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A pszichiátriai
és pszichoterápiás
klinikum
iskoláktóI
függetlenül
is
csoport műfaj.
"Egyedül nem megy ..." Ez a
meghatározottság
bontakozik ki az
Egyesület életében a maga minden ellentmondásával.
A vezetőségben néhányan fáradni
látszanak, de jelentkeznek új lelkesedők
is.
A
programok
létrehozásában
ügyesedünk és hatékonyabbakká válunk.
(Úgy
hallottam,
hogy
a
futó
csoportokkal foglalkozó vitaestünk után
néhányan nekiláttak edzeni. Kellő kondició elérése után remélem páciensekkelfkliensekkel is munkához látnak.) (A
"Futócsoport"
GÍmmel tartott
vitaestünkről szóló beszámolókat lsd. e
szám
7.
oldalán,
a
szerk.)
Páciensekfkliensek... A Pszichoterápiás
Tanácsban e megjelölésekről folytatott
vita után a III. Csanyiki Csoporttalálkozó is szembesült a problémával.
Nemcsak Thomas Szasz filozófiája és a
következményes gyakorlata mozgatott
meg mínket; nemcsak a klinikai szociális munka új követelményei jelentkeztek be Göncz Kinga előadásában és
Komlósi Piroska tematikus műhelyében,
hanem finomabban-erőteljesebben
részben
a találkozó
szervezés éhez,
részben
a
résztvevők
terápiás
filozófiájához
kapcsolódóan
a

szerkesztő
Bokor László
Szerkesztőség címe
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Köszönetet mondunk a RADIX Számítástechnikai és
Szolgáltató Kft.-nek
a szám előállításához nyújtott támogató segítségért.
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hagyomány, a konvenciók és a kreativ
individualitás ellentétei is kirajzolódtak.
A találkozó után úgy num, hogy
nemcsak a hatalommal folytatott párbeszéd nehéz, de az egymással folytatott
párbeszéd
is megérdemel
egy kis
figyelmet. Készülünk
tehát a IV.
CSANYIKI CSOPORTIALÁLKozó-ra

a

hatalom,
kiszolgáltatottság,
tehetetlenség és párbeszéd témakörében a
teammunka vonatkozásában.
A szerkesztö,
Bokor László
gazdag
"párbeszédes"
CSOPINFO
számot állított össze. A meglévő rovatok
mellett elindulnak a MAF AN oldalak,
amelyeket egy újonnan alakult egyesület
fog
gondozni
a
csoportanalízis
témakörében. A számban megjelenő
hírekre
várjuk
minden
érdeklődő
visszajelzését, reflexióját. Csanyik és a
vitaestek várják a közremüködöket.
Távlati terveink között szerepel klinikai
műhelyek, szekciók útnakindítása.
Kérjük az Egyesület tagjait, hogy
a CSOPINFO kiadását is szolgáló évi
500 forintos tagdíjukat elmaradás es etén
fizessék be. Csekket levélben Juhász
Ágnestől, az Egyesület titkárától vagy
Mészöly Gábortól, az Egyesület pénztárosától kérhetnek. A tagdíj rózsaszín
csekken is befizethetö a következő
címen és számon: OTP XIII. ker. Fiókja,
565-9692-8,
Magyar
Csoportpszichoterápiás
Egyesület.
Blümel Ferenc
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ÉLMÉNYEK-CSOPORTOKEMBEREK
CSOPORTOS EVÉSZAVAR

Csoport-pszichoterápia alkalmazása a táplálkozási
viselkedés zavarok gyógyításában
A táplálkozási viselkedés (evés) zavarai
iránti érdeklődés az utóbbi egy-két
évtizedben fokozódott. Ennek fő oka az
epidemiológiai
vizsgálatokkal
is
alátámasztott morbiditás-növekedés. Az
emelkedő igényeket is figyelembevéve
alldtottuk ki 1990 végén általános
pszichiátriai
osztályunkon
kis
evészavar-részlegiil1ket.
Négy
fekvőbeteg rendelkezésére áll egy női
kórterem, emellett felvételt nem igénylő
aJnbuláns
páciensek
kezelését
is
végezzük. Az elmúlt két év alatt
összesen hanninkett6 páciensünk volt
rövidebb-hosszabb ideig.
Az
evészavarok
kezelésében
alapelvünk az integratív terápiás megközelítés, mely magában foglalja az
egyéní-, a család- és a csoport-pszichoterápiát, valarnint szükség szerint, alkalmankét a biológiai kezelést is (tüneti
szerek adása, antidepresszívum alkalmazása, parenterális táplálás stb.). A
többoldalú terápiás megközelítésen belül
ezúttal
a
csoport-pszichoterápiával
foglalkozunk.
Az
evészavarok
csoport-pszichoterápiájával
foglalkozó
szakirodalom nem túl bőséges. Az 1960-

as évektől jelent meg néhány írás,
hangsúlyozva e terápiás fonna speciális
előnyeit. Részint az irodalmi tapasztalatokat felhasználva, részint saját lehetőségeinket figyelembe véve kezdtük
el 1991 elején az evészavarokban
(anorexia nervosa, bulirnia, obesitas,
ezek különböző átmeneti formái) szenvedő betegek csoport-pszichoterápiás
kezelését.
A csoport összetételét illetően
specifikus
kritériumokat
nem
használunk, nincsenek elkülönitve az
anorexiás és bulimiás betegek. A tagok
életkora 16-25 év között van adolescensek és fiatal felnőttek egyÜtt vannak. A csoport nyitott, járóbetegek és az
osztályon kezeitek közösen
vesznek
részt benne, a létszám 4-6 fő. Hetente
két csoportülés van, másfél-másfél órás
időtartamban,
kettős vezetésseI.
A
páciensek egyéni és családterápiáját
ugyanaz a férfi-nö terapeutapáros (a
szerzők) végzi, akik a csoportot is
vezetik. Bár ez elég nehéz feladat, a
következő
előnyei
miatt
nagyon
hasznos: ennek révén megakadályozható
a terápiás team hasítása, ami az
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binálunk. A súlyra, étkezésre vonatkozóan
minden
pácienssei
külön
viselkedésterápiás
szerződést kötünk.
Figyelmet fordítunk a tipikus kogníciók
elemzésére, a testtel, a táplálkozással, a
teljesítInénnyel kapcsolatos irracionális
hiedelmekre. Fontos eszköz ebben a
videokonfrontáció technikája. Minden
páciensről
kétrészes
fürdőruhában
készítünk felvételt a kezelés kezdetekor,
majd a csoport elött levetítjük azt.
Megkérdezzük a betegtől, milyennek
látja magát, majd a többiek is elmondják
a véleményüket róla. A videó előnye a
tükörrel
szemben
az,
hogy
objektívebben,
"távolabbról"
látják a
páciensek magukat. Terápiás szempontból kedvező jel, ha a beteg soványnak tartja magát. A saját testtel,
testsúllyal
kapcsolatos
téves
gondolkodás egyik tanulságos példája az
volt, amikor egy 33 kg-os páciens, aki
megfelelő súlyúnak tartotta magát, a kb
azonos testmagasságú 32 kg-os társát
betegesen soványnak ítélte meg. Ezek
az egymásnak
adott visszajelzések
nagyobb hatékonyságúak, mint a terapeutáké.
A videó-konfrontációt
a
kezelés végén megismételjük.
A
kognitív-viselkedésterápiás
megközelítés
elsősorban
személyre
centrált. A csoportos helyzet lehetőséget
nyújt a tagok közötti
interakiók
elemzésére. Köztudott az evészavaros
betegről, hogy rosszul kommunikálnak:
verbális
és non-verbális
jelzéseik
gyakran
inkongruensek.
Ezért
az
interakciókról nyújtott visszacsatolások
kiemel ten fontosak. Sok időt fordítunk a
különböző
kommunikációk
gyakorlására, külön hangsúlyt helyezve

evészavarral rendelkező betegek között
(is) gyakori. Több információ gyűlik
össze különböző oldalról és ez segíti a
terápia
további
lépéseinek
megtervezését.
Hatékonyabb
együttműködést
tesz
lehetővé
a
terapeuták között.
Mivel
az anorexiás
betegek
kortárskapcsolatai szegényesek, erőteljesen izolálódnak, a bulimiások pedig
bizarr étkezési szokásaik Iniatt kerülik a
társas érintkezés különböző formáit, a
csoport-pszichoterápia
megfogalmazott
célja a kommunikáció javítása, szociális
készségek fejlesztése, az érzés eik verbális és non-verbális
kifejezésének
megtanítása. Az interperszonális tér
beszükülése
valamennyi evészavaros
beteget komolyan fenyeget. A terápiás
csoport segítséget jelenthet a beteg és
szociális környezete közötti szakadék
áthidalásában és megkönnyíti a konfrontációt a saját gyengeségekkel: a
testsúly, az étkezés és az ehhez kapcsolódó rítusok, mint a gondolkodásuk,
cselekvésük központi irányítói háttérbe
szorulnak. A pozitív hatások mellett
gondolnunk kell a hátrányokra is. A
legnagyobb veszély a pszeudo-identitás
("mi, evészavarosok") kialakulása. A
betegek
védhetik
egymást
és
megerősíthetik a másik tüneteit (például
a testsúly kontrollálására
vonatkozó
trükköket megtanulhatják
egymástól).
Negativ hatások közé tartozik az is, ha a
csoportkontaktus
a társas kapcsolat
helyettesítőjévé válik a páciens számára.
A
céloknak,
az
előnyöknek
és
hátrányoknak a figyelembevételével az
evés zavarok csoport-pszichterápiája
során különböző módszereket, kom-
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arra, hogy a szóbeli közlésük
és
gesztusaik ugyanazt közvetítsék (pl.
mosolyogva közli, hogy nagyon dühös;
erősen ökölbeszorított kézzel és merev
arccal mondja, hogy jól érzi magát; csak
nagyon ritkán szólal meg, de azt
panaszolja, hogy őt senki sem hallgatja
meg). A szituatív játékok megkönnyítik
ezek gyakorlását. A primér csoport, a
család
tipikus
tranzakciós
mintái,
kommunikációs
sémái
a
csoportpszichoterápiás üléseken leképződnek.
E csoporttagok időről-időre arra törekednek, hogy mint otthon a szülőket,
úgy a terapeutákat is megosszák. A
csoportnak,
mint
rendszemek
a
működése attól függ, hogy vannak-e
világos határok az alrendszerek között,
Ezeknek a határoknak rugalmasaknak
kell lenniük. A terapeuta-páciens határ
összemosására irányuló akcióik során
igyekeznek koterapeutaként
működní.
Mint csoportvezetők ana törekszünk,
hogy megakadályozzul e kísérleteket
például úgy, hogy a nem tudatos
manővereket tudatosítjuk: megkérjük a
pácienst, működjön közre segítőként. A
titkos játszma nyílttá válik, kénytelen a
beteg felelőséget vállalni működéséért.
Minden páciensseI olyan kapcsolatot
kell kiépíteni, mely biztonságot nyújtó
számára. A konfliktuskerülés, illetve a
konfrontációk
adaptív megoldásának
hiánya
súlyos
öndestrukcióhoz,
evészavarhoz vezethet. Meleg, elfogadó
csoportlégkörben a krízisek direkt provokációját követően közösen keressük a
konfliktus-megoldás optimális módjait.
A különböző terápiás technikáktol
függetlenül néhány tényezőnek fontos
szerepe van a terápia végeredményét

illetően. A nyitott csoport a hagyományok átörökítésében, az új tagok gyorsabb és könnyebb beilleszkedésében
segít.
A kezelésük
befejezéséhez
közeledő páciensek nyilvánvalóvá teszik
a terápia végességét Egy-egy beteg
növekvő önállósodása a csoportban
etalonként szerepel. A csoport keretét
használjuk fel betegeink hosszútávú
követésére
is. A gyógyult
vagy
lényegesen javult pácienseink
hidat
képeznek a kórház és a civil élet között.
A terápia folyamata a következőkben
foglalható össze: a csoport hozzásegíti a
pácienst, hogy evészavarát betegségnek
tartsa.
A
betegség
tagadásának
megszűnése az önfeltárás folyamatát
indítja
meg,
bár
kezdetben
általánosítanak,
személytelen
nyelvet
használnak. Előszeretettel
bújnak a
pszichológiai
termínus
technikusok
védőpajzsa mögé: miközben érzéseik
kifejezésére nem találnak szavakat,
aközben
arról
beszélnek,
hogy
betegségük
hátterében
identifikációs
zavar, mélylélektani probléma áll. Évek
alatt
megszokták,
hogy
testükkel
kommunikáljanak és ez megvédte őket
érzéseik nyílt vállalásától. Ebben a
szakaszban a non-verbális technikáknak
fontos szerepe van. A következő lépés
az,
hogy
megértik
viselkedésük
rnotivációit,
társas
kapcsolataik
tennészetét.
Ez az interperszonális
tanulási folyamat. A harmadik fázis
akkor kezdődik, amikor a pácienst
elfogadja a csoport, ekkor kerülnek
előtérbe
azok
a
pszichológiai
folyamatok, melyek jellemzik a beteg
családban
elfoglalt szerepét,
interperszonális
viszonyait.
Ezeknek
a
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szolgál. A bátorításnak, az intenzív
figyelernnek fontos szerepe van. Az
ülések alatt nyílt, világos kommunikáció
szükséges mind a terapeuták, mind a
páciensek között.
ÖSSZEFOGLALÓAN:
az
evészavaros
betegek
integratív
terápiájában az egyik fontos modalitás a
csoport -pszichoterápia.
Megfelelő
keretet nyújt a direkt visszajelzésekre és
az ön-konfrontációra. Nem a múltra,
hanem elsősorban a jelenre és a jövőre
centrál. A terapeutáktóI nagyobb aktivitást és direktivitást igényel.
Wildmann Márta, Túry Ferenc
B.-A.-Z ..Megyei Kórház 1. sz.
Pszichiátriai Osztálya

fázisoknak a szétválasztása talán kissé
eröltetett, gyakran átfedés ek tapasztalhatók közöttük, de a fejlődés folyamata
nyomon követhető.
Az evészavaros betegek csoport
pszichoterápiája direktivitást igényel a
vezetőktől. Stimulál ni kelJ a pácienseket
arra, hogy tanulják meg céljaikat
megfogalmazni és elémi azokat. A
terapeuta modellként is szolgál, amikor
konkrét feladatokat ad, az asszertív
viselkedést megerősíti. A vezetők felé
irányuló kérdések egy részére adott
válasz az együttgondolkodás mintájául

FUTÓCSOPORT:
A KIHEL VEZETT TERÁPIÁS TÉR DILEMMÁI
"pszichoterápiást".
Rövidebb
távú
pszichoterápiák és kezdő futók esetében
a csoportfonna ajánlott.
Hatótényezőként kiemelkedhetők
a csoportdinamikai effektus ok mellett az
"ego-tréninget"
jelentő
komplex
feladatmegoldási helyzet, illetve a motivációs mező intenzív érintettsége.
Mélyebb pszichoterápiás munkához az
egyénileg futott hosszabb távok ajánlhatók.
A
bekövetkező
neuro endokrinológiai,
pszichofiziológiai
változások ugyanis egyfajta "transz" állapotot hoznak létre, amelyben a
tudatalatti
tartalmak,
komplexusok
"fellifteznek",- lehetőséget adva az egonak a feldolgozásra, integrációra.
Balázs János dr., BalassagyarmatróI,
hozzászólásában
többéves,

Egyesületlink programbizottsága vitaestet tartott a fenti címmel február 25-én.
A helyszín a Sportkórház, a vitaindító
előadás tartója Süle Ferenc dr. volt, aki
korábban, a Kórház Sportpszichológiai
Ambulanciáját vezette. A kissé szokatlan téma így méltó kömyezetben és
indítással kerülhetett terítékre.
A vitaülés a futás és a természeti
kömyezetben
való mozgás pszichoterápiás
célú felhasználására
koncentrált. Izgalmas elméleti és gyakorlati
kérdések vetődtek fel, igazolva, hogy a
témaválasztás időszerű és, hogy a terület
nagyobb figyelmet érdemelne. Süle dr.
a
futás
alkalmazás ának
és
hatékonyságának
három
szintjét
különítette
el:
a
"biológiait,
a
"szocioterápiást"
és
a
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"futás-terápiával"
kapcsolatos
élményeiről, tapasztalatairól számolt be.
Személyes motiváción alapuló, spontán
kezdeményezése
kisebb mozgalommá
terebélyesedett, figyelemreméltó eredményhez vezetve többféle pszichés
zavar
esetében.
Elsősorban
a
feszültségoldó,
alvásjavító,
általános
kondiciójavító hatásokat emeli ki, de a
futást problémák megbeszélésére, szuggesztív instrukciók adására, az önkontroll célzott fejlesztésére, és nem
utolsósorban az étvágy javítására is
jónak tartja.
Blümel Ferenc dr. a terápiás
szcéna, terápiás tér "kihelyezésének"
még fel nem tárt, izgalmas kihívást
jelentő lehetőségeiről beszélt. Egy példa
kapcsán illusztrálta, hogyan oldott meg

elakadt nagycsoport problematikát a
természetbe történő "acting out".
Nagy György Attila a természet
és a terápiás CSOpOlt találkozásának
reintegrativ folyamatát írta le, saját
csoportvezetői
gyakorlata
bemutatásával.
A kérdések, az élénk véleménycsere arra utaltak, hogy fogékonyak
vagyunk a témára, a szemléletünket
tágító,
terápiás
lehetőségeinket
gazdagító módszerekre. Ennyi persze
nem elég aJÚlOZ, hogy a SZÓrváJlyOS
próbálkozások
szélesebb
gyakorlattá
fejlődjenek. Több eszmecsere, az eddigí
tapasztalatok feldolgozása, publikálása
kellene ahhoz, hogy a belső akadályok
meghaladása után, a megszokott keretek
átlépésével új területnek vághassunk
neki.

Grünczeisz Attila

FUTACSOP
Test, lélek és társas kapcsolatok -futás közben
Egyesületünk vitaest sorozatai tovább
folytatódnak. A februári estre a Sportkórházban került sor "Futócsoport
avagy a kihelyezett terápiás tér dilemmái" címmel.
E
szakmai
eszmecsere
szükséglete
abból
fakadt,
hogy
megosszuk egymással több pszichiátriai
osztályon elszigelten működő mozgás,
kiránduló
és
futó
csoportok
tapasztalatait.
A vitaindító bevezető előadást
Süle Ferenc tartotta. Még karcagí főorvosi
munkája
alatt
felfigyelt
a
megtébolyodottak
futással
történő
spontán öngyógyító törekvésére, a "futó

bolondokra". A helybeliek az egyik ismert szkizofrén beteg subjait csak így
emlegették: "Na, a JaJ1Ímár megint megfutott". Később a Sport Kórházban több
olyan sportolóval találkozott, akiknél a
sport mentálhígiénés élettani egyensúlyt
tartott
fenn.
Egyik
hosszútávfutó
vakbélmütét Im att nem futhatott, és
pszichózis szerü állapotba került.
A transzállapotot, élettani szinten
magyarázza
az, hogy a repetitív
mono ton ingerek a hipofizisen keresztül
a mellékveséből adrenalint mobilizálnak,
és így endogén ópiátok szabadulnak fel.
Ennek eredményeként extatikus mámor
érzete alakul ki. Transz állapotban a
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Gábor Miklós
Pesthidegkúton
pszichotikus betegekkel nyitott csoportban természetjáró túrákrat vezetett.
Ezek a próbálkozások már a futás
klinikai
alkalmazásának
problémáit
vetik fel. A kérdés az, hogy megoldható
e a futás terápiás keretek közé szorótása
és a terápiás rendszerbe illesztése.
Összességében megállapíthatjuk,
hogy a csoportos futás három szinten
hat:
l.) Szomatikus szint: kondició javítás,
izzadással történö méregtelenítés.
2.)
Pszichés
szint:
én
erősítés,
szubjektív élmény elérése saját aktivitással.
3.) Szocioterápiás szint: pozitív, kreatív
közösségi élmény.
A beszélgetés végére valamennyien magunkba szálltunk. Mi terapeuták
képesek vagyunk-e
saját testi-lelki
egészsége
érdekében
erőfeszítéseket
tenni?
. Ha a CSOPINFO olvasói közül
valaki szívesen megosztaná gondolatait
vagy tapasztalatait egy újabb vitaesten,
akkor vegye fel a kapcsolatot dr.
Grünczeisz Attilával (OSEl Pszichoterápiás Osztály, 1123 Budapest Alkotás
út 48. Tel.: 156-2122), aki e témát
gondozza
és
kellemes
estét
megszervezte.

személyiség belső határai fellazulnak.
Az én konfrontálódik a tudatba betörő
tartalmakkal. Az ezzel járó félelmet le
kell győznie, a kontrollt meg kell
tartania. Ebben a belső küzdelemben az
én megerősödik, és hannónikus átrendeződés jön létre. Végülis ez minden
pszichoterápia
lényege, legfeljebb a
tudat elhárító funkcióinak fellazulását
más-más technikákkal érjük el.
Nagy hatással volt rám Balázs
János balassagyannati pszichiáter, aki
húsz évvel ezelött kezdett el futni laikus
módon. Kezdetben a szomszédai csatlakoztak hozzá, majd beteg emberek
kérték meg, hogy vele együtt futhassanak.
Gyógyszer
nélkül
súlyos
panaszok szüntek meg. Például volt ptxes
beteg
fulladásos
szorongásai,
megoldódtak. Futás közben tüneteket
megszüntető
viselkedés-terápiás
szuggesztív instrukciókat is ad.
Nagy György Attila szocioterapeuta mozgáscsoportjaiban javulnak a
kapcsolatteremtésikészségek.
Blümel
Ferenc
Tündérhegyen
neurotikus betegekkel futott csoportosan
heti három alkalommal egy hónapon
keresztül. Az élmények feldolgozása is
csoportokban történt.

Juhász Ágnes
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CSANYIKI LÁTKÉP
THOMAS SZASZ A CSANYIKON 1.*
Várakozások
(Miskolc - Csanyik, 1993. április 27.)

*A miskolciak számára a Csanyik festői völgy a Bükkben Lillafűred előtt úgy 3 km-re. Ha volgv
akko!" Csanyikban a helyes kifejezés. Mivel azonban a kúlonféle politikai rendszerek szekulariz6lt
vallásaintézményt létesítettek a vökgyet szegélyező dombon - előbb KlSZ oktatási központot,
Jelenleg pedig pszichoterápiás osztályt - a lelkiekben gazdagok a "Csanyikon" megjelölést
használjál.

Leli ekben gazdag? Mit hablatyolok itt
össze-vissza kitekert bibliai idézeteket
politikát, vallást és pszichoterápiát?l
Pedig szokatlansága
ellenére is jó
ízlelgetni, hogy Csanyikon, Csanyikon ...
Mint egy népdal kezdete ... Népszerű
lenne a Csanyik? Ahogy hallom, az. Ez
persze nekem nem elég, meg kellett
hívnom még, Buda Béla kifejezésével. a
"jó
öreg
Thomas
Szasz-t''
is.
Természetes, hogy versengés is van
benne. Ez a Tündérhegy dicsőségére
válik.
Csak
meg
ne
bukjunk
vele.(mánnint Szász-szal). Kinek jó, ha
azt hallja, hogy Amerikában már nem a
megfelelő
betegségtudat
kialakítása,
hanem a lebeszélés van napirenden?
Miért
kellene
még
jobban
elbizonytalanítani a pszichiátereket és
pszichoterápiás szakembereket azzal a
Szasz-í
nézettel,
hogy
az
elmebetegségek metefórikus betegségek
és a pszichoterápia metafórikus kezelés?
Minek
ide
egyik
vezető

pszichoterapeutánk
szóhasználatával kókler? Thomas Szasz valóban nincs
otthon sehol a világban véleményével.
Az elmebetegség nútosza című
1961-ben megjelent könyve után írásait
nem közölték, a neve nem jelent meg
tudományos folyóiratban,
professzori
állásából felfüggesztették . Alaposan
felbolygatta a pszichiátria állóvizét.
Ténykedésének jellemző módon a
szaktnán kívül lett nagyobb jelentősége,
elsősorban szociológiai, jogi és irodalmi
körökben. Azok a csodálatos 60-as
évek: "Virágot Algernonnak" , "Száll a
kakukk fészkére"; " Az üvegbúra", "A
zabhegyező",
"Uton". Téma lett a
deviáns
életmód
és életérzés,
a
gondolkodásbeli, élménybeli másság, az
őrültség, az excentrikusság, valamint
viszonyunk a kisebbséghez, legyen az
elkülönítő jel hallucináció vagy bőrszín.
Thomas Szasz legalább olyan
jelentőségű előfutára a 68-as baloldali
forradalmi diákmozgalmaknak
és a
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fogja
fel.
Számára
nem
az
a
pszichopatológiai
kritérium, hogy a
kóros
észrevevéseket
nem
tudja
korrigálni az egyén, tehát nem a
szubjektív tükrözés,
hanem a lét,
mégpedig a hogylét vagy éppígylét.
Igen lényeges
a szomatikus
medicina és a lélekgyógyászat közöttí
különbség kimutatása is. Gondolatait
továbbvíve
képzeljük
el, hogy a
szomatikus medicina az emberi testet
úgy kezeli, mint n1Í a használati
eszközöket. Ha elromlik a lábrun vagy
ha elromlik a tévém, megjavítani egyiket
sem tudom, mert 11ÍIlCS egyikhez sem
elég
szakértelmem,
így kénytelen
vagyok
szakértőhöz
fordulni.
Ö
rendelkezik azzal a plusz tudással,
amivel mindkettőt megj avíthatj a, és
amely hiányzik nekem. De mit tegyek
akkor ha közlekedési fóbiátn lesz? Ez
esetben nem a lábrun mondta fel a
szolgálatot,
nem
is
tájékozódási
képességem, mégsem tudok forgalmas
utcán egyedül járni. Na már most ennek
helyreállításához
kell-e
hasonló
szakértelem, mint a tévészerelő, ill. a
sebész
estéb en? A nehézség
ott
mutatkozik, hogy nem konkrét tárgyat
vagy testrészt kell megjavítani - bár a
biológiai
pszichiátria
képviselői
szeretnék az agyat, sőt az elmét is
megjavítandó
tárgyként
felfogni és
kezelni - hanem egy ideát: azt az
elképzelést, hogy nem tudok járni. Járni
tudni természetes és mindenki által
magától értetődő dolog, ehhez nem kell
szakértelem,
így
ha
a
fóbiás
járásképtelenné válik mindenki, beteg és
hozzátartozó egyaránt, azt gondolja, ez
nem betegség, csak szedje össze magát,

feketék polgárjogi harcának, áttételesen
persze, mint Marcuse, Sartre, Malraux
vagy a Beatles.
Hozzánk a 70-es évek végére ért
el aSzaszi
üzenet
részben
az
antipszichiátria torzításai révén, részben
irodalmi közvetítéssel. Ki ne emlékezne
a "Száll a kakukk
fészkére" című
filmre, könyvre, színdarabra? Magyar
értemliségi körökben ekkor lehetett
először
az
eltnebetegségről
és
elmeorvosról cinikus vigyorgás nélkül
beszélni.
Hogy mekkora kihívást jelentett a
szakmának Szasz idehaza még az óceán
tulsó partjáról is, arra egy pálda:
Jankowski lengyel pszichiáter magyarul
is megjelent könyvében a "Pszichiátria
és humanum-ban
néhány
Szasz-í
gondolatot idéz. Ez úgy felháborította
egyik hazai elmeosztályunk főorvosát,
hogy párthatározattal kívánta betiltatni a
könyvet.
Szasz, aki már huszonötödik
könyvét írja a szakmáról, valóban nem
antipszichiáter.
Sokkal
inkább
a
huszadik századi pszichiátria etikai
fordulatának
elindítója.
Legalább
annyira politikus, jogász és bölcselő,
mint' amennyire
pszichoanalitikusan
képzett terapeuta. Persze meghökkentő,
hogy nem csak ki meri rnondani, hanem
le is meri írni gondolatait állam, orvos és
beteg
viszonyáról,
a
kölcsönös
egymásrautaltságról,
a
pszichiátriai
rabszolgaságról
és dehumanizációról,
melyeket n1Í magunk csak morgásnak
szánunk.
Döntőnek
tartom,
hogy
az
elmebetegségeket nem ismeretelméleti
vonatkozásban,
hanern ontológiailag
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majd elmúlik. Furcsa is lenne felvetni,
hogy olyan ügyben kell szakértelem,
amit mindenki ismer, hiszen éptestű
emberek "tudják" hogyan kell járni. És
itt van a döntő különbség aközlekedés
(járás) konkrét, szószerint vett jelentése
(a béna embert valóban meg kell tanítani
közlekedni és ehhez gyógytornász kell)
és metafórikus értelmezése között. A
közlekedési
fóbia
tehát
a
járásképtelenség metafórája, ezért nem
valódi, hanem metafórikus kezelést
igényel. Szasz érvelésében az ideáknak
mint valóság termtő erőknek nagy
szerepük van.
A pszichoterápia mítosza ClfllU
művében
írja, hogy Freud abbeli
igyekezetében,
hogy
szomatikusan

egészséges fiatal nők sorsproblémáit
kezelni tudja, feltételezte a panaszok
mögötti
betegség
rejtözködését.
Ezekután nem volt más választása, fel
kellett fedeznie az állítólagos betegség
állítólagos kezelését a pszichoanalizist.
Az emberiség nagy elméi nem attól
nagyok, hogy kitalálnak valamilyen
zseniális elképzelést, hanem attól, hogy
addig nem nyugszanak, amíg annak
megfelelőjét a külvilágban meg nem
találják. Lazálmainkban, vágyainkban
világmegváltó felfedezésekre juthatunk,
de tudjuk, ezek megvalósítás nélkül
maradnak. A megismerés messze nem
tükrözés, hacsak a tükrök nincsenek
egymás felé fordítva ...
Vas József

THOMAS SZASZ A CSANYIKON II.
Csatlakozások és csalatkozások
(Miskolc-Csanyik, 1993. május 15.)

Nincs olyan pályaudvar, ahová azok a
vonatok futnak be, amelyekre abban a
pillanatban a legégetőbb szükségünk
volna,
hogy
eldönthessük,
hová
mennénk valójában.
Idegesen
topogok Ferihegyen,
mert már majd két órát késik Szasz
gépe. Elképzelem,
megérkezik
egy
agyongyötört
öregember,
akit
csomagjaival együtt ölben cipelhetek a
kocsiig. Furdal a lelkiismeret, amiért
nem faxoltarn neki, hogy nyugodjon

meg, "rossz hátának"
elég kemény
fekhelyet talál majd a Csanyikon. Arra
ocsú dok, hogy egy gyors mozgású kis
ősz férfi hagyja el a kijáratot. Intésemre
szélesen mosolyog.
Löncs
a Lugas
étteremben
hármasban
Németh
Attilával.
Megkérdezem Szasz-t igaz-e a hír, hogy
az "Elmebetegség mítosza" című könyve
megjelenése
után
felfüggesztették
állásából? "Nem de megpróbálták"
mondja. "Rémesenjó ez a palacsinta!" -

12

1. szám

. és a munkaképtelenség, Akár elfogadja,
akár a betegség következményének
tartja ezeket a klinikai szociális munkás,
mindenképpen
e
képtelenségek
menedzselésével foglalkozik.
Szasz plenáris előadásán kitágul a
tér és az időfolyam az ókori birodalom
partjait övező Levantéba ömlik. Újra
testet ölt egy retorikai jelkép: CiceroSzasz követeli a Szenátusban
az
intézményesített
pszichiátria
Karthágójának
lerombolását.
Elbizonytalanodott,
csalódott,
dühös
arcok. Érzem, nagyon labilis széken
ülök itt a Csanyiken. Miféle logikai
érvrendszer kelt ilyen vihart? Az, hogy
nem logikai, hanem retorikai az érvelés.
Szembesít saját retorikánkkal
vagy
megalkuvásunkkal,
aszerint
hogy
függünk-e az államhatalomtól vagy
gyakoroljuk-e azt betegeink felett ...
Csalatkozunk
Szasz-ban,
mert
nem. ad objektív viszonyítási alapot (a
biológiai
vagy genetikus
defektus
megnyugtató an izzadságszagú elméleteit
nem nagyon várják ebben a szakmai
körben). Nem mutat rá egy állandó, a
kérdezőtől, a kétkedőtől, a csalatkozótói
függetlenül létező és egzakt módon
megfigyelhető,
kutatható,
feltárható
valanúre, ami az elmebetegség lényege
volna, lett légyen az mély - vagy magaslélektani teóriába vagy interperszonális
pacsmagolásba ágyazott. Vajon Szasza
heisenbergi
határozatlansági
relációt
akarja
a
szociálpszichiátriába
tuszakolni?
Lassan kezd derengeni: ha valaki
minden állításomra nemmel válaszol,
akkor már nem az állítások és tagadások
szószerinti értelmezése érdekel többé,

teszi
hozzá
magyarul.
"Ilyen
Amerikában nincs!" Szégyelni kezdem
magam, amiért szerettem volna ha a hír
igaznak bizonyul.
Na, most fut be akormányvonat
Csanyikbal
Externalizált
és
ellenkezőjére
formált
viszolygásunk
csicsás pódiumot eredményez. Ezt aztán
leveri rajtunk az első nagycsoport.
Semmilyen retorika nem fogadtathatja
el,
hogy
a
Borsod
Megyei
Önkormányzati Hivatal elnökének és a
Rhone Poulenc Rorer gyógyszergyár
képviselőjének csatlakozása van Göncz
Kingához, valamint emezeknek Thomas
Szasz-hoz. Mégis, az elnök pontosan
veszi Szasz mondanivalóját, a "szociális
munkás-vonat" pedig Német Laci mármár
kecsesnek
mondható
szemaforjelzéseire
begördül
az első
vágányra.
Thomas Szasz és a klinikai
szociális
munka?
Megtestesült
formájukban idegenek egymásnak, de
mint koncepciók régóta a csatlakozásra
várnak. Szasz szerint az elmebetegség
szociális konstrukció, tehát a szociális
interakció részeként és annak révén
létezik. Robinson Crusoe vagy bármely
tökéletesen izolált, a visszajelzésektől
megfosztott
egyén
esetén
nincs
ontológiai értelme az elmebetegségnek,
mert nincs, aki minősítsen (Robinson
környezete számára irreleváns, hogy
lelkileg egészséges-e vagy hallucináló
őrült).
Szasz
úgy
véli,
az
elmebetegségnek
titulált
viselkedésformák hátterében a szociális
képességek tartós zavara áll, úgymint az
önfegyelem hiánya, inkonpetencia és
dependencia az emberi kapcsolatokban
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annakidején
kortársaival.
Részvétet
érzek a hadakozó felek iránt. Igaz lett a
Szasz-i feltevés: nincs elmebetegség,
csak jelentések, jelképek léteznek, és
annak
van
igaza,
aki
erősebb
kornmunikatív
Cés
lingvisztikai)
befolyást képes gyakorolni a másikra,
mivel jobban
eligazodik
a nyelvi
labirintusban.
MeJJesleg: az iménti keserű
csalódást
bárki
képes
búsásan
kamatoztatni
mindennapi
tevékenységében
akár l1lÍ11t csoportpszichoterapeuta, mint szociális munkás,
mint pszichoanalitikus, sőt orvosként
vagy rendőrként is...
De hogy jön Szasz ahhoz, hogy
ezzel szembesítsen?!

hanem, hogy mi a fenét akar ez a pofa
velem tenni? Ez, ha én fekszem és
mögöttem valaki jegyzetfüzettel ül és
tagadása hallgatásban fejeződik ki
analitikus helyzet. Freud megtagadta a
hagyományos orvosi kezelést és kitalálta
a betegek metakezelését, a lélektanit.
Szasz
megtagadta
a
pszichiátria
hagyományos orvosi
"kezelését" és
kitalálta
az
elmebetegség
meta"kezelését", a szociálist (jogit, etikait,
gazdaságit, filozófiait).
Amitől az egész helyzet átfordul a
római szenátusi színből Shakespear-i
drámává,
egy jóhiszemü
felvidéki
elmegyógyász
kolléganő
tragikus
szerepvállalása.
Az
emberséges
bánásmód jelszavát tüzve zászlaj ára
erkölcsi platformról támad Szasz-ra
ugyanúgy,
ahogy Szasz tette ezt

Vas József

ÚTON A "CSANYIKVÖLGYI TÁRSADALOM"
FELÉ ...
biztosította kapcsolati erőket. A hívó
szót hallva egyértelmü volt számomra:
ismét ott a helyem, s dobogó szívvel
érkezve, hamarosan azt érezhettem: itt
helyem van. Tudva, hogy mindezzel
nem vagyok
egyedül:
az egyéni
vállalások, bevonódások
közösséggé
szövödnek,
Ez a közösség egy sajátos téridőben,
nagy
intenzitással
éJi
viszontagságoktói sem mentes életét.
Mint egy beavatás: ha vállalkozom az
ismeretlenre, megkapó transzfonnációt

Kezdettől részt veszek a csoportpszichoterápia
csanyiki
"hétvégéin".
Első
alkalommal
a
szakmai
egymásratalálás potenciális lehetőségei
fogtak meg elsősorban. Másodjára a
csoportban megszületés
drámáját, az
egyéni
körvonalazódás
energia
koncentráló
folyamatát
éreztem
számomra
meghatározónak.
A
hatótényezők között döntőnek tartottam
a rendezvény struktúráját (tengelyében a
nagycsoporttal), a csanyiki környezet
kínálta
lehetőséget
és a
társak

Pszichoterápiás
Osztály intézményes
környezetének váratlan megjelenése is a
"megnyitón", - határozott utasítással az
autoritás viszonyokra,
mozgásterünk
határaira.
Nem könnyű minösítenem azt a
tapasztalatot, hogy a "külső", a kivülről
jövő, vagy onnan hozott problémákkal
csak nehézkesen tud megbirkózni a mi
kis csanyiki társadalmunk. Jónak azért
láthatom, mert arra utal, hogy egyfajta
laboratóriumi szituációban a "belterjes"
folyamatok hatnak ránk elsősorban, s az
így
nyert
intenziv
tapasztalatok
fontosabbak
(és
nagyobb
energiaráfordítast
igénylőek)
annál,
semhogy a külvilág hatásával
és
dolgaival érdemben foglalkozhassunk.
Rossznak azért tarthatom, mert lehet,
hogy önismeretünk gyengesége, belső
viszonyaink kezdetlegessége,
céljaink
határozatlansága
teszi
nehézkessé
tájékozódásunkat a " nagyvilágban".
A legokosabb valószínüleg az, ha
a
kétféle
megközelítést
együtt
szemléljük. A "belügyek" egy általunk
létrehozott, szuverén térben zajlanak.
Ennek érdemes védeni a határait,ugyanakkor
szükséges
lenne
önreflexiónk
erősödésével,
belső
viszonyaink
differenciálódásával
párhuzamosan
a csoportozás
és a
szakma "kinti" köreivel is hatékony
kapcsolatba lépnünk.
Ami például kézenfekvő lenne és
eleddig csak korlátozottan sikerült: a
rendezvényt, és főleg a nagycsoportot, a
különböző helyekről érkező teamek
(vagy egyéb módon érdekközösséget
alkotó kiscsoportok)
fórumaként
is
lehetne
működtetni.
Érzésem
(és

élhetek meg: én vagyok ott, de mégis
valaki
más
lettem.
Meglepö
változásokat
észlelhetek
viselkedésemben, s a kiküzdött külső
terek a belső horizontornat is tágitják.
Szinte állandó készenlétben
énemet
átrendező
kapcsolatrendszerem
formálódik. Tudva vagy öntudatlanul,
nehezebben követhető
csatornákon: a
nagyobb
rendszerhez
szervesen
kapcsolódóan.
Mindezek alapján a csanyíki "
varázskonyha " három fő fogásának a
következőket tartom: a személyes és
intézményes viszonylatokból táplákozó
sajátélményt: az intézményes és spontán
erők
együtthatásában
formálódó
rendszert, a megosztható, együtt vagy
önállóan kiküzdhető tudást arról, ami
velünk
történik.
Ezek
adják
a
rendezvény "tartását", elvont keretét,
miközben mint mozgató és motiváló
háttér-erők müködnek.
A mostani, harmadik találkozón a
rendszerszint jelenségeire figyeltem fel
leginkább. Talán mert a többszöri
részvétel általánosabb összefüggésekre
engedett rálátni. Talán mert Thomas
Szasz meghívása olyan esmény volt,
amellyel nekünk, mint egésznek is
szembe kellett nézni. CA korábbiakban
alkalmazott
levezetési
struktúrát,
befolyási
viszonyokat
a
neves
pszichiátriai
kritikus
jelenléte
megzavarta. Konfliktusok, elakadások,
paradox hiányérzet jelezte, hogy se a
rendezvény elökészítői, se maga Szasz
nemigen számolt a sajátos együttlét
renszer-feltételeivel,
dinamikai
aspektusai val. )
A
renszerszintet
kihangsúlyozó
volt
a
Csanyíki
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vélünk magunkra lelni. A rendezvény
véleményem
szerint
képes
lenne
kihordani munkahelyi interperszonális,
csoportközi,
szakmai
szerepekkel
összefüggő
stb "drámákat"
is a
nagycsoport pufferoló közegében.
De ki tudja, hogy több-e ez vajon
egy újabb, mítikus vágyképzetnél?
Dr. Grünczeisz Attila

"informális" tapasztalataim) szerint erre
feszítő (de ugyanakkor természetesen
gátló erőkkel kisért) igény van a
résztvevőkben,
aminek
a mostani
működési módunkban és szintünkön
nem
tudunk
igazán
megfelelni.
Egyenlőre.
a
mítikusba
hajló,
szimbólikus utalások, "közvetítők" útján

2.) GYAKORLATI
ELLENTMONDÁS

felvétel ezekben az esetekben a beteg
szerepben történő elmélyüléshez, egyre
súlyosabb izolációhoz vezetne.
2.) Gazdasági megfontolások:
Amikor az emberi problémák már
orvosi területre tolódnak át, az anyagi
kiadások nagyobb része a beteg kórházi
tartózkodására,
a hotel szolgálatra
fordítódik.

Amennyiben emberi sorsot értelmezünk,
hogyan
viszonyulunk
a medikális
intézményi környezethez? Ugyanakkor
az egész társadalmi miliő, minden
körülmény arra indít, hogy orvosként és
ne henneneutaként viszonyuljunk.
3.) KETTŐSSÉG A
MEGKÖZELíTÉSBEN

A NAPPALI KÓRHÁZI ELLÁTÁS
REJTETT ELLENTMONDÁSAI

NAPPAL KÓRHÁZ..,.. ÉS ÉJSZAKA?
Terápiás közösség Debrecenben
-Nappali kórház bemutatkozása(Csanyiki Csoportterápiás Találkozó, 1993. május 7-8-9.)
Nappali Kórházunk két éve működik
pszichiátriai
osztályunk
egyik
részlegeként. Teamünk tagjai feladataik
szerint
egyrészt
terápiás
közösség
terapeutái,
másrészt
pszichoterápiás
ambulancia dolgozói. A naponta bejáró,
renszeres
csoportterápiában
és
gyógyfoglalkoztatásban
részesülő
páciensekkel
terápiás
közösség
kialakítására tettünk lépéseket
Egy évvel ezelött még olyan
kérdésekre próbáltunk választ találni,
melyek a nappali kórháznak, mint "új
tipusú szolgálatnak"
a pszichiátriai
ellátásban
való
jogosultságát
egyértelműen alátámasztják

amelyeknél fontos segítség biztosítására
lehet alkalamas a Nappali Kórház.?
Pszichotikus páciensek esetében,
az akut stádium lezajlása után a
rendszeres
bejárás
megvéd
az
izolációtói a társadalom perifériájára
való sodródástóI. A Terápiás Közösség
hatása az un. külső rendszereket, így a
családtagokat is érinti. Rehabilitációs
tevékenységünket akkor éreztük igazán
eredményesnek, amikor családterápiás
próbálkozásaink sikerrel jártak. A fekvő
osztályos felvétel, zárójelentés adásának
elkerülésével, pszichotikus pácienseket
is
kezeltünk
már
ambulanter,
amennyiben
lehetőség
volt
együttműködő
hozzátartozóval
való
naponkénti bejárásra.
Pánikbetegség, fóbiás panaszok
esetén különösen fontos a Nappali
Kórház
sugallta
hozzáállás.
Rendszeresen minden nap, idejében el
kell otthonról indulni, elötte elkészülni
és megjelenni. A fekvő osztályos

MIKOR ÉS MIRE JÓ A NAPPALI
KÓRHÁZ?
1.) Terápiás szempontok
Fontos kérdés, hogy melyek azok
az "emberi problémák", betegcsoportok,
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A
freudi
analízis
mélylélektani
megközelítésében - mint ideáltipikus
pszichoterápia - kettősége is példaértékű
számunkra:
betegségnek
definiált
problémákat
kezelt
nem
orvosi
módszerekkel.
Retorikát
használt,
"beszélő kúrá?-t, ahogy Freud zseniális
páciense, Anna o. elnevezte.
Hogyan jelennek meg ezek az
ellentmonfdások a mi munkánk során
egyéni
terápiákban,
nagycsoporton,
kiscsoportokban,
az orvosés a
nővérszerep változásaiban?
NÉHÁNY PÉLDA A KEZELÉS
RÉSZLETEIBÖL

Az
organikus
és pszichoszociális
orvoslás
konfliktusos
viszonyát
kezdettől fogva megéljük, de azok az
ellentmondások, melyeket a Terápiás
Közösség rejt magában, két évelteltévei
váltak igazán világossá számunkra.
1.) TEORETIKUS
ELLENTMONDÁS
A teoretikus ellentmondások abból a
kérdésből származnak, hogy emberi
sorsokat
követünk
(az
egzaktság
szorításától
megszabadulva,
az
intézmény jellegéből adódóan erre is
lehetőségünk
van),
vagy
orvosi
problémákat vizsgálunl?
. Amennyiben
emberi sorsokról
van
szó,
annak
alapvetően
a
henneneutikus, retorikus megközelítés
felel meg, a páciens életproblémáinak
értelmezése körül forog. Ha a medikális
megközelítés
útvesztőibe
kerülünk
(diagnosztikus kategóriák, WHO kódok,
pontértékek stb.), az ember, mint egész
eltűnik.
(Individuum
szószerinti
jelentése:
oszthatatlan.)
Gyógyítás
közben tehát az egyén par excellence
"egészsége"
vész el a medikális
megközelítés során.

Műtennünkben
dolgozó
szobrászművész
paci ens,
nevezzük
Zsoltnak,
tíz
évvel
ezelött
zárt
pszichiátriai
osztályon
elektrosokkal
kezdte eImeosztályos karrierjét, majd
különböző intézményekbe került. Hét
évet
töltött
egyik
rehabilitációs
intézményünkben. Nálunk másfél éve
van. Nyolc éve nem volt pszichotikus
epizódja. Az általunk
is elismert
művészt emberként tiszteljük és sorsát
előrevivő
lépésekre
adtunk
lehetőségeket:
például
kiállításokat
szerveztünk számára.
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- Olyan van-e, hogy valaki saját
magát zárja ketrecbe?
-- hangzott a
kérdésem.
- Igen, ha az ember önmaga
számára
elviselhetetlenné
válik,
ketereebe zárja önmagát.
Az a 'duble bind', me ly a Nappali
Kórházunk működéséből adódik most
vált nyílvánvalóvá: Miképpen lehetséges
az, hogy azt az embert, akinek sorsát
megérteni szeretrJénk, akinek elfogadjuk
másságát,
egyszercsak
orvos-beteg
kapcsolatba is helyezzük és meg akarjuk
változtatni? A műtermünkbe fogadjuk,
menedzseljük, tehát magunkhoz kötjük.
Ugyanakkor
már
a
felvételkor
elhangzott, hogy a Nappali Kórház
átmeneti lehetőség, segítség ahhoz, hogy
önállóbbá válhasson.
Érthető, hogy ambivalensen élte
meg helyzetét:
- Nem tudom, hogy mit várnak el
tőlem ...?
Úgyanúgy
érezte
helyzetének
ellentmondásosságát,
ahogyan mi is.
"Lépj kapcsolatba a beteggel - szakadj
el a betegtől. Fogadd el a beteget változtasd meg a beteget." 1 Schultz
szerint feloldható ez az ellentmondás:
"Egyszerre azonosulni
és távolságot
tartani a beteggel'<
Kérdés, hogy
mennyire maradunk hitelesek?
A mostanival szemben Zsolt
korábban egyértelműbb helyzeteket élt
meg. Tisztázott volt az orvosnak és a
betegnek a szerepe. Ezen időszak
nagycsoportjaill ezt így jelenítette meg:
"Nem etikus mások
közérzetében
vájkálni,
kibelezni
az
embert."
Betegtársa a koncentrációs táborokra

Anyja,
aki szintén tagja a
Terápiás Közösségnek, közel négy éve
vesz
részt
az
osztályon
folyó
munkaterápiás tevékenységben. Az ő
kérésére adtunk lehetőséget fia számára
a Nappali Kórházban történő felvételre
és műtermi munkára, aki úgy döntött,
hogy ezt el is fogadja. Mivel az anya és
fia közötti ambivalens érzelmi viszony
sok konfliktust keltett közöttük, és ez a
Nappali Kórházra, anagycsoportok
dinamikájára
is
kiterjedt,
családterápiával próbálkoztunk, melyből
mindketten hamarosan kiléptek
Zsolt
az itteni
gyógyszeres
terápiával kapcsolatos kéréseit -például,
hogy a hat éven át folytatott Fluanxol
injekciót
szüneteltetessük
elfogadhatónak
éreztük,
ezért
tiszteletben tartottuk, és csakúgy mint a
családterápiából való kilépést ezt is
autonómiatörekvésként értékeltük,
Az utóbbi hetekben azonban
zárkózottabbá vált, időnkénti indulatos
megnyílvánlásai, megváltozott rnirnikája
pszichózist
sejtettek.
Ekkor feltett
kérdései megdöbbentőek voltak.
- Nem tudom, hogy itt mit várnak
el tölem..
Most, amikor legjobban
érzem
magam,
akkor
kérdezgetik
legtöbbször,
hogy vagyok..
Mintha
kérdéseikben benne lenne az az elvárás,
hogy nekem rosszul kellene lennem ...
Azt várják, hogy mikor dőlök ki. .. Ki
dönti azt el, hogy két ember közül
melyik zárja a másikat ketrecbe, az az
ember, aki bezárja a másikat, vagy az
akit bezárnak ...? És melyik az ember
kettejük közül?
Gondolatait tovább vittem.
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eJhelyeznünk, akkor 'megengedjük a
betegséget', de ennek az állapotnak
megfelelő, tehát a fekvő elmeosztályos
segítséget kell elfogadnia. Mivel a
közösségképződés megtartó erőt jelent,
motiváltabbak a gyógyulásra, hiszen
csak állapotuk javulásával érhetik el,
hogy
a pszichiátriai
ellátás
egy
következő szintjét, a nappali kórházat
újra igénybe vehessék.
Verbális csoportjainkon a cél az
adott
helyzetben
történö
megnyilvánulások tudatosítása, hozott
múltbeli
esemény ekkel
való
konfrontáció az 'itt és most-ban. A
csoporttag (a beteg) "nem alakithat ki
velünk kapcsolatot olyan elmebetegként,
mint aki nem felelős tetteiért.vÖnismereti
szinten
működő
játékcsoportok a verbális csoportokkal
párhuzamosan,
egymást
kiegészítve
hatnak. Egy játék és két különböző
verbalis csoport fut az osztályon. A
verbális csoportok dinamikájaban nem
egyszer
két
nappal
korábbi
játékcsoportok
élményei
kerülnek
felszínre és átdolgozásra.
Nappali Kórházunkban központi
helyet foglalnak el a különböző kreatív
tevékenységek Képzőművészet-terápiás
kiscsoport keretein belül próbálunk
segíteni
a belső
élménnyel
való
kapcsolat kialakításában. Ez a fekvő
betegek számára is nyitott csoportként
működik.
Kötetlen,
terapeuta
ellenőrzése nélküli, műtermi munka is
folyik. Alkotásnak tekintünk mindent,
ami a kreatív képességek helyreálítását
segíti:
makramé
készítés,
szőnyegszövés,
játék
készítés
a
varró szobában.

asszociált,
melyek szerinte először
szintén átnevelési céllal jöttek létre.
-- Valóban
- mondja Zsolt
olyan, mintha elszappanosítanák, vagy
elgázosítanák az embereket. Kijelentését
döbbent csend fogadta. Bennem a
korábban is felvázolt ellentmondások
kavarogtak: Fogjam fel pszichózisnak?
Lehet, hogy mulasztottam, komolyabban
kellett volna vennern Zsolt gyógyszeres
kezelését?
Hogyan lehet feszültség nélkül
viselni ezt a személyzetre irányuló
kegyetlen tartalmú projekciót? Érthető-e
az, hogy egy ember olyan érzékennyé
válik, melynek következtében még a
nappali
kórházi
körülményeket
is
koncentrációs tábomak éli meg? De
akkor is saját magát zárta be ide, ez az ő
döntése volt.
A megoldást a gyógyfoglalkoztató
kolléganönk adta:
- Rosszul érzem magam! Egy kérdéssel
kezdtük a csoportot, ki vállalja a
csoportról készített videó felvételen való
szereplést? Elfogadtuk Zsolt döntését,
hogy nem akar ebben részt venni Most
mégis
elszappanosítást,
elgázosítást
tulajdonít nekünk
Ezt én személy
szerint nem vállalom magamra.
Csatlakozik
egy már laikus
segítőként müködö páciens is:
- Innen el is lehet ám menni.
Ebben a válaszban a továbblépés
lehetősége,
a
pszichiátriai
ellátás
különböző
szintjeinek egymásra épülése
is benne rejlik Ha valakinek a helyzete
a
beteg
szerep
elkerülhetetlen
felvállalásához
vezet,
pl.
szuicid
késztetések, vagy regresszív állapot, és
emiatt
fekvő
részlegünkön
kell
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főnővérrel.
Ök a több
évtizedes
betegségkarrier után hozzánk került,
regresszív áJlapotban lévő, hajnalban
"felsíró"
pácienseink,
akiknek
az
életében, családon belüli helyzetükben
lényeges fordulatot hozott az, hogy van
egy hely, ahová eljárhatnak.
Így
struktúrálva vannak napjaik, van már
szerepük.
Az anyai szerepet felvállaló nővér
védelmet
tud
adni
a regresszív
állapotban lévő páciensek számára,
ugyanakkor
kontrollt
is is jelent.
Következetesen szembesíti azokkal a
reális elvárás okkal, melyek a szűkebb és
a
tágabb
környezet
részéről
megfogalmazódnak
mintát
tud
nyujtani. Ez az attitüd összhangban van
a terápiás üléseken folytatott munkával
és kiegészíti azt.
Nagy kérdés számunkra, hogy
tudunk-e olyan modellt felmutatni, me ly
egyben a gyógyítást is szolgálja, de nem
különbözik
lényegesen
azoktól
a
társadalmi viszonyoktól,
amelybe a
pácienseinknek vissza kell térnie.

A kreatív tevékenységek és a már
hagyománnyá váló közös programjaink
közös
kiáJlítások,
kirándulások,
mikulás, karácsony, farsang - jelzik,
hogy 'életfonnaműhely' kialakítására is
hajlunk. Ez feltehetően abból adódik,
hogy a megszerzett közösségröl nehezen
mondunk le, a már kialakult érzelmi
kötődést nehéz elvágni. Ugyanakkor
eleget keJl tennünk a társadalom
elvárásainak
és
eredeti
célkitűzésünknek:
a
rehabilitációs
programunknak is.
Hogyan tud a már korábban is
felvázolt ellentétes követelményeknek
megfelelni a személyzet.? Mit tudunk
tenni az ellentmondásokból származó
feszültségekkel? Hetenkénti rendszeres
stábmegbeszélő
csoportokat
tartunk.
Fontos lenne és tervezzük is kiképző,
önismereti csoportot a stáb számára.
Látványos változás történt két év
alatt a nővérek szerepében, mely főleg a
páciensek spontán irányításával zajlott.
Néhány beteg rendszeresen, reggel hat
órakor a Nappali Kórház nyitását várja,
hogy
leülhessen
beszélgetni
a

Szatmári Éva
részlegvezető
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HíREK ÉS HíRDETMÉNYEK
MAFAN
magyarországi kurzus ának résztvevői. A
Londoni Csoportanalitikus Intézet teljes
módszerspecifikus képzettéget biztosító
kurzusokat indított a 70-es években,
kezdetben
főleg
Nyugat-Európa-i
országokban,
majd
1987-ben
Magyarországon. A képzés résztvevői
ennek meghonosítás ára és továbbvitelére
törekszenek céljaik megvalósítása során,
remélve,
hogy
a
magyarországi
csoportozás hagyományai egy jelentős
irányzattal gazdagodnak tovább.
Fontosabb adatok:
vezetőség: BOKOR LÁSZLÓ elnök,
HOSSZÚ ÉVA alelnöl, LÉNÁRT
ÁGOTA titkár, LISZKAI OSVÁTH
ERZSÉBET pénztáros, SITKU
VALÉRIA,
cím: .1121 Budapest, Xll. Bazin u. 9.
Tel.: 166-3573.

1993. április 20-án megalakult a Magyar
Foulkes-i Csoportanalitikus Egyesület
(MAF AN). Az Egyesület fő célkitűzése
a
Foulkes-i
csoportanalízis
népszerüsítése és gyakorlatának széles
körben
történő
alkalmazása
Magyarországon. Az alapítók fontosnak
tartják,
hogy.
a
MAF AN
megalakulásával tovább gazdagodott a
hazai csoport-pszichoterápiás
szakmai
élet. Ezen
belül az alapítók
a
csoportanalízis
önáJló
terápiás
irányzatként történő képviselését, az
irányzat
specifikumainak
széleskörű
alkalmazását tekintik a MAF AN fő
célkitűzésének. Ebben a Foulkes által
alapított
Londoni
Csoportanalitikus
Intézet
terápiás
szemléletére
támaszkodnak.
A MAF AN alapító tagjai, a
Londoni
Csoportanalitikus
Intézet

A TüNDÉRHEGYI PSZICHOTERÁPIÁS OSZTÁLY
felvételt hírdet SZOCIOTERAPEUTÁK számára,
A felvételnél előnyben részesülnek azik, akik gyakorlattal rendelkeznek pszichiátriai
vagy pszichoterápiás osztályon futó szocioterápiás csoportok vezetésében.
Előnyt jelent a Németh László féle szocioterapeuta képzettség.
A betöltendő álláshoz tartozó munkakör:
a pszichoterápiás team napi munkájábann történö részvétel Ez a szocioterápiás (kreatív
műhely) csoportok önálló vezetésén túl nagycsoportokon (3/hét),
és az azt kővető elernző megbeszéléseken történő aktív részvétel,
a team munkáját és a páciensek terápiás folyamatait áttekintő
teammegbeszéléseken való részvétel és a szocioterápiás csoportok folyamatainak
megbeszélése, az osztály páciensei által működtetett önkormányzat munkájának támogatása.
Jelentkezés: Dr. Hidas György osztvez. főo.
Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály 1121 Budapest, Szilassy út 6. ( 156-8044
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ELŐZETES ÉRTESíTÉS
Az OORI Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztálya az OTE pszichoterapeuta képzés
keretében 1993-95-re kétéves pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő tanfolyamot
hírdet pszichiáter szakorvosoknak, klinikai pszichológusoknak, illetve mindazoknak,
akik a pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisát elvégezték.
A képzés tematikája a klinikai fázis elméleti és gyakolati követelményeit
foglaljamagába,
rövid célzott pszichoanalitikus
szemléletű
egyéni
terápia
súlypontjával. Amennyiben szükséges, a módszerspecifikus kiegészítésre egyénenként
teszünk javaslatot.
A képzés helye a Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály, 1121 Budapest,
Szilassy út 6. (Moszkva tértől a 28-as autóbusszal a végállomásig, onnan a Janka úton
gyalog kb. 100 méter).
A tanfolyam kéthetente pénteki napon 10-15 óráig tart. A képzés évente
vizsgával zárul.
A tanfolyam önköltséges, a részvételi díj 20.000 Ft/év.
A tanfolyam keretében előadások, szemináriumok
és esetmegbeszélő
kiscsoportok vannak.
Jelentkezni a fenti címen lehet Dr. Harmatta Jánosnál. A tanfolyarn kezdete
1993 szeptember hó.
Felhívjuk figyelmét, hogy azoknak, akik nem pszichiáter szakorvosok vagy
klinikus pszichológusok, 1 éves, a pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisát
magába foglaló tanfolyamot is indítunk, szintén 1993 őszén. További információ a
fenti címen és néven áll rendelkezésre.
Képzők: Dr. Harmatta János, Benkő Andrea, Dr. Blümel Ferenc, Dr. Bokor
László, Dr. Csuhai Cs. Klára, Dr. Mészáros Judit, Dr. Soós Nóra, Szautner Erika.

.............x..................

Itt levágandó és visszaküldendő

JELENTKEZÉSI

A PSZ/CH O TERÁ P/Á RÓL "

- Konferencia sorozat -.

.

Szervező bizottság alakult (Blümel Ferenc, Bokor László, Danics Zoltán,
Mészáros Judit) konferencia sorozat elókészítésére,
amelynek célja a
pszichoterápiás irányzatok kózötti párbeszéd elősegítése. A tervek szerint
oiicn témák köré szervezódik a konferencia anyaga, amelyek kihívást
jelentenk minden irányzat számára. A pszichoterápiás folyamat egy-egy
kiemelkedően fontos lépésének különbözó
irányból - irányzatok szerinti megközelítése a szemléletet, az elméletet és a gyakorlatot egyaránt
kazdagító, izgalmas párbeszédek lehetőségét fogja nyújtani. Párbeszéd a~
irányzatok között
- innen a cím: Diszkusszió a pszichoterápiáról. Az elso
konferencia "Indikációs kérdések a pszichoterápiában" címmel várhatóan
1993 novemberében kerül megrendezésre.
Részvételi
szándékát
avisszajelző
szelvénnyel
előre
jelezheti
a
szervezóbizottsáqnak, így később további információkat nyújthatunk.
................X...............

Itt levágandó és visszaküldendő

DISZKUSSZIÓ

.

A PSZICHOTERÁPIÁRÓL

Szeretném jelezni érdeklődésemet és várhatóan részvételi szándékomat a konferencia
sorozaton Indikációs kérdések a pszichoterápiában c. elso konferenciáján.
Név:

.

Cím:

.

Munkahely:

.

LAP

Az Tündérhegyi pszichoterápiás tanfolyamra
Név:

.

Cím:

.

Munkahely:

.

Dátum:

Aláírás

Visszakuldendő: Dr. Harmatta János, OORI Pszichoterápiás

22

.
Osztály, 1121 Budapest, Szilassy út 6.
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A CSOPORTANALíZIS

VÁZLATOS

TÖRTÉNETE
szervezetére kiterjednek. Alkalmazta a
gestalt pszichológia alak-háttérviszonyát
valamint azt az elvet, hogy a személy
helyzetének
egészét
szükséges
figyelembe venni. Ez utóbbi azt jelenti,
hogy adott vizsgálati helyzetbe maga a
kísérleti körülmények
és maga a
megfigyelő személy is beletartozik.
Foulkes magával vitte e holisztikus
szemléletet és később alkalmazta a
csoportanalízis
szemléletrendszerének
kialakításakor.
Ennek egyik fontos
eleme, hogy a helyzet egészét maga a
csoporthelyzet jelenti.
Frankfurt után Bécsbe ment, ahol
pszichoanalitikus
kiképzést
nyert.
Helene Deutsch volt az analitikusa és
Hitchmann, valarnint Nunberg voltak a
szupervízorai. Tagja volt a "Kinder
Seminar"-nak, amelynek egyik jelentős
alakja volt Wilheim Reich, aki ezidőtájt
a karakteranalízisen
dolgozott.
Itt
ismerte meg Paul Schildert is, aki
később maga is a csoport-pszichoterápia
egyik megteremtője lett.
Pszichoanalitikus kiképzése után
visszatért
Frankfurtba,
al101
a
Pszichoanalitikai
Intézet.
klinikai
igazgatója lett. Ebben az időben Erich
Frommal és Freida Fromm-Reichmannal
dolgozott együtt. A pszichoanalitikusok

Sieginund Heinrich Foulkes 1898-ban
született
Karlsruhe-ban
Badenban.
Családi neve Fuchs volt, de amikor
Angliába ment ezt angolosította, mivel
az angolok minden szót a saját
helyesírásuk szerint ejtenek ki. Az új
változattal nevének eredeti hangzását
próbálta megközelíteni. Írásai 1938-ig a
régi, utána pedig az új név alatt jelentek
meg. Barátai
és kollegái Michale
Foulkesnak szólították, és ma is így
utalnak rá írásaikban.
Orvosnak
készült
azzal
a
szándékkal,
hogy pszichiáter
lesz.
Tanulmányait
Heidelbergben,
, Frankfurtban, Münchenben és Berlinben
végezte.
Tanárai
közé
tartozott
Kraepelin, Kleist és Krauss. Ezzel
kapcsolatban
Michael
Foulkes azt
mondta, hogy "Jó tanítóim voltak, de ez
nem véletlen, mivel olyan helyzetben
voltam,
hogy
megválogathattam
tanárairnat. "
Tanulmányainak
befejezését
követően kétévre Frankfurtba ment az
ottani Neurológiai Intézetbe, melynek
akkori igazgatója Kurt Goldstein volt.
Goldstein
agysérültek
kezelésével
foglalkozott. Megfigyelései alapján arra
a következtetésre jutott, hogy a sérülés
által kiváltott reakciók a beteg egész
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már akkor jó viszonyban voltak a
szociológusokkal,
egy
épületben
dolgoztak és közös szemináriumokat is
tartottak. Többek között Karl Mannheim
és Norbert Elias szimpatizáltak
a
pszichoanalízissel.
Foulkes-ban 1940-ben született
meg a gondolat, hogy a pszichoanalízis
elvei szerint csoportban
is kellene
betegeket kezelni. Ekkor már Angliában
élt és arra gondolt, hogy milyen érdekes
lenne, ha a pszichoanalitikus páciensei
találkozhatnának
egymással,
és
meghallgathatnák
egymást,
reagálhatnának egymásra kölcsönösen
is. Foulkes ekkor Exterben élt, egy
közepes méretű nyugat-angliai városban,
al101 alkalma
nyílt
arra,
hogy
elképzeléseit
a
gyakorlatban
is
kipróbálja.
Kezdetben
egyéni
analízisben kezelte pácienseit, hetente
kettő három ülésben, majd amikor úgy
érezte, hogy van elég erre megfelelő
beteg, összehívta őket egy csoportba.
AzOJ111al
észrevette, hogy milyen hatásos
az ilyen együttlét.
1943-barl
Foulkes
őmagyi
rangban
dolgozott
pszichiáter
főorvosként Birmingham mellett egy
Northfield-i
katonai
kórházban.
Itt
alkalma nyílt arra, hogy katonákat
coportban kezeljen. Később tovább
ment elméi és 1943-ban elindította a
Northfield-i kísérletet, amelynek során
az egész kórházat
átszervezték
a
csoport-pszichoanaitikus
elvek alapján.
Foulkes ennek során két fontos kórházi

pszichoterápiás
kezelésre
vonatkozó
elvet dogozott ki:
1.) A kórház maga tarápiás közösséggé
válik,
szervezeti
egységei
és
tevékenységei
szigorúan a feladatát
szolgálják:
"beteg"
emberek
egészségének helyreállítását.
2.) Maga a kórház, mint szervezet,
megbetegedhet,
tehát
feladatának
elvégzésére alkalmatlanná válhat, és
ilyenkor kezelésre szorul.
Northfield
után
kis
baráti
közösség
maradt
Foulkes
körül,
rendszeresen találkoztak, megbeszélték
eseteiket és kicserélték tapasztalataikat.
Többnyire Foulkes lakásán találkoztak a
London-i LÍ11ell Close 7-bell. Egyik
jegyzőkönyvben, me ly 1950. március
20-áll kelt azt olvashatjuk: "Foulkes
doktor felvetette azt a gondolatot, hogy
szervezetté
kellene
alakulni,
hogy
kielégíthessék
a csoporton
kivüli ek
csoportmunka iránti érdeklődését. Az
általános érzelmi reakció az volt, hogy
szervezetre nem lenne szükség, de a
csoport tagjai továbbra is találkozni
kívánnak, és szeretnék rendszeresebbé
tenni tevékenységüket.
Elhatározták,
hogy,
előadásokat
szerveznek,
amelyeken felkért szakemberek fogják
felolvasni munkájuk és tapasztalataik
összefoglalását,
ezt
aztán
megbeszélések
és viták
követték.
Megegyeztek,
hogy
a
kört
Csoportanalitikus Kísérleti Központnak
nevezik el.
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magábafoglalja,
úgy
gyakorlatitechnikai, mint elméleti szempontból.
Kis esetmegbeszélő csoportokat fog
tartalmazni
tapasztalt
előadók
vezetésével. Ha lesz elég érdeklődés,
terápiás
saját
élményű
kiképző
csoportok is szervezhetők.
Minden
lehető segítséget megadunk a kísérleti
munkához. Külön megegyezés alapj áll
egyszemélyes szupervizió
és egyéb
oktatási lehetőség rendelkezésre áll."
Belekerült egy pár évbe mire
mindez megvalósult.
1951-1952-ben
Foulkes heti szemináriumot
adott.
Ezekre rendszeresen
eljárt többek
között,
Jane
Abercombie,
James
Anthony, Paul de Berker, Pat de Maré,
és Elizabeth Marx, aki később Foulkes
felesége lett.
A Csoport Analitikai Társaság
1952 Junius 3-áll kedden alakult meg
hivatalosan. Az alapító közgyűlésen
jelen voltak többekközött. :
The Hon. W. H. R. Illiffe (Elnökölt), Dr.
N. Elias, Mrs. M. 1. J. Abercombie Dr.
S. H.Foulkes Dr. E. j. Anthony Miss E.
T. Marx (Titkárnő) Dr. Pat de Maré

Már korábban kísérletek történtek
azzal
kapcsolatban,
hogy
állami
segítséggel csoport analitikai központot
létesítsenek
az
állami
betegellátó
rendszeren belül, először 1948-ban,
majd
1949-ben.
E próbálkozások
azonban nem jártak sikerrel. Így 1950ben
a
kör
elhatározta,
hogy
magánközpontot fog létesíteni. Az egyik
probléma az volt, hogy olyan tapasztalt
kolegákat kellett találni, akik hajlandók
voltak olyan központban
dolgozni,
amelynek anyagi helyzete meglehetősen
bizonytalan volt. A másik problémát a
megfelelő épület hiánya jelentette. 1951ben a Harley Street-i körzet Upper
Wimpole
Street
22-ben
Foulkes
kibérelte a földszintet. Itt jutott hely
saját rendelőre
és egy ideiglenes
központ
részére. Ez az ideiglenes
központ volt a kezdete mind a Londoni
Csoport Analitikus Társaságnak, mind a
Csoport AnaJitikus Rendelőnek. 1966ban a Rendelő a Montague körzeti
Mansions street 88-ba költözött, amely
már a munkát korlátozó Harley Street-í
körzeten kívül volt. A Társaság is itt
kapott otthont.
1951 szeptemberében
Foulkes
meghírdetett
egy
csoportanalitikus
kiképző tanfolyamot. "...A kiképzés
mind az elemi, mind a fejlettebb szintet

Tom Ormay
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MAFAN, EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG
,.

IF,

NEMZETKOZIELOZMENYEK

működnek (a teljesség Igénye nélkül):
Norvégiában,
DáIUáb311,
Görögországban, Németországban.

Előzmények:
A
Londoni
Csoportanalitikus
intézet az elmúlt
évtizdekben
több
Nyugat-Európa-i
országban
indított
képzéseket.
Ez
képzések
irányítására
a
Londoni
Csoportanalitikus
Intézet Tanulmányi
Bizottságában Tengerentúli Tanulmányi
Albizottságot hoztak létre.

" .
HAZAIELOZMENYEK
A magyarországi "csoportozás" nagy
hagyományokkal
rendelkezik.
A
csoportterápia (így minden jelző nélkül)
egyfajta faltörő kos volt, még azokban
az időkben, amikor hatalmi, politikai és
részben szakmai okokból éles, az
organikus
vagy
pszichoterápiás
megközelítés
szembeállításában
szemlélték
a
patológiás
lélektani
folyamatok
kezelését.
Csoportterápiaként
emlegettek
akkoriban minden helyzetet, amelyben
háromnál több páciens pszichiáter vagy
pszichológus jelenlétében beszélgetetett.
Ez volt a hőskorszak.
A későbbi difertenciálódás
a
pszichoterápián
belül
több
fontos
mühelyt és szakmai tömörülést hozott
létre.
Kezdetben
ezek
állami
intézményekhez, kórházai osztályokhoz,
mentálhigiénés
rendelőkhöz
kapcsolódtak.
A Magyar Pszichiátriai Társaság,
megalakulásakor,
azon
belül
pszichoterápiás szekciót alakítottak ki.
E
szekció
már
munkacsoportok

A képzések menete:
A
képzések
első
szakasza
a
csoportanalitikus
pszichoterápia
bevezető fázisa. Ez minden résztvevő
számára ajánlott, de tapasztalatot nyújt
nunden segítő szakmábanm dolgozó
számára. Ezt követi a teljes képzést
igénylők számára a diplomát nyújtó
képzési fázis. A képzés végén, a
záródolgozat elfogadását követöen a
Londoni
Intézet
csoportanalitikus
diplomát ad.
A képzések általános felépítése:
A sajátélmény kiscsoport, nagycsoport,
elméleti
szemináriumok
szupervízió
(ehhez önálló csoportvezetőként kétéven
át rninimum nyolcvan ülés ben kell
önállóan ambuláns csoportot vezetni).
Ma
már
e
képzések
eredményeként
csoportanalitikus
egyesületek és/vagy kiképző intézetek
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formajában adott helyet a különbözö
pszichoterápiás irányzatoknak. De még
ebben
az
időszakban
IS
közös
tanulmányi bizottságot tartottak fent
azok
az
irányzatok,
amelyek
rendelkeztek csoportkeretek között futó
terápiás
formával,
ezért
itt
viselkedésterapeuták,
pszichodra
matisták, verbális csoportterapeuták,
rogeriánusok ültek együtt. A 80-as évek
végén
a
munkacsoportkból
szakegyesületek
alakultak,
és
hamarosan
különvált nem csak a
különböző
irányzatok
képviselete,
hanem képzések ellenőrzését
végző
tanulmányi bizottságok munkája is.
A hazai fejlődés sajátossága,
hogy a csoport-pszichoterápia számos
értékes terápiás gyakorlati tapasztalat
megszerzése
mellett nem definiálta
magát a nemzetközi,
szintén több
évdizedes
csoportiskolák
szempontjaból.
(Hasonló jelenségek
figyelhető meg a pszichodráma sajátos
magyarországi útjában is.) Az úgy
nevezett "verbális, szabadinterakciós
non-direktív
kis csoport"
elnevezés
éveken át leplezte a mélylélektani
megközelítésű
csoport szeniléleteket. E
jótékony lepel, amelyre korábban a
pszichoanalízis takargatása miatt volt
szükség,
idővel
eltérö
szakmai
identitásokat, és csoport-pszichoterápiás
beállítódásokat összezáró burokká vált.
Ugyanakkor elfedte a különbségeket. E
diferenciálódási
nehézség
szakmai
közösségekben is megjelent. A mai

napig felmálló nehézségeket okoz. Ezt
látjuk akkor is, amikor elcsodálkoznak a
szakemberek
a
csoportanalózisröl
hallva, hogy "hiszen akkor én is
csoportanalitikus vagyok, mert tudom,
hogy a csoportban tudattalan folyamatok
zaj alanak" , de ugyan ez a konfúzió
okozza a sértett kiáltásokat, "hogy X
vagy
Y
hogy
meri
magát
csoportanalitikusnak nevezni".
Ez így valószínüleg
meddő
megközelítés. Hiszen a csoportanalízis
fogalmát n em érdemes kisajátítani. Az
viszont szakmát gazdagító, ha szakmai
közösségek
Körülhatárolják
szemléletüket,
és képviselik
saját
terápiás
gondolkodási
keretüket,
terápiás beállítódásukat
és szakmai
tevékenységüket.

A LONDONI
CSOPORTANALITIKUS

Intézet által elismert képzéssé fejlődött.
Az alapképzést, amely egy évig tartott, a
diplomát
nyújtó
képzési
szakasz
követte, amelynek végén a résztvevők
megkapják
a
Londoni
Intézet
Csoportanalitkus Diplomáját.
A képzésben pszichiáterek
és
pszichológusok vesznek részt. A képzés
8-10 napos blokkok keretében történik
évente három alkalommal: karácsony,
húsvét és nyár végén.
Egy-egy blokk átlagosan
18
sajátélmény csoportülés, 2 nagycsoport
ülés,
4-5
szeminárium,
8-10
szupervíziós
ülés és 1 tanfolyam
megbeszélést
tartalmaz. 1991-ben a
képzés résztvevői ambuláns formában
futó
csoportanalitikus
csoportokat
indítottak.
A
Londoni
Intézet
Tanulmányi Bizottságának Tengerentúli
Albizottsága társult oktatóként Süle
Ferencet és Szőnyi Gábort kérte fel
először szupervíziós ülések vezetésére,

majd később, ezek helyett szemináriumi
órák vezetesére. A két társult oktató a
képzés résztvevőivel a blokkok közötti
időszakokban találkozott.
A képzés során a résztvevők
számára
szemléleti
és alkalmazási
szinten is élményszerűen megjelentek,
elsajátításra kerültek a londoni, a
Foulkes-i csoportanalízis specifikumai.
Terápiás munkájuk során ezeket kiemelt
fontosságúnak tekintik. A hallgatók az
egymással integrált elmélet, emberkép
és
technika
csoportanalitikus
specifikumainak terápiás alkalmazását a
gyógyításban, valamint ezek szakmai
életben történő képviselését
közös
feladatuknak érzik. Ez a közös cél adta
a
lendületet
almoz
a
szervező
munkához, amelynek eredményeként
1993 tavaszán megalakították a Magyar
Foulkes-i Csoportanalitikus Egyesületet.
Bokor László

INTÉZET

MAGYARORSZÁGI KURZUSA
Tom
Onnay,
aki
a
Londoni
Csoportanalitikus
Intézet
tagja
sajátélmény
csoportot
indított
Budapesten 1987 -ben. 1989-ben még
egy sajátélmény csoport indult Marika
Denton vezetésével. Ettől kezdve a
sajátélmény
csoportülésekhez
közös
nagycsoport ülések és a Londoni Intézet
tematikájának megfelelő szemináriumok
kapcsolódtak. Az indító sajátéhnény
csoport a Londoni Csoportanalitikus
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CSOPINFO
1993 JÚLIUS (8. szám) IV. évfolyam

KI A SZOCIOTERAPEUTA?
II.
A
szocioterapeuta,
mint
közösségfejlesztő
A szocioterapeuta
egy adott
intézményben vagy aciviltársadalom
valamilyen
helyszinén
az
adott
közösségben:
1.) Fejleszti
a különböző
közös
identítást kifejező tevékenységeket
klubokat szervez, kreatív, értékanimáló
csoportokat vezet.
2.)
Alakítja
a
demokratikus
együttmüködés
értékrendjét
és
cselekvési módjait
- önkormányzat
kialakulását
segíti,
különböző
érdekérvényesítési módszereket erősít.
3.)
Támogatja
az
érvényesülését,
elfogadást,
tolerálását
az
egyéni,
kisebbségi
helyzetnek
illetve
a
közösségbe való integráltságát elősegíti.
4.) Egymás melleti csoportok között
kapcsolatot, kommunikációt épít és segít
a
másik
csoport
megértésében,
elfogadásban.

A szocioterapeuta egyrészről
müveszetterápiás mádszerspeciflkus
csoportvezeto. másrészről
közösségfejlesztő. El/nek az integrált
tevékenységnek a professzionális
szakembere a SZOCIOTERAPEUTA.
I. ~ A
szocioterapeuta,
mint
művészetterápiás
módszerspecifikus
csoportvezető
A
szocioterapeuta
négy
technikára épített módszerrel dolgozik.
Eszközként.
használja
a
képzőmüvészetet,
mozgást,
zenét
(passziv és aktiv), valamint az encounter
technikát,
hogy a csoporttagok
a
müvészet
eszközein
keresztül
élményeiket
kifej ezhessék,
megragadhassák
és az
élmények
elemzésén,
megértésén
keresztül
önismeretet
szerezhessenek.
A
különbözö
technikák
használátával
biztosítható,
hogy az ember teljes
pszichés
és szociális belső világát,
értékrendszerét
elöhívhassuk;
a
különbözö megközelítési lehetőségekkel
többszempontú
megértését
lehetővé
tegyük és a megértésen keresztül a
pszichés egyensúlyt nagy mértékben
meghatározó értékrendet alakítsuk. A
technika kiindulása, hogy a csoporttagok
helyzetéhez választa meg közelítési
eszközeit. Értékrendszerében az egyén
és társas környezetének éltékrendjét is
tudatosítja
és
a
viszonyulásokon
keresztül megtanulható szabályozással a
belső
és külsö
pszichés-közösségi
egyensúly elérését célozza.

1990/12. Korsósné Buskó Éva (Újszász)
1990/13. Herrnann Lajosné (Újszász)
1990/14. Szücs Andrásné (Újszász)
1990/15. Fehér Ferencné (Újszász)
1990/16. Klein Attiláné (Újszász)
1990/17. Trömböczkyné Kolláth Mária
Szolnok)
1990/18. Mátéffy Zoltánné (Szentes)
1990/19. Kocsis Zsuzsanna (Újszász)
1990/20. Kurdi Pál (Újszász)
1990/21. I>álmán Béláné (Újszász)
1990/22. Adám Mihályné (Uj szász)
1990/23. Siposné Joó Katalin (Újszász)
1991/24. Petrits Andrea (Budapest)
1991/25. Hanisch Erzsébet (Budapest)
1991/26. Karczagi Mária (Budapest)
1991/27. Nagy-György Attila (Budapest)
1992/28. Stefanideszné Kállai Erzsébet
(Budapest)
1993/29. Balázs Jánosné Hajdu Anna
(Budapest)
1993/30. Virág Mónika (Budapest)
1993/31. Berkes István (Budapest)
1993/32. Dukainé Knolmár Mária (Győr)

1993/33.
1993/34.
1993/35.
1993/36.
1993/37.
1993/38.
1993/39.
1993/40.
1993/41.
1993/42.
1993/43.
1993/44.
1993/45.
1993/46.
1993/47.
1993/48.
1993/49.
1993/50.
1993/51.
1993/52.
1993/53.
1993/54.
1993/55.

SZOClOTEffÁPIÁS
CSOPORTVEZETÖIKATASZTER

1. szám

Tagányi Ágnes (Budapest)
BaJ1a Istvánné (Eger)
Mészáros Béla (Eger)
Zay Árpádné (Eger)
Havasi József (Eger)
Rajnavölgyi Vilmosné (Eger)
Molnár Józsefné (Eger)
Pfaff Ferenc (Eger)
Csende Gyuláné (Eger)
Kulcsárné Horváth Éva (Eger)
Szabó Judit (Eger)
Fajcsik Istvánné (Hatvan)
Óhegyi Istvánné (Eger)
Kiss Lajos (Eger)
Kiss Julianna (Eger)
Rakamazi Lászlóné (Eger)
Gulyás Mária (Füzesabony)
Godó János (Eger)
Kovácsné Kobolák Mária (Eger)
Kökény Tibomé (Eger)
Fehér János (Eger)
Podhorányi Gabriella (Eger)
Komáromi Edit (Eger)

Németh László

1985/ 1. dr. Koronkai Bertalanné
(Budapest)
1986/2. Mihály Brigitta (Budapest)
1988/3. Szabó Enikő (Budapest)
1988/4. Bakos Enikő (Budapest)
1992/5. dr. Szelke Lászlóné (Budapest)
1990/6. Nagy Antal (Budapest)
1990/7. Hidvégi Izabella (Budapest)
1990/8. Takács Józsefné
(T örökszentmiklós)
1990/9. Gácsi Jánosné (Törökszentmiklós)
1990/10. Gulyásné Mészáros Borbála
(Szolnok)
1990/11. Tarcsa Istvánné (Újszász)
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ELŐZETES ÉRTESíTÉS
A MAGYAR
FOULKES-I CSOPORTANALITIKUS
EGYESÜLET
workshopot rendez 1994 április -én. "Empátia és a csoportanalitikus
folyamat" címmel. A délelőtti plenáris ülés keretében Malcolm Pines (a
Group Analysis főszerkesztője) tartja a főelőadást. (Ennek anyagát
írásban magyarul kézhezkapják a résztvevők. A főelőadás alatt
tolmácsolást biztosítunk.)
A' diszkussziót, majd a nagycsoport ülést követően 10 fős
workshpokban lesz lehetőség a további eszmecserére. Az angol nyelvű
workshopot Malcolm Pines, míg a magyarnyelvűeket a CSAKIT tagjai
fogják vezetni.
Részvételi díj várhatóan 1000 Ft. alatt lesz.
A jelentkezési lapot aMAFAN címére kérjük visszaküldeni:
Bokor László, Magyar Foulkes-i Csoportanalitikus Egyesület,
Budapest, Bazin u. 9. Tel.: 166-3573 .

.............x..................

Itt levágandó és visszaküldendö

.

JELENTKEZÉSI LAP
Az "Empátia a csoportanalitikusfolyamatban"c. workshop-ra
Név:

.

Cím:

.

Munkahely:

.

Dátum:
Aláírás
Visszaküldendö: Bokor László, Magyar Foulkes-i Csoportanalitikus Egyesület,
Budapest, Bazin ll. 9. Tel.: 166-3573.

.
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IV. NÉJVIETNYEL,TŰ EURÓPAI CSOPORT-PSZICI-IOTEltApIAs
CSOPORTDTNAIHIKAI KONGRESSZUS
.\ nérnot

lY.

nyclvú

Koxcntsszt.sn.,
G11lppendynamik

ElJRÓP.-U CSOPORT-PSZICIIOTER\PL\S

(lV.

l~S

És C~oponTDI~.unIC\.I

Europaischer

Kongrcs5
fűr Gl11ppenp'iychothcrapi~
und
Sprache I 1994. allgusztus 2.=5-28. kőzőtt kerül sor Kasselben

in deutscher

{r\SZKI.
A

kOllgresszusnak

a

nérnet,

osztrák

és

svájci

egycsiilelek

me llett

ké pvise letébe n a !Hag)'ar
Csop ort-pezichot erripiús
és
Egyes;ilel
Pszichodráma Egvesiilet is társrendezője.
A kongresszus az 1991-Len Budapesten tartott Ill. Európai Kongresszus
:\ KO~(;RE~SZl.'S FŐTÉ:U..\JA: "A CSOPORT!\1U!\KA

a

hazánk
Ilfagyar

folytatása.

- EtIBÓPA. JÖVÖJE?II (csoportmunka

a

es

a

pszichoterápiában.

társadalompolitikábau

tudományban).
HÉS7.YÉTELI nÍJ: A kongresszus részvételi díja 350 D\L m(!gy({Lrés~tr~f~~,f)k
__
ssámár«
100. 1)111,..«: hf.Lcg~Ye~;jfcJ.J(I~i(d. ~:J,(í,-"ánL.90 IMf. A sl.ervt~zt·íbizollsd1'! o le SlI

szálJ<Í5Iehelősé~ről

elszeillásolásról

ill. koll~gáklláll~irténő

gondoskoJik.

,mgnsztlls ~2-24.A 10x2 óra sajátélmény-csoportokat
tartalmazó
kőzöt+kerf 1 'sor: ivhl1de-gyik kiscsoportban kél helyet et sZe1'vez"iibizutlság- i;szlöndíjj-i-;,·..+-~-

ELŐKO'\'GRESSZllS:

keleteurópai

résztvevők

számára

tart fcnn.

A féíkongressZllsra kiselóadást. workshopot lehet bejelenteni a cím és 6 sorban a téma
nlf'goclásá\'al~ legkésőbb 1993. október lS-ig a kongresszus magyar szervezőbizottsága
tagjetiIlál (dr. Blümel Ferenc - i\Iagyar Csoportpszichoterápiás
Egyesület, 11~1 Up., Szilassy
út 6.; dr. Pintér Gábor - Magyar Pszichodráma
Egyesület, 1025 Budapest! Tőrnőrkény t.l.
12/8; dr. Harmatta János 1121 Bp., Szilassy út 6.; or. Szőnyi Gáhor 1012 Hp., Lévay ll. 5.1

CSAKIT HIRDETMÉNYEK
Lehet(íség

van

a

CSA KIT -nak

megc lelr;

osztrák

kiképző

intézet

A 1:1'- AUSSEE-i

(AusztriaI
csoportanalitikus
képzésének
1-2 helyére
jelentkezni.
tájékoztató: CSAKTI, Szőuvi Gábor, 1022 Bp. Lévay u. 5. Tel.: 136-31-19.

B.:\RCZY

ivIAGDOLNA

hamarosan

és

ERDÉLYT

ILDIKÓ

a CSAKIT képzés részeként.

vagy a 217-7031 telefonszámokon.

analitikus

Jelentkezni

sajátélmény
és érdeklődni

Hészleles

C50p0l1ot

indít

lehet et ]úS-8360

" "
MEGHIVO
..A Csoportanalitikus
1993. október

15-én. énteken

Kiképző Társaság

153°-19

TANULMÁNYI

I'tugramt lS30-17-ig:

óráig megrendezésre

kerülő

NAPJÁRA

"Men·e tart napjainkban

A Heidelherg-i

a csoportanalízis?"

IV.

Európai Csoportanalitikus
Szimpóziumnak erre a kérdésre adott
válaszait osztják meg velünk azok, akik részt vettek (Bokor László,
Crűnczeisz Attila, Komlós Piroska, Lust Iván, és Szőnyi Gábor).
17-1730-ig:

Sziinet

173°_183°_ig:

Helvei

Nagycsoport.

Villányi úti Konfereucia
1'-01:
o It.

Központ, 1114 Bp. Villányi út 11-13. 4:20-as terem

Uj..:.
ne' }'epo"1"

A Tanulmányi
Napon
jelenleg résztvevőknek
kívül korábban,
várunk,

esetleg

(vezetik Erdélyi Ildikó és Kapusi Gyula'!

való részvétel
a CSAKIT képzések részét képezi.
nem kell belépődíjat
fizetni. A jelenlegi képzésben
a jövőben

képzendő

kollégákat

és minden

A képzésben
résztvevőkén

érdeklődőt

szeretette l

a CSAKIT Intéző Bizottsága

-'

A
__

Csoportanalitikus
Kiképző Társaság
iC'. AKIT Budanestr"

alap, klegész(l~ és relzárkózlaló esoportlerapeUla/csoPortanalillkus

pszíchoterapeuta

,
képzésCiOdlt

A pro~~~pozó
képzést nyújt olyan szakembereknek, akik megfelelő diploma hfján a klinikai pszichoterapeuta képzettséget
nem szerezhetik meg. ~7 csoportokkal. foglalkozni lúvánnak...
..
.
_ kiegészítő képzést nYUJtpszichoterápiás szakvizsgához, valanunt teljes csoportanalitikus pszicboterapeutává váláshoz,
illetve más csoportmódszerekben képzettek csoportanalitikus ismereteihez.
_ felzárkéztaté képzést nyújt már megkezdett csoport-pszicho terápiás képzés befejezéséhez,
A képzés formája:
KOMPLEX - a képzés minden elemér (személyes - saját ~lm~nyíI - terápiát, elméleti képzést, szupervíziót) a képzési
célhoz rendelten tartalmazza.
KOMBINÁLT - a különböző képzési célokkal a képzésbe kerül

me együttes

munkát végeznek.

BLOKKOS - tervezetten évi négy hétvége Budapesten, vidékieknek és Magyarországon lávülieknek is hozzáférhetöen,
Kedvezményes szállás szerzését segítjük.
Kezdés: 1994 első negyedéve.
Jelentkezési batárld~: 1993. október 15.
Jelentkezni lehet levélben a program tllkáninál:
Kádíné Honyák Ágnes Budapest, 1201 Kossuth Lajos u. 34.V 158.
. vagy a CSAKIT círnén: Budapest, 1536 Pf.301
'
A jelentkezést követően részletes tájékoztatást
program e gy é n I kialakítására kerül sor.,

• A CUKI1ol OYE'Iul

küldünk. Október és november folyamán egyéni beszélgetésre

..sdourlpeclflk •• klpzllholyk4nt.1I_rt,

és a képzési
.

o 'nld!otor'pl"

TonkIbon kfpvholonol

r«>doltoza _Olot.

