.122 

Társadalomismeret és etika 37 Óra Témakörök Tartalmak Fejezet 

13. 
Az ember és szellemi 

létdimenziója 
(ismétlés, felelevenítés) I.   

Az ember három létdimenziójának felelevenítése (test, lélek (psziché) 
szellem. A testi és lelki (pszichés) tulajdonságok, jellemzők 
összefoglalása. Az ember szellemi létdimenziós tulajdonságainak, 
jellemzőinek, a belőlük fakadó szellemi képességeknek az 
összefoglalása. A szellemi létdimenzió tulajdonságainak és 
képességeinek intuitív irányítója: a lelkiismeret megemlítése. A szellem 
tulajdonságait és képességeit elvitató nézetek összefoglalása. 

123II. 1-4., 
III. 2-4., 
és IV. 

14. 
Az ember és szellemi 

létdimenziója 
(ismétlés, felelevenítés) II. 

Az ember három létdimenziójának felelevenítése (test, lélek (psziché) 
szellem. A testi és lelki (pszichés) tulajdonságok, jellemzők 
összefoglalása. Az ember szellemi létdimenziós tulajdonságainak, 
jellemzőinek, a belőlük fakadó szellemi képességeknek az 
összefoglalása. A szellemi létdimenzió tulajdonságainak és 
képességeinek intuitív irányítója: a lelkiismeret megemlítése. A szellem 
tulajdonságait és képességeit elvitató nézetek összefoglalása. 

II. 1-4., 
III. 2-4., 
és IV. 

15. 
Neurózisok és terápiák 

(ismétlés, felelevenítés) I.  

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok esetén alkalmazható 
kérdőívek ismerete és alkalmazni tudása. Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás alkalmazni tudása. 

124II-IV.  

16. 
Neurózisok és terápiák 

(ismétlés, felelevenítés) II: 

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok esetén alkalmazható 
kérdőívek ismerete és alkalmazni tudása. Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás alkalmazni tudása. 

II-IV. 

17. 
Neurózisok és terápiák 

(ismétlés, felelevenítés) III. 

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok esetén alkalmazható 
kérdőívek ismerete és alkalmazni tudása. Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás alkalmazni tudása. 

II-IV. 

vagy: Osztályfőnöki 37 

vagy: Szabadon tervezhető 18,5 

                                                 
 
122 KT IV. 
123 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
124 E kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
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18. 
Neurózisok és terápiák 

(ismétlés, felelevenítés) IV. 

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok esetén alkalmazható 
kérdőívek ismerete és alkalmazni tudása.  Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás alkalmazni tudása. 

II-IV. 

12.125 
Osztályfőnöki 32 A 12. évfolyam bal oldalt felsorolt tantárgyainak, s azok egyes részeinek tartalmai összefoglalásra és egy új szempontú és 

megközelítésű bemutatásra kerülnek a 12. évfolyamon megszervezett Logopedagógiai modul keretein belül: 

vagy: Szabadon tervezhető 16 

                                                 
 
125 KT IV. 
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Óra Témakörök Tartalmak Fejezet 

19. 
A logoterápia, mint 

antropológia  

A logoterápia tudományának elhelyezése az antropológián belül. A 
logoterápiai emberkép, a szellemi létdimenziók, a szellem 
tulajdonságai, jellemzői (személyesség, szabadság, felelősség), 
képessége (a szellem dacoló hatalma), az ezeket megcáfoló nézetek 
(kollektivizmus, pán-determinizmus), s a lelkiismerettel kapcsolatos 
koncepciójának elhelyezési képessége a logoterápiai antropológia 
tudományába, valamint ezek ismerete és „alkalmazni” tudása a 
mindennapi életben. 

126II., III. 
4. 

20. 
A logoterápia, mint 

pszichoterápia I. 

A logoterápia tudományának elhelyezése a pszichoterápiák között. Az 
ide vonatkozó szellemi tulajdonságok, jellemzők (sértetlenség, 
értelemorientáció) és képességek (ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) 
ismerete, alkalmazni tudása. A megcáfolásukra kialakult elméletek 
ismerete. A lelkiismeret működésének ismerete, s a lelkiismeret 
intuíciójára való tudatos odafigyelés és megélése. A tragikus triász 
ismerete. Az értelemorientáció, s az értelem akarásának megtartása a 
tragikus triász ellenére. A logoterápia neurózistanának és 
neurózisleírásának ismerete, a neurózisok felismerni tudásának 
képessége. Az erre vonatkozó tesztek és diagnosztizálási módszerük 
ismerete. A logoterápia terápiás fogásainak ismerete és alkalmazni 
tudása a megbetegedések, neurózisok kezelésére, megszüntetésére.  

III., IV., 
127II., III., 

IV. 

21. 
A logoterápia, mint 
pszichoterápia II. 

A logoterápia tudományának elhelyezése a pszichoterápiák között. Az 
ide vonatkozó szellemi tulajdonságok, jellemzők (sértetlenség, 
értelemorientáció) és képességek (ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) 
ismerete, alkalmazni tudása. A megcáfolásukra kialakult elméletek 
ismerete. A lelkiismeret működésének ismerete, s a lelkiismeret 
intuíciójára való tudatos odafigyelés és megélése. A tragikus triász 
ismerete. Az értelemorientáció, s az értelem akarásának megtartása a 
tragikus triász ellenére. A logoterápia neurózistanának és 
neurózisleírásának ismerete, a neurózisok felismerni tudásának 
képessége. Az erre vonatkozó tesztek és diagnosztizálási módszerük 
ismerete. A logoterápia terápiás fogásainak ismerete és alkalmazni 
tudása a megbetegedések, neurózisok kezelésére, megszüntetésére. 

128III., 
IV.,  

129II., III., 
IV. 

22. A logoterápia, mint filozófia Összegzés. A logoterápia tudományának elhelyezése a filozófián belül. 130IV. 

                                                 
 
126 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
127 E kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
128 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
129 E kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
130 E kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát.  
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A tragikus triász ismerete. Az értelemorientáció, s az értelem 
akarásának megtartása a tragikus triász ellenére.  

 
A Logopedagógiai modult lehetséges egy évfolyamon tömbösítve is elvégezni. Ebben az esetben az ajánlott évfolyam a 10. évfolyam. A 10. évfolyamon az Osztályfőnöki óra keretén belül kell 
elvégezni az ekkor már 15 óraszámra csökkenő modult. A megmaradó óraszámok a következők: 1-5., 7-12., 19-22.  
 
 
 

Logopedagógiai modul 
a szakiskolák számára 

 
Célok és feladatok: 
 
A Logopedagógiai modul célja a logopedagógia nevelésfilozófiai és neveléselméleti céljaiból adódik, vagyis az intézményes keretek között folyó nevelés és oktatás során megalapozni az egyénben 
az értelmes élet érzésének kialakítását, hogy az intézményes nevelés és oktatás után, aktív módon maga is képes legyen egész élete során az egyes, általa fontosnak tartott értelemlehetőségek akarása 
és beteljesítése révén alakítani saját életének értelmességét – akár még a legnehezebb emberi körülmények (szenvedés, halál tudata) ellenére is. 
 
Ebből a nevelési célból adódnak a logopedagógia nevelési feladatai. 
A logopedagógia nevelési feladata egyfelől a nevelésben valósul meg azoknak a logoterápiás meggyőződéseknek (szellemi létdimenzió, szellemi tulajdonságok, jellemzők, szellemi képességek) a 
tanulók tevékenységeibe való bekapcsolása, s az azokban való alkalmazása révén, amelyek képessé tehetik őket a tudatos értelemlehetőségek feltalálására, megtalálására és beteljesítésére már az 
iskolás korában, s majdan egész életükben. 
A logopedagógia nevelési feladata másfelől az oktatásban valósul meg, amikor – a tanulók számára tudatosítva – igyekszünk a logoterápia meggyőződéseit közvetíteni, s azokat a terápiás 
módszereket is feltárni, amelyekkel a tanulóknak már diákéveikben, de később felnőtt életükben is lehetőségük adódik arra, hogy lelki (pszichés)-szellemi épségüket megőrizzék – akár még a 
legnehezebb emberi körülmények (szenvedés, haláltudat) ellenére is. Erre a nevelési feladatra szolgál az alábbiakban bemutatott Logopedagógiai modul.   
 
A Logopedagógiai modul nevelési céljaiból és nevelési feladataiból adódóan tehát képességeket is fejleszt, de csak a logoterápiai értelemben vett szellemi képességek fejlesztésére törekszik, 
törekedhet (a szellem dacoló hatalma, ön-eltávolodás, ön-felülmúlás). Ugyanakkor pedig tartalmából kifolyólag közvetíti a következő NAT műveltségi területek kompetenciáit: Ember és társadalom, 
Életvitel és gyakorlati ismeretek, Ember a természetben. 
 
Fejlesztési követelmények: 
 
A Logopedagógiai modul a célokból és a feladatokból levezetve az alábbiakat kívánja fejleszteni az emberben: az ember testi, lelki (pszichés) és szellemi létlényegére, létdimenziójára való 
ráébredését és tudatosítását, szellemi tulajdonságaira, jellemzőire (személyességére, szabadságára, felelősségére, sértetlenségére, értelemorientáltságára) való ráébredését, tudatosítását és alkalmazni 
tudását, szellemi képességeire (a szellem dacoló hatalmára, az ön-eltávolodásra, az ön-felülmúlásra) való ráébredését, tudatos használatát, alkalmazását, a lelkiismeret intuíciójára való felfigyelést, s 
az arra való odafigyelést, az ember értékkialakító, értékteremtő, értékmegőrző, értékmegóvó, értékátadó tevékenységét, s önnön maga testi-lelki (pszichés) és szellemi egészségének és jóllétének 
biztosítására irányuló aktivitását.  
 
Belépő tevékenységformák: 
 
A belépő tevékenységformák révén a nevelési-oktatási folyamatban eleget tudunk tenni nevelési feladatainknak nevelési céljaink elérése érdekében. Az alábbi módszerekben rejlő 
tevékenységformák bármelyikének alkalmazása bármely évfolyamon ajánlott: előadás, magyarázat, elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, megbeszélés, vita, szemléltetés, munkáltató módszer, 
projektmódszer, tanulási szerződés, kooperatív módszer, szimuláció, szerepjáték, játék, tanulmányi kirándulás, házi feladat.  
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A továbbhaladás feltételei: 
 
Az egyes évfolyamok közötti továbbhaladási feltételeket a Tartalmak részben közöltük. Minden évfolyamon a modul lezárulását tekintve az utolsó órán összefoglalás történik, amelynek formáját, 
időkeretét, értékelését, értékelési szempontjait a pedagógus határozza meg, figyelembe véve, hogy olyan ismeretek ellenőrzését kell megvalósítania, amelyek alkalmazni tudása hosszú távon 
befolyásolja majd az egyén életének értelmességét, egészségét, sikerességét és eredményességét.   
 
 
 

Évf. A tantárgy neve Évi 
óraszám A Logopedagógiai modul felépítése 

8.131 

Ember és társadalomismeret 18,5 
Az általános iskola 8. évfolyamán a bal oldalt felsorolt tantárgyak egyes részeinek tartalmai összefoglalásra és egy új szempontú és 
megközelítésű bemutatásra kerülnek a 9. évfolyamon megszervezett Logopedagógiai modul keretein belül a szakiskolában: 

vagy: Technika és életvitel 18,5 

vagy: Osztályfőnöki 18,5 

SZAKISKOLA  

                                                 
 
131 KT II. 
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9.132 
Biológia, egészségtan 
(együtt a fizikával, a kémiával és 
a földrajzzal) 

(203,5) 

Óra Témakörök Tartalmak Fejezet133 

1. Az ember 

Az ember hármas egységének és teljességének felismerése. Az ember 
testi, lelki (pszichés) és szellemi létdimenziójának felismerése. Az 
ember testi és lelki (pszichés) létdimenzióinak jellemzői és 
tulajdonságai.  

II. 1-2. 

2. 
Az ember szellemi 
 étdimenziója I. 

Az ember szellemi létdimenziójának felismerése és tudatosítása. A 
szellemi létdimenzió tulajdonságai, jellemzői közül a szellem 
személyességének, szabadságának (az akarat szabadsága) és 
felelősségének a megismerése és „alkalmazni tudása”. E tulajdonságok, 
jellemzők önismeretben való szolgálatának felismerése. A szellem e 
tulajdonságaiból, jellemzőiből eredő képességének, a szellem dacoló 
hatalmának a megismerése és „alkalmazni tudása”. A szellemi 
létdimenzió e tulajdonságainak elvitatását célzó elméletek megismerése 
(kollektivizmus, pán-determinizmus).  

II. 3-4. 

3. 
Az ember szellemi 
létdimenziója II. 

Az ember szellemi létdimenziójának tudatosítása. A szellemi 
létdimenzió tulajdonságai, jellemzői közül a szellem sértetlenségének a 
megismerése és „alkalmazni tudatása”. E tulajdonság, jellemző az 
önbánásmódban betöltött szerepének felismerése. A szellem e 
tulajdonságából, jellemzőjéből eredő képességének, a szellem ön-
eltávolodási képességének a megismerése és „alkalmazni tudása”. A 
szellemi létdimenzió e tulajdonságának elvitatását célzó elmélet 
megismerése (pszichologizmus). A tragikus triász (szenvedés, bűn, 
halál) embert próbáló hármasának megbeszélése.  

III. 2. 
és IV. 

4. Az ember szellemi Az ember szellemi létdimenziójának tudatosítása. A szellemi III. 3. 

                                                 
 
132 KT V. 
133 kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát. 
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vagy: Osztályfőnöki  37 

 

létdimenziója III. létdimenzió tulajdonságai, jellemzői közül a szellem 
értelemorientáltságának („motivációjának” értelem akarásának) a 
megismerése és „alkalmazni tudatása”. E tulajdonság, jellemző az 
önbánásmódban betöltött szerepének felismerése. A szellem e 
tulajdonságából, jellemzőjéből eredő képességének, a szellem ön-
felülmúlási képességének a megismerése és „alkalmazni tudása”. A 
szellemi létdimenzió e tulajdonságának elvitatását célzó elmélet 
megismerése (redukcionizmus). Az értelemorientáció által 
meghatározott értékek megismerése (élményértékek, alkotó- és 
teremtőértékek, beállítódási értékek). A boldogság kérdésének 
körüljárása.  

5. A lelkiismeret 

Az ember három létdimenziójának összefoglalása (test, lélek (psziché), 
szellem. A testi és lelki (pszichés) tulajdonságok, jellemzők 
összefoglalása. Az ember szellemi létdimenziós tulajdonságainak, 
jellemzőinek, a belőlük fakadó szellemi képességeknek az 
összefoglalása. A szellemi létdimenzió tulajdonságainak és 
képességeinek intuitív irányítója: a lelkiismeret megismerése. A 
szellem tulajdonságait és képességeit elvitató nézetek összefoglalása.  

III. 4. 

10.134 
Biológia, egészségtan 
(együtt a fizikával, a kémiával és 
a földrajzzal) 

129,5 
A 10. évfolyamon – a szellem fejlődését figyelembe véve – meg kell, hogy kezdődjön a logopedagógia szempontjából azoknak a 
tartalmaknak a közvetítése, amelyek a 10. évfolyamon előírások a Biológia, egészségtan és Történelem és társadalomismeret 
tantárgyak megfelelő részeinél, amelyek integrálhatók a logoterápia elméletei és gyakorlati vonatkozásaiba! 

                                                 
 
134 KT V. 
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vagy: Osztályfőnöki 37 

Óra Témakörök Tartalmak Fejezet 

6. Az ember és tulajdonságai 

A korábbi ismeretek aktivizálása végett az ember létdimenzióinak, azok 
tulajdonságainak, jellemzőinek, s a belőlük fakadó képességeknek a 
felsorolása, rendszerezése, összegzése. A szellemi létdimenziót irányító 
lelkiismeret említése. A szellemi tulajdonságok, jellemzők és 
képességek elvitatását célzó elméletek összefoglalása.  

II. 1-4., 
III. 2-4., 
és IV. 

7. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása I.  

Az ember civilizációs, mentálhigiénés, testi, lelki (pszichés) 
megbetegedéseinek, neurózisnak felsorolása. A neurózisok 
rendszerezése a logoterápia neurózistana szempontjából. A logoterápia 
noogén neurózisok és depressziók csoportjának megismerése és 
felismerni tudása (okok, tünetek). A noogén neurózisok és depressziók 
felismerésének lehetősége kérdőívek segítségével. Az értelemorientáció 
illetve a személyes értékrendszer és a prioritások kapcsolatának 
vizsgálati tesztjének és a Logo-tesztnek a megismerése és alkalmazni 
tudása. A noogén neurózisok és depressziók kezelésének beállítódás 

135II. 1., 
III. és IV. 

2. A. 
vagy: Történelem és 
társadalomismeret  

74 

                                                 
 
135 kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát. 
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modulációs lehetőségei (egzisztenciaanalízis, a pozitív tartalmú 
sorsfelfogás beállítódási értékei, Értelem-észlelési tréning és a belátás 
térképe, biblioterápia), s azok megismerése, alkalmazni tudása.  

8. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása II. 

A logoterápia pszichogén neurózis csoportjának (szorongásos 
neurózisok, kényszerneurózisok, szexuális neurózisok) megismerése és 
felismerni tudása (okok, tünetek). A pszichogén neurózisok 
kezelésének paradox intenciós valamint dereflexiós (megfékezés, 
iránymutatás) terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 2., 
IV. 3., 

és IV. 4. 
A.   

9. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása III. 

A logoterápia pszichoszomatikus megbetegedései csoportjának 
(alvászavarok, oki pszichoszomatikus megbetegedések, ok nélküli 
pszichoszomatikus megbetegedések) megismerése és felismerni tudása 
(okok, tünetek). A pszichoszomatikus megbetegedések kezelésének 
dereflexiós terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 3. és 
IV. 4. B. 

10. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása IV. 

A logoterápia reaktív neurózisai csoportjának (iatrogén neurózisok, 
hisztéria, szenvedélybetegségek) megismerése és felismerni tudása 
(okok, tünetek). A reaktív neurózisok kezelésének beállítódás 
modulációs terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 4. és 
IV. 2. B.  

11. 
Az ember neurózistana és a 

neurózisok leírása V. 

A logoterápia szomatogén (ál)neurózis csoportjának (testi 
funkciózavarok, súlyos testi betegségek-fogyatékosságok, pszichózisok 
(endogén depressziók, skizofrénia)) megismerése és felismerni tudása 
(okok, tünetek). A szomatogén (ál)neurózisok kezelésének beállítódás 
modulációs terápiás lehetőségei, s azok megismerése, alkalmazni 
tudása. 

II. 5. és 
IV. 2. C.  

12.  
Az ember neurózistana és 

neurózis leírása - 
összefoglalás 

Az ember neuróziscsoportjainak logoterápiás vonatkozású 
csoportosítani tudása. A főbb neuróziscsoportok okainak és tüneteinek 
megemlíteni tudása. A noogén neurózisok felmérésére szolgáló 
kérdőívek ismerete, alkalmazni tudása. Az egyes neurózisokra 
alkalmazható logoterápiás fogások ismerete és alkalmazni tudása. A 
logoterápiás utógondozás megismerése és alkalmazni tudása.  
 

IV. 5.  

13. 
A logoterápia, mint 

antropológia 

A logoterápia tudományának elhelyezése az antropológián belül. A 
logoterápiai emberkép, a szellemi létdimenziók, a szellem 
tulajdonságai, jellemzői (személyesség, szabadság, felelősség), 
képessége (a szellem dacoló hatalma), az ezeket megcáfoló nézetek 
(kollektivizmus, pán-determinizmus), s a lelkiismerettel kapcsolatos 

136II., III. 
4. 
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koncepciójának elhelyezési képessége a logoterápiai antropológia 
tudományába, valamint ezek ismerete és „alkalmazni” tudása a 
mindennapi életben. 

14. 
A logoterápia, mint 

pszichoterápia I. 

A logoterápia tudományának elhelyezése a pszichoterápiák között. Az 
ide vonatkozó szellemi tulajdonságok, jellemzők (sértetlenség, 
értelemorientáció) és képességek (ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) 
ismerete, alkalmazni tudása. A megcáfolásukra kialakult elméletek 
ismerete. A lelkiismeret működésének ismerete, s a lelkiismeret 
intuíciójára való tudatos odafigyelés és megélése. A tragikus triász 
ismerete. Az értelemorientáció, s az értelem akarásának megtartása a 
tragikus triász ellenére. A logoterápia neurózistanának és 
neurózisleírásának ismerete, a neurózisok felismerni tudásának 
képessége. Az erre vonatkozó tesztek és diagnosztizálási módszerük 
ismerete. A logoterápia terápiás fogásainak ismerete és alkalmazni 
tudása a megbetegedések, neurózisok kezelésére, megszüntetésére. 

III., IV., 
137II., III., 

IV. 

15. 
A logoterápia, mint 
pszichoterápia II. 

A logoterápia tudományának elhelyezése a pszichoterápiák között. Az 
ide vonatkozó szellemi tulajdonságok, jellemzők (sértetlenség, 
értelemorientáció) és képességek (ön-eltávolodás, ön-felülmúlás) 
ismerete, alkalmazni tudása. A megcáfolásukra kialakult elméletek 
ismerete. A lelkiismeret működésének ismerete, s a lelkiismeret 
intuíciójára való tudatos odafigyelés és megélése. A tragikus triász 
ismerete. Az értelemorientáció, s az értelem akarásának megtartása a 
tragikus triász ellenére. A logoterápia neurózistanának és 
neurózisleírásának ismerete, a neurózisok felismerni tudásának 
képessége. Az erre vonatkozó tesztek és diagnosztizálási módszerük 
ismerete. A logoterápia terápiás fogásainak ismerete és alkalmazni 
tudása a megbetegedések, neurózisok kezelésére, megszüntetésére. 

138III., 
IV., 139II., 
III., IV. 

16. A logoterápia, mint filozófia 
Összegzés. A logoterápia tudományának elhelyezése a filozófián belül. 
A tragikus triász ismerete. Az értelemorientáció, s az értelem 
akarásának megtartása a tragikus triász ellenére. 

140IV. 

A Logopedagógiai modult lehetséges egy évfolyamon tömbösítve is elvégezni. Ebben az esetben az ajánlott évfolyam a 10. évfolyam. A 10. évfolyamon az Osztályfőnöki óra keretén belül kell 
elvégezni az ekkor már 15 óraszámra csökkenő modult. A megmaradó óraszámok a következők: 1-5., 7-16.  
 
 

                                                 
 
137 kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát. 
138 kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát. 
139 kötetben A logoterápia gyakorlati koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát. 
140 kötetben A logoterápia elméleti koncepciója című téma felsorolt fejezetei tartalmazzák ide és innentől vonatkozóan a tananyag és a témakörök tartalmát. 
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IV. Befejezés  
 
E fejezettel tulajdonképpen végére érkeztünk kötetünknek, amelyben összefoglaltuk a 
logoterápia elméleti és gyakorlati vonatkozásait egyrészt abból a célból, hogy a neveléstudomány 
számára új és hasznos ismereteket nyújthassunk olyan nemzedékek nevelésére és oktatására, 
amelyek értelemtelibben élik majd életüket, lelkileg (pszichésen)-szellemileg pedig megőrzik 
egészségüket a fenyegető veszélyekkel szemben. Ennek a nevelési célnak az elérésére érlelődött 
bennünk a gondolat egy új pedagógia megalkotására hazánkban. E pedagógia – a logoterápiára, 
mint gyökerére visszautalva – a logopedagógia nevet kapta. Ezen utolsó fejezetben a 
logopedagógia elméleti koncepcióját megtámogató gyakorlati nézeteit, módszereit igyekeztünk 
közre adni. Reméljük, hasznosnak bizonyul, s mind többen fogják majd alkalmazni 
értelemorientáltabb, egészségesebb lelki (pszichés) és szellemi egészségnek örvendő 
nemzedékek neveléséhez, oktatásához.  
 
Végül összefoglaltuk a logoterápia elméleti és gyakorlati vonatkozásait abból a célból is, hogy a 
logoterápia számára magyar vonatkozásban egy összegző, rendszerező művet adhassunk közre. 
 

2010. augusztus 20-án, Államalapító Szent István király ünnepén. 

Függelék  
 

Viktor Emil Frankl élete 
(Bécs, 1905. március 26 – Bécs, 1997. szeptember 2.) 

 
Viktor Emil Frankl 1905. március 26-án született Bécsben egy zsidó származású házaspár 
második gyermekeként. Édesanyja Elsa, előkelő prágai zsidó család szülötte, foglalkozását 
tekintve háziasszony. Édesapja Gabriel pedig hivatalnoki állást töltött be a szociális 
minisztériumban. Frankl testvéreivel, Stellával és Walterrel vallásos nevelésben részesült, s ez a 
neveltetés egész életének meghatározójává vált. A szülői ház Bécsben a Czerningassén állt, s 
innen jártak iskolába a Frankl gyermekek. Viktor első kulcsélménye is – amely koncepciójához 
végül is elvezette őt – innen, a korai tanulmányaiból eredt: biológia órán tanára az embert, mint 
biológiai oxidációs folyamatok összességét határozta meg. Ekkor vetődik fel benne a kérdés: ha 
valóban ennek az elméletnek a fényében szemléljük az embert, akkor mi értelme lehet még az 
életnek? 
 
Viktor tanulmányai alatt sok ismeretre tesz szert, kifejezetten okos és ügyes, hiszen már 1921-
ben, igencsak fiatalon előadást tart későbbi koncepciójának egyik alapcsírájáról „Az élet 
értelmé”-ről a bécsi Népi Főiskolán. Ekkor kezdi megismerni a kor híres pszichoanalitikusát, 
Sigmund Freudot (1856-1939), akinek tanítványául szegődik, s mélyebb betekintést nyerhet a 
pszichoanalízisbe is. 1923-ban, Freud tanaival kapcsolatban éli meg második kulcsélményét, 
amelynek során kijelenti, hogy nem lehet minden lelki (pszichés) problémát az Ödipusz- és az 
Elektra-komplexusra, vagy más pszichoanalitikus kategóriákra visszavezetni, vagy azokkal 
megmagyarázni. Kijelenti, hogy az ember nem lehet csak biológia, s pszichológia, az ember ettől 
sokkal több is: szellemi személy, s hogy az egzisztenciális vákuum, az egzisztenciális 
frusztráció, vagy az értelmetlenségérzés a szellemi személy szellemi létdimenziójának 
beszűküléséből adódik. Ugyanekkor fogalmazza meg, hogy a szellemi létdimenzió képességei 
útján a szellemi (noogén) és lelki (pszichogén) neurózisok gyógyíthatók lehetnek. 1924-ben 
megéli harmadik kulcsélményét, szintén a pszichoanalízissel kapcsolatban, amelyben alapvetően 
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kérdőjelezi meg annak tudományosságát. Ez a kulcsélmény végül a Freuddal való szakításhoz 
vezet.  
 
1924-ben, Frankl Freuddal való szakítása után Alfred Adler (1870-1937) köréhez csatlakozik, 
megkezdi tanulóéveit, s kezdi megismerni az individuálpszichológia koncepcióit. E koncepciók 
már tartalmaztak utaló jeleket az ember szellemi lényére vonatkozóan, de Adler ezt az emberi 
pszichéjével azonosította. Frankl eddigi kulcsélményei alapján ezért igyekezett továbbfinomítani 
Adler elképzeléseit, hiszen úgy vélte, hogy az ember – éppen szellemi mivoltából kifolyólag – 
nemcsak magára és előbbre jutására, hanem a körülötte lévő emberekre is képes odafigyelni, 
saját magát háttérbe szorítva, őket előtérbe helyezve. Frankl saját elgondolásainak 
gyűjtőfogalmaként kezdi el 1926-tól a logoterápia fogalmát és kifejezését használni, amelyet a 
következő években tudományággá fejleszt tovább. Adler körében tanulóévei alatt jelentősek az 
1926-28-tól kezdődő ifjúsági tanácsadói hálózat kiépítésének munkálatai is. Sajátos – fent 
említett – elgondolása miatt Adler végül 1927-ben kitiltja társaságából, s ez válik negyedik 
kulcsélményévé.  
 
1927 és 1937 között Frankl életének keresési időszakába lép. Életének e szakszára a kicsapongás 
lesz jellemző, fiatal nők társaságát keresi pusztán szexuális, erotikus örömök céljából. 
Mindeközben pedig tovább bővíti ismereteit: 1930-ban megszerzi orvosi doktorátusát, s 
megkezdi szakorvosi tanulmányait a pszichiátria és a neurológiai területén. 1934-1937 között 
pszichiáteri, pszichoterapeutai és neurológiai gyakorlatait Otto Pötzl vezetése alatt végzi, végül 
1937-ben megszerzi pszichiáteri és neurológusi oklevelét is, amely után magánpraxist alakít. 
Ebben az időszakban tanácsadói tevékenységét az iskolákra is kiterjeszti. Tanulmányit a filozófia 
területén szintén megkezdi. Ekkor talál rá Max Scheler műveire, amelyek végül elvezetik őt 
ötödik kulcsélményéhez, az ember szellemi létdimenziójának és tulajdonságainak 
felismeréséhez, s ezen élmény által ismét visszatalál a helyes, kicsapongásoktól mentes életre. 
Erkölcse, jelleme megszilárdul.  
 
1937-1939-re – kulcsélményei és tanulmányai révén – végleg kikristályosodik Frankl 
koncepciója: a logoterápia és egzisztenciaanalízis. Ekkor írja le az ember testi-lelki-szellemi 
mivoltát, az ember értelemre irányultságát, amely magában foglalja a logoterápia 
motivációelméletét, illetve logoterápiájának és egzisztenciaanalízisének módszertanát, amelyeket 
gyakorlati példákkal támaszt alá. Munkájában kifejti a tragikus triász (szenvedés, bűn, halál) 
vonatkozásait is. 
Ez idő tájt kezdődik meg Hitler deportáló akciója, amelynek kezdeti időszakában maga Frankl is 
igyekszik hamis diagnózisok kiállításával zsidókat megmenteni a biztos haláltól. A náci 
szorongattatás miatt családja elkezd szétdarabolódni: Stella testvére 1938-ban Ausztráliába 
emigrál.  
Koncentrációs táborba deportálása előtt még néhány örömöt megadott számára a sors: 1941 
decemberében házasságot köt első feleségével, Tillyvel, 1942-ben pedig befejezi főművét, az 
Orvosi lélekgondozást, amely a logoterápia és egzisztenciaanalízis fő összefoglalója egyben, s 
amelyet később Auschwitzban, 1944-ben hátra kell hagynia. 
 
1942 szeptemberétől a náci ideológia miatt a theresienstadti koncentrációs táborba deportálják 
feleségével, szüleivel és fiútestvérével együtt. Ebben a lágerben, s még ebben az évben, karjai 
között hal meg édesapja. Auschwitzba már a székszakított család kerül: itt hal meg édesanya és 
Walter testvére. Később Dachauba szállítják át, majd 1945. április 27-én a türkheimi 
koncentrációs táborból szabadítják fel amerikai, texasi katonák. Koncentrációs táborbeli 
élményeit a …mégis mondj Igent az Életre! című visszaemlékezéseiben foglalja össze. 
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Szabadulása után Münchenben 1945. május közepén, értesül arról, hogy édesanyját a 
koncentrációs táborban érte a halál, augusztus folyamán Bécsben éri a hír, hogy várandós 
felesége, Tilly és a szíve alatt hordott magzat is odaveszett a Bergen-Belsen-i táborban 1945-ben, 
éppen a felszabadulás pillanatai után. Később értesül róla, hogy fiútestvére is meghalt. 1945 
tehát sok szempontból az újrakezdés éve volt. 
Az Auschwitzban odaveszett, majd a táborokban újra kéziratolt Orvosi lélekgondozást Bécsben 
újraírja, s 1946-ban már meg is jelenik. Ugyanebben az időben 9 nap és éjszaka alatt diktálja le a 
koncentrációs táborról készült beszámolóját (…mégis mondj Igent az Életre!), amelyben 
személyes élményeinek elmesélésével tesz tanúságot mindarról, amit logoterápiájában 
koncepcióként megfogalmaz. 
1946-ban megkezdi munkáját a bécsi Poliklinika Neurológiai Osztályának vezetőjeként, 
amelynek élén 25 éven keresztül áll. Itt ismerkedik meg második feleségével, Eleonore Schwindt 
nővérrel, akivel házasságkötésük után 1947-ben  együtt örülhetett Gabriele lányuk születésének.  
 
Élete további részében orvosként, filozófusként munkálkodott, illetve lett ezen tudományok 
doktora. Összesen 32 kötet könyvet írt a logoterápiáról és egzisztenciaanalízisről, amelyek közül 
számos, 31 nyelven jelent meg, így híre hamarosan elterjedt az egész világon: 
vendégelőadásokra kezdték hívni, hogy a publikum előtt fejtse ki koncepciója nézeteit. 
Körülbelül 300 egyetemi előadást tartott nemzetközi felsőoktatási intézményekben. De 
népszerűségéről és koncepciója fontosságáról tanúskodik az is, hogy élete során közel 30 
egyetem adományozott számára díszdoktori címet, köztük a budapesti Semmelweis Egyetem, 
ugyanakkor számos más díjjal is büszkélkedhetett: Hamburg város Goethe-díjával, valamint 
szülőföldjének, Ausztriának aranyérmével, amelyet munkásságának elismeréseként kapott. 
Munkájának elismeréseként az osztrák Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjának választotta. 
Az Egyesült Államok Nemzetközi Egyetemén, a kaliforniai San Diegóban egyetemi intézetet és 
professzori állást is ajánlottak számára, amelyet elfogadott.  
 
1997. szeptember 2-án, hosszú, értelemmel teli élet után, 92 éves korában, családja körében, 
szülőföldjén, Bécsben adta vissza lelkét Teremtőjének (Batthyány 2006., Zsók 2005., 9-13., 15-
24., 50-55. o.). 
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