
A számítógépes játékok okozta szenvedély a
modern kor népbetegsége, ami pszichés és
mentális attitûdök révén beárnyékolja az 
emberiség jövõjét.  Az egész világon megfi-
gyelhetõ a tendencia, hogy évrõl évre nõ a
számítógép okozta szenvedélybetegek szá-
ma, köztük egyre több a kóros játékfüggõ.
Vajon mennyire szolgálja a könyvtár az
online játékok révén a közmûvelõdést? 

A számítógépes függõség több annál,
hogy szeretünk játszani, hiszen az ember ho-
mo ludens, miért ne szórakoztathatná magát
néha szabadidejében. A függõk esetében a
kötõdés olyan erõs, hogy megvonási tünete-
ket produkálnak, ami lehet dühkitörés és ag-
resszió is. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa,
mivel a felszínre nem törõ pszichés problé-
mák és mentális attitûdök alattomosan bur-
jánzanak el a személyiségünkben, hogy egy-
szer csak felszínre törjenek, de akkor már
kontroll nélkül. Az elvonási tünetek jelei a
nyugtalanságban, szorongásban, pánikban,
esetleg vad indulatban nyilvánulhatnak meg.
A mentális jeleket észre kellene venniük a
hozzátartozóknak, mert a játékok érzelmi
szempontból sivárrá, kiégetté és magányos-
sá, majd zárkózottá és elhagyatottá teszik az
embert. Valaminek a hiányát kompenzáljuk a
játékkal, bár tisztában vagyunk cselekedete-
ink és a lelki dolgaink összefüggésével, kép-
telenek vagyunk kiszállni a mókuskerékbõl.
A virtuális ámítás által nyújtott talmi ideák
csak tovább erõsítik a kudarcot, ami súlyos
depresszióhoz és akár szuiciditáshoz is ve-
zethet.

A számítógépes játékfüggés tünetei nyil-
vánvalóak, mivel a függõség olyan magatar-
tásmódok sorozatát hozza felszínre, amilye-
neket addig nem tapasztaltunk. A személyi-
ség nem tud lemondani róla még akkor sem,
ha testi, lelki és szociális ártalmait érzi, tud-
ja, ismeri, vagy ha környezete tiltja a játékot.
Gyakran több függõség együttesen van jelen
az életünkben, a televízió, a számítógép
(chat, játék, pornó) vagy mobiltelefon. Ami-

kor a környezet nem eléggé ingerdús, nem
adja meg az egyén számára, amire vágyik,
vagy az érintettet házastársa elhanyagolja,
nem képes sikereket elérni az életben, pár-
kapcsolatban, nincs célja, értelmetlenné vá-
lik az élete (nincsenek programok, a család-
tagok elfoglaltak, problémák vannak körü-
lötte), akkor olyan világba menekülhet, ahol
ezek a problémák nincsenek jelen. Ha na-
ponta egy óránál több idõt töltünk a gép
elõtt, elindultunk a lejtõn.

A gyerekeknél még rosszabb a helyzet,
mivel a személyiségük képlékenyebb. Gyak-
ran tapasztalhatja a szülõ, hogy az iskolából
hazatérve a gyerek bezárkózik a szobájába,
és ha megzavarják, agresszívan, indulatos
hangon válaszol, nem érdekli a családja, nem
éhes, elhanyagolja alapvetõ szociális szük-
ségleteit. Nem fontosak már számára azok a
dolgok, amelyek eddig meghatározták az
életét, kezdi elhanyagolni a hobbijait, melye-
ket régen szeretett, csak arról tud beszélget-
ni, hogy mit csinált, hol tart éppen a játék-
ban, a baráti kapcsolatai is egyre inkább 
áthelyezõdnek a virtuális világba, a teljesít-
ménye fokozatosan romlik, egyre fáradéko-
nyabb, kitalál egy alibit, amivel igazolja, mi-
ért kell bekapcsolnia a számítógépet, ezzel
mintegy önigazolást vagy felmentést keresve
a függõségre. A realitásérzéke változik, egy-
re erõsebb „sikerforrás” a számítógépes játé-
kok során elért eredmény, ha letiltásra kerül
sor, akkor az veszekedésekkel, dührohamok-
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kal, rongálásokkal járhat, és mások testi ép-
sége is veszélybe kerülhet. Nem csak önve-
szélyes, de lassan a családtagjai számára is
potenciális veszélyt jelent. Ha otthon nem
tud hódolni szenvedélyének, akkor a könyv-
tárba megy, ahol háborítatlanul megteheti. 
A szülõ csak annyit tud, a gyermeke a
könyvtárba ment, talán még büszke is rá. 

A szenvedélybeteg emberek tekintete fá-
radtságról, kimerültségrõl árulkodik, nincs
az arcukon érzelemnek már semmi jele.
Amint megkapják a lehetõséget a számító-
gép használatára, a türelmetlenség és a reme-
gõ feszültség átalakul kétségbeesett izgalom-
má, és mindenen átgázolva rontanak szen-
vedélyük tárgyához. Gyakran csak akkor
eszmélünk rá párunk vagy gyermekeink be-
tegségére, amikor ki akarjuk kapcsoltatni ve-
lük a számítógépet, ugyanis nem képesek rá.
Amikor megszakad az internetkapcsolat, dü-
hösen és kétségbeesetten, gyûlölködõ arccal
akarják elpusztítani a környezetükben talál-
ható tárgyakat vagy azokat a személyeket,
akik korlátozzák vagy megakadályozzák a
hozzájutásukat. A tehetetlen düh elképesztõ
agresszivitást hoz a felszínre, ami a legsúlyo-
sabb bûncselekmények elkövetésére szolgál-
tat mentális hátteret. Extrém esetben akár
összeszorított ököllel és dühös tekintettel bo-
lyongnak türelmetlenül, enyhülést remélve.
A szenvedélybeteg ember már elképzelni
sem tudja az életét számítógép nélkül, lehan-
golt, depressziós és szorongó, ha nem játsz-
hat, gyakran fáradt, álmos, a szemizom
egyensúlyának zavarát okozhatja a túlzott
számítógép-használat, ami szédülést okoz-
hat, krónikus szemgyulladások keletkeznek,
szemégés, szemfáradtság, kötõhártya-vörös-

ség, szárazságérzet, betûk összefolyása, fej-
fájás, a szemhéjszéli bõr vörössége vagy
gyulladása, szúró érzés vagy könnyezés ta-
pasztalható. A végsõ stádium persze a halál,
amit elõidézhet az alváshiányból, az agyi
erek kimerültségébõl eredõ agyvérzés, de
elõfordulhat depresszió okozta öngyilkosság
is. A híradók tele vannak ilyen szerencsétlen
emberi roncsok tragédiáival, de senki sem
eszmél fel. A játszó ember elveszíti idõérzé-
két, megfeledkezik biológiai szükségleteirõl
(evés, ivás, ürítés, pihenés stb.) a játék köz-
ben. Nem érdekli más, csak a játék, nem ér-
zi, hogy amit tesz, az nem helyes. A dolgok
fontossági sorrendje átalakul, olyan világot
teremt magának, amiben nincs helyük a
problémáknak, és ha ki akarjuk ragadni eb-
bõl a közegbõl, akkor meglepõ ellenállásra
számíthatunk. Sajnos minden korosztály
érintett, fokozatosan elszigetelõdnek, keve-
set és rosszul alszanak, és deviáns lesz a vi-
selkedésük. 

Társadalmi párbeszédre és felelõsségtel-
jes politikára lenne szükség. A keresztény ér-
tékrend visszaállítása és a gyerekek nevelé-
se, az emberi kapcsolatok elmélyítése gátat
vethetne ennek a torz életvitelnek, amit le-
gyõzni lehet, gyógyítani nem. Minimálisan
három hónap szeparáció és csoportterápiás
kontroll segíti elõ az átalakulást. A mestersé-
ges örömforrást kell pótolni ahhoz, hogy el-
felejtsék, illetve ne keressék az olcsó eufóri-
át. A viselkedési addikcióktól való elfordulás
a legnehezebb. Ha a beteg nem tud ellenállni
a kísértésnek, nem tudja abbahagyni rossz
szokását, kényszeresen visszatér hozzá.
Mindezek következtében beszûkül és egyet-
len szenvedélyre korlátozódik a gondolkodá-
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sa. Hibás énképek esetén elõfordulhatnak a
kóros feszültséglevezetésnek egészen extrém
megnyilvánulásai. Kényszeresen kárt tehet
magában, de az önsértõ viselkedés itt még
nem öngyilkossági kísérlet, hanem a feszült-
ség levezetésére irányul. A virtuális világ-
ban, amit a játék ad, teljesül a vágyuk, itt –
ellentétben a valósággal – õk lehetnek a 
legkiválóbbak, a legnagyobbak, a legerõseb-
bek, a legszebbek. Könnyebben szocializá-
lódhatnak ebben a világban, a legkisebb 
nehézség nélkül. Sokan azért kezdenek el
játszani, mert elesettnek és jelentéktelennek
érzik magukat igazi lehetõségeik, korlátaik
között, a játékban pedig egyszeriben hatal-
masokká, híresekké válhatnak. Ebben a vi-
lágban a kapott szerep megváltoztatja a he-
lyes helyzetfelismerésüket, önértékelésüket,
itt képesek helytállni és elviselni a nehézsé-
geket, szembesülni a szürke hétköznapok
problémáival. Szinte rezisztenssé válnak a
külsõ ingerekkel szemben, újra meg újra
visszaesnek a játék világába, ahol minden
egyszerû és könnyebb.

A függõség társadalmi következménye
óriási. Felnõttként a szenvedélybeteg gyer-
mek tovább folytatja kisded játékait, és majd
a munkahelyen is a játék fog uralkodni felet-
te, a munkája pedig már csak másodlagos
lesz. A teljesítmény rovására megy a szenve-
délybetegség, akár a dohányzás, hiszen a do-
hányosok 20%-kal kevesebbet dolgoznak
egészséges társaiknál, mert naponta többször

is kimennek rágyújta-
ni. A szenvedély foko-
zatosan eszkalálódik.
A már gyermekkor-
ban elvetett mag fel-
nõtt korban egy teljes
élet kudarcához vezet-
het A játékfüggõ a 
saját és mások egzisz-
tenciáját is veszélyez-
teti. A családi kassza
mindig megérzi, ha a
családban van szenve-
délybeteg, mert olyan
kiadásokkal terheli a
családot, amilyenek
normális esetben nem
lennének.

Természetesen nincs éles határ az egész-
séges, játékos ember és a kóros játékfüggõ
között. Mint a legtöbb szenvedélybetegség,
ez is nagyon nehezen kezelhetõ, nincsen
egyértelmûen hatékony terápiája. A gyógy-
ulásra nem motivált beteg kezelése pedig 
reménytelen. Az elsõ lépés a beteg együtt-
mûködésének elérése, a betegségtudat kiala-
kítása, ugyanis a legtöbbjük még az orvosá-
nak sem vallja be függõségének mértékét. 
A konfliktusmegoldó képességet és az érzel-
mi kifejezõkészséget is javítani kell, mert az
ezekkel kapcsolatos nehézségek szinte min-
den függõre jellemzõk. 

Ha a játékszenvedély pótcselekvés, vala-
milyen diszharmónia következménye vagy
menekülés a valós problémák elõl, akkor a
problémák megoldása, kiküszöbölése lehet 
a cél. A család, a házastárs, a szülõ, a tanár
feladata, hogy eltérítse, kimozdítsa a túlzás-
ba vitt játékból azzal, hogy kommunikál ve-
le, segít a problémák megoldásában, és alter-
natívákat kínál neki a szabadidõ tartalmas 
eltöltésére. Ha nem segíthet a környezet, ak-
kor szakemberhez kell fordulni, például a
Nyírõ Gyula Kórház foglakozik úgyneve-
zett „kényszeres játékfüggõ” szenvedélybe-
tegekkel. 

Minél elõbb diagnosztizáltuk a betegsé-
get, annál elõbb kezdõdhet a kezelés, és an-
nál nagyobb az esély a gyógyulásra, de be
kell vallanunk, hogy a visszaesés veszélye
még évek múltán is nagy. ■
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