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Ember embemek embere

Mintha lett volna az emberiség történetében egy pillanat, amikor a fejlődés során
elérkezett az ember ahhoz, hogy már eleget tud. Minden szükségest kitapasztalt, meg
teremtett, ami az élethez kell: tárgyakat, költészetet, zenét teremtett, ismerte a szere
tetet, a békét, a hitet, az erkölcsöt, a küzdőerőt. De emberválasztékból még nem tu
dunk bőséget létrehozni, mint a tárgyakéból. Az ember embert keres.

A roppant mértékú és erejű emberi elhagyatottságot, tanácstalanságot, az ezekből

fakadó sérüléseket, halálos sebeket látva, enyhíteni szándékozva 1973 áprilisában
kezdte meg müködését Budapesten a Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat. Az egyet
len számon, a 229-600-on hívható egyetlen vonal végén a hivatásos Ember azóta éjjel
nappal veszi a hívásokat. A fővárosi telefonszolgálat a Telefonszolgálatok Nemzetközi
Szövetségébe, a svájci székhelyű IFOTES-be tartozik. Működésének céljai, alapelvei
vele azonosak. A cél: a lelki krizis föloldása.

Krizis: Amikor az ember szokásos problémamegoldó eszközeivel nem győzi le a prob
lémáit. Nem talál kiutat. A krízisben egyforma eséllyel van meg a föladás veszélye és
a megoldhatóság. Objektíve megvan a megoldhatóság lehetősége is, de a krízist átélő

ember számára ez nem látszik. A biztos reményt kell megmutatni neki.
Ha szól a telefon, az már remény, az utolsó lehetőségmegkérlelése, a reménybe ve

tett hit halovány jelzése a hívó részéről. A hívó hívő ebben a másodpercben. A vonal
túlsó végén az ügyelő, a névtelen és idegen, aki ekkor semmit nem tud még a hívöról,
mégis a legközelebb ő áll hozzá. - Halló, tessék. - Ennyi hangzik el. Majd félórás,
háromnegyed órás csönd ezen a vonalvégen. - Hallgatom Önt. Csak Önre figyelek.
Nem látom az arcodat, nincs tekinteted, kezed remegése, mégis hallom a könnyeidet,
senki és semmi nem vonhatja el a figyelmemet Rólad, érzékszerveim minden lehetö
ségét a hallásomra, a meghallgatásodra fordítom. A testtartásod, arcod színe, mozdu
lataid ritmusa nem segíthetnek állapotod megítélésében. Csak a szó és a hang. Sza
vak, mondatok, elhallgatás, szaggatott áradat. - Ezek a szavak egy állapot utolsó ál
lomásainak hírhozói. Hányszor a legutolsónak szánt szavak. E szavak mögül dereng a
hívó, ahogyan ő látja, értelmezi magát, ahogyan kifejezést képes adni magának. Én,
én, én így érzek most. Ezt tették velem. Hogy ő milyen, ő mit végez másnak, ő és má
sok hogyan rontanak el kapcsolatokat, helyzeteket, ezt kell az ügyelőnek megtalálni.
Kapcsolatrendszereket, jellemeket, vágyakat, ember-erőket fölmérni, hogy megtalál
hassa azt a pontot, ahonnan látszik még megoldás.

A megmaradás, a korrekció esélye: meglátni és megláttatni. Mert konkrét, direkt
tanácsot adni meggondolandó, kerülendő. Egyetlen huszárvágással kijutni a konflik
tusok szövevényéböl nem lehet. Általában úgy összejön minden. A munka, a kollégák,
a társ, a gyerekek, a "hajtás". Ha közülük "csak" egyetlen jött volna össze, azt sem le
het egyetlen tanáccsal megválaszolni. A válasz, a megoldás a teljes ember, a lelkierő

restaurálása lehet. Ezt mindenki tudja, de krízishelyzetben nem ezt várja megnyug
tatásui a hívó. Az ügyelőnek meg kell látnia az ala pprobIémát, ami a szavak mögött
van. Meg kell találnia a megfelelő másodpercet, amikor megszólalhat a telefonban.
Érezni, hogy a hívó már az ő visszajelzését várja. A választ. A beszélgetést. A megértés
jeleit. Mondjon valamit az idegen, amitől a kétségbeesés enyhülni kezd. Amitől a
megoldáskeresés kuzdelmei vonzóbbá válnak. mint a föladás. Csináljatok valamit, te-
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gyetek valamit helyettem, oldjátok meg a kötelékeimet. vegyétek le a terhet rólam.
Tudjatok többet rólam, mint én magamról. lássatok tisztábban az életemben, mint
én. Adjátok nekem, amim nincsen. Különben ...

Az ügyelőnek félóra, egy óra alatt bizony tisztábban kell látnia. Segítsége nem az
életrecept-adás, bűvös, minden alól föloldó mondatok hangoztatása, hanem az em
ber-erő, az empátia, a megértő együttérzés, a közös kiútkeresés fölkínálása. A krízis
ben a személyiség nyitottabb, ezért hatékonyabb lehet a beavatkozás. A segélykérés a
világhoz való mégis alkalmazkodás szándékát jelzi. Ha a személyiség meghaladott
egy krízishelyzetet, később könnyebben kiállja a megpróbáltatásokat. A szernélyi
ségfejlődés a megoldott problémahelyzetek láncolata. A megoldás lehetőségéta hívó
hordja magában. Az ügyelő "csak" átsegíti egy másik, lehetőségekkel teli útra. A vál
ságnak, amiből a hívó jelentkezik, több oka lehet. Hosszabb hibás személyiségfejlö
dés, akut környezeti, érzelmi megterhelés. korábbi pszichiátriai megbetegedés vagy
kifejlödöben lévő irreális szemléletmód. Ebben az állapotban kommunikációs gyen
geség, fokozott szociális távolság jön létre, nehezített a kontaktusteremtés. Ha a baj
ba jutott ember olyasvalakivel beszélheti meg problémáit, aki arra érdemesnek bizo
nyul. előbb-utóbb maga ismeri föl. miféle segítségre van szüksége. A továbblépéshez
mozgósítani tudja önnön erőforrásait.

A telefonszolgálatban kétféle módon segítenek a hozzájuk fordulókon: oldani igye
keznek a krízist, de ha mást vélnek illetékesnek. a megfelelő helyre irányítják a hívót,
A telefonbeszélgetés alapelvei: elfogadó meghallgatás, az együttérzés biztosítása, ér
zelmi támogatás, kikérdezés, "megvizsgálás", katarzis elősegítése, racionális rendezés,
életvezetési segítség, szuggesztív hatás.

Szuggesztiv hatás. A bejelentkezés pillanatában segíteni a hívót, hogy végigmondja
terhét. Hogy ne tegye le a telefont, ha már volt ereje fölvenni. Ha már más lehetősége

nem volt, mint tárcsázni. Az ügyelő nappal hato, éjjel tizenkét órás szolgálatban van.
Óránként átlag egy hívást kap, néhány perces szünetekkel mindig keresik. Évente
15-17 ezer hívás! Három főállású ügyelő mellett húsz - nem papír szerinti, hanem ér
demi - szakember. A nemzetközi és a hazai tapasztalat szerint egyaránt az alkalmas
az ügyelői posztra, aki megfelelő ernpátiával, együttérző képességgel rendelkezik.
Angliában a legkiválóbb ügyelő tanult mesterségét nézve: kazánkovács. A jelöltek ter
mészetesen megfelelő szakismereteket és képzést kapnak szolgálatba lépésük előtt és
azután folyamatosan. Hetente kétórás foglalkozás biztosítja szakmai fejlődésüket és
munkájuk kontrollját. Az esetmegbeszéléseken minden fontos ügy sorra kerül. A
budapesti szolgálat vezetője, Buza Domonkosné kezdettől munkatárs itt, néhány éve
vezető. Hosszú évek tárgyi és presztízsgondjai után megfelelő körülmények között
dolgoznak. Minden beszélgetésrőljegyzőkönyvi lap készül. ezen néhány, a névtelen
séget nem sértő adatot rögzítenek (ez emlékeztetőül is szolgál visszahíváskor): a "ho
zott" problémát, az esetkezelés módját, a hívó elégedettségét. A hívók egy része
ugyanis többször jelentkezik. Az emberélet kérdéseiben az ügyelőknek ezért is egyet
kell érteniük: ha bármelyiküket éri ott a hívó, azonos szemlélettel találkozzon. Akárki
lehet hívó, ezért az ügyelők még szűkebb köreikben sem beszélnek ilyesfajta tevé
kenységükről. Hogy kiérdemeljék a bizalmat, a beszélgetések tartalmáról senkinek
semmiféle tájékoztatást nem adnak, még a szakirodalomban sem tesznek közzé eset
leírásokat. A krízis állapotában a Szolgálat szűlöt, társat, barátot pótol. A pszichiátriai
krízisnek nevezett állapot oka: szerétethiány.

Sok testileg, lelkileg egészséges ember kerülhet krízishelyzetbe. Az ügyelő mégsem
válhat baráttá, szíilövé, társsá. A Szolgálat "eredményességének" kérdése alig fölvet
hető. Mert mi a kudarc? Ha nem hívják. Ha beszélgetés közben lecsapják a telefont.
De ha a hívó szembe mer nézni önmagával. kénytelen elgondolkodni. Az eredmény
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nem mindig látszik meg azonnal. Az emberek többnyire a világra, társaikra haragsza
nak, panaszkodnak. Rosszul érzem magam, mert a környezetem nem az én képemre
formálódik. Akadályoznak örömeírnben. elégedettségemben. Rosszul érzem magam,
mert tenger gondom, problémám van, és az rossz nekem. Rossz, mert nehéz, mert
erőfeszítéstkíván. Azt akarom hallani, hogy mások az okai nehéz helyzetemnek. hogy
nem csoda, ha erőm fogy. Pedig a lelkem mélyén talán tudom, hogyan lehetnék erő

sebb mindezeknél. Alapvető dolgait megtalálván az embert fájdalmak, veszteségek
érhetik, de az útját senki sem zárhatja el előle. A megbékélés, a boldogulás nem a
külsö, kellemes események számától függ. Az embernek meg kell teremtenie önma
gát, ez minden.

Az ember testi-lelki közérzete többet tud, mint cselekvöereje, amikor vészt jelez.
Jelzi az elvégezetlen feladatokat, megtalálatlan emberi szerepeket. A kétségbeesés
tudja, mit mulasztott a cselekvőerő. Az ember legfontosabb szükséglete a másik em
ber. Az "embertechnikai robbanás" nem járt együtt a tárgyival. A legforradalmibb
vállalkozás az ember építése volna.

Kívánnék hírt adni arról a napról, amikor a legsürgősebb feladat nem a második
telefonvonalért való küzdés, nem az újabb alkalmas ügyelőkmegtalálása volna. A ma
kacsul csak egyetlen vonal léte kevés, hiszen az szinte szünet nélkül foglalt. Ám ezen a
vonalon még ritkán kérnek segítséget másokért. Mit tehetnék érte, hol találnám az ő

könnyítését, uram? Ha az általános életfelfogás inkább a szolgálat, mint az önzés
volna, elég lenne az egyetlen telefonvonal. Ha lelki kultúránk érettebb lesz!

(Az írás a Fővárosi Korányi Kórházban működő Telefonos Lelki Elsősegély Szolgá
lat munkatársaival folytatott beszélgetés alapján készült. Az országban hasonló szol
gálat működik még Pécsett, Szegeden, Miskólcon, Debrecenben és ~ Református Egy
ház keretében Budapesten.)

CZIGÁNY GYÖRGY

Portré
Emlékeit is elosztotta. másé
mindene, bár a vértelen
agy mélyén megvan még
a világ, kotta-némaságban.
Menekülni kell? Elugorva
a pusztulás képtelenségei elöl:
szétkergetett sziklák, üres
sír lehetetlenségébe vetni magát
és [utni vidáman? Ezentúl
nem hasonlít a gyermekeire,
arcát akárkivel elcseréli,
a hazugságokat a bomlás
maró csöndjére hagyja.
Nem fél és nincs hányingere.
Mindent elhisz. mindent remél
már méltó a halálra.
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