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1. Az A-típusú magatartás 
Szinte minden nyelvben fellelhető olyan kifejezés, sajátos fordulat, amely a szív - érzelem összefüg

gést fejezi ki (pl. szívfájdalom, szomorú szívvel, ne fájdítsd a szívemet, ne vedd a szívedre, fáj a szívem 
érte, megszakad a szívem, szíves-örömest, szívvel-lélekkel, szívesen stb.), ez a „tudás" tehát ősidők óta 
része a köznapi gondolkodásnak (Ignácz Piroska, 2001). 

Az érzelmi tényezőknek a szívműködésre gyakorolt hatását már 1628-ban leírta William Harvey, sőt, 
magának a koronária-megbetegedésnek az aggodalmaskodással, szorongással való összefüggésére is 
már 1892-ben felhívta a figyelmet William Osler (idézi: Carson, R.C. és szerző társai, 1996). Egy későbbi 
tanulmányában (Osler, W., 1910) pedig már lényegében leírta azt a magatartásmódot, amely anginás 
megbetegedést okozhat: „... testileg-lelkileg élénk, gyors, éles, ambiciózus, túlfűtött személy, akinek jel
szava, mindig teljes sebességgel előre" (Matthews, G., Deary, I.J., 1999). 

Ma már szinte általánosan elfogadott, hogy a „menedzserbetegségként" is emlegetett szívinfarktusra 
(valamint koronária- és egyéb szív-érrendszeri megbetegedésre) hajlamosító tényezők között pszicho-
szociális, érzelmi tényezőknek és bizonyos magatartásmódoknak kiemelt jelentőségük van (B. Kakas 
Gizella, 1995). 

Ezt a bizonyos magatartásmódot - tudományos módszerekkel - először kardiológusok írták le 
(Friedman, M . , Rosenman, R., 1959). Maguk konstruálta strukturált interjúval (SI), amelynek során nem 
csak a válaszok tartalmát regisztrálták, hanem a megkérdezettek viselkedését is, kimutatták, hogy a szív
koszorúér betegségben szenvedő betegek többségére a következő A-típusú (a szerzők azokat, akik ezek-
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kel a tulajdonságokkal nem, vagy éppen az ellenkezőjükkel voltak jellemezhetők, B-típusúaknak nevez
ték el) tulajdonságok jellemzők (Friedman és Rosenman, 1974 nyomán közli: Atkinson, R.L. és szerző 
társai. 1999, 419. o.): 

• két dolgon gondolkozik vagy két dolgot csinál egyszerre, 
• egyre több tevékenységet tervez egyre kevesebb időre, 
• nem veszi észre és nem is érdeklődik a környezete és a szép dolgok iránt, 
• sürgeti mások beszédét, 
• indokolatlanul izgatott, amikor sorban kell állnia, vagy amikor úgy érzi, hogy az előtte 

haladó kocsi túl lassan megy, 
• úgy gondolja, hogy ha azt akarja, hogy valami jól meg legyen csinálva, magának kell elvégeznie, 
• gesztikulál beszéd közben, 
• gyakran himbálja a lábszárát és csettintget az ujjaival, 
• robbanékonyan beszél, és gyakran használ obszcén kifejezéseket, 
• fetisizálja a pontosságot, 
• nehezére esik, hogy csak üljön és ne csináljon semmit, 
• szinte minden játékot győzelemre játszik, még gyerekeivel is, 
• számokban méri saját és mások teljesítményét (hány beteget kezelt, hány cikket írt stb.), 
• beszéd közben cuppant, bólogat, ökölbe szorítja a kezét, veri az asztalt, 
• türelmetlenné válik, amikor azt látja, hogy mások olyasmit csinálnak, amiről azt gondolja, 

ő jobban vagy gyorsabban tudná megcsinálni. 
• gyorsan pislog és emelgeti a szemöldökét. 

Egy későbbi szerző (Evans, P., 1998) szinte karikatúraszerűen így jellemzi ezt a típust:,,Vannak embe
rek, akik szinte betegesen törekszenek a sikerre, elismertségre, teljesítmény versenyre, állandó sürgetésben 
élnek, türelmetlenek és intoleránsak, könnyen ellenségessé, sót agresszívvé válnak. Mindenütt kihívást, 
megvalósítandó célokat látnak, az élet minden helyzetében nyerni akarnak, gyorsan beszélnek és csele
kednek, félbeszakítják a másikat, képtelenek végigvárni mondandójukat. Az eredményességet mennyi
ségben mérik, nem a megvalósított célok minőségében. Es csak felületesen érdeklik őket az élet esztétikai 
vonatkozásai." 

AzA-típusra jellemző, alapvetően fontosnak tartott tulajdonságok (versengés, teljesítmény -orientált
ság, türelmetlenség, ellenségesség, agresszivitás, intolerancia stb.) a következő három fő komponens 
köré rendezhetők: ellenségesség (hosztilitás, agresszivitás), nyugtalanság (irritáltság, frusztráltság), telje
sítménymotiváció (sikervágy, ambíció, versengés). 

Azt feltételezték (későbbi vizsgálataikban többen ki is mutatták), hogy az A-típusba tartozó magatar
tásminták a szívbetegségek rizikótényezőinek tekinthetők. (Friedman és szerzőtársai, 1969, 1974, 1984). 
Ez a felismerés mind az orvosi, mind a pszichológiai tudományok területén igen kiterjedt kutatási tevé
kenységet indított el, amelynek főbb eredményeit számos összefoglaló tanulmány (magyar nyelven: B. 
Kakas Gizella és Séra László., 1991), monográfia és tankönyv (Atkinson, R.L és szerzőtársai, 1992; Carson, 
R.C. és szerzőtársai. 1996; Comer, R.J., 2000) ismerteti. 

Több kutató ellenőrizte, hogy a (különböző) szívmegbetegedésben szenvedőkre valóban jellemző-e 
az A-típusú magatartás, illetve, hogy az A-típusba sorolható személyek közül szignifikánsan többen lesz
nek-e szívbetegek. Egy valamivel több, mint 3000 egészséges (39-59 éves) férfira kiterjedő, nyolc éves 
utánkövetéses vizsgálat során kimutatták, hogy azok közül, akik a vizsgálat kezdetén (még egészsége
sen), az „eredeti" strukturált interjú (SI) módszerrel mérve A-típusúaknak bizonyultak, a vizsgálati idő
szak végére kb. kétszer többen lettek (valamilyen) szívbetegek, mint a B-típusúak közül. (Rosenman és 
szerzőtársai, 1975). Egy másik nagy vizsgálatban, az úgynevezett „Framingham Tanulmányban" (Haynes 
és szerzőtársai, 1980), amelyben nők és férfiak vegyesen vettek részt, önjellemző (úgynevezett Q-rende-
ző) kérdőívekkel (tehát nem az eredeti Sl-vel) történt a besorolás. Az A-típusúak között ugyan valóban 
szignifikánsan gyakoribb volt az anginás megbetegedések száma, mint a B-típusúak között (mégpedig 
férfiak és nők esetében egyaránt), de a myocardiális zavarokra ez már nem volt igaz. 

A felgyülemlett kutatási eredményeket bizonyítékként elfogadva az A-típusú magatartást 1981-ben az 
Amerikai Szívgyógyászok Társasága hivatalosan is besorolta a koszorúér megbetegedés rizikótényezői 
közé (idézi: Atkinson, R.L. és szerzőtársai, 1999). 

A mind kiterjedtebben folyó kutatások között azonban a számos megerősítő eredmény mellett egyre 
szaporodtak az eredetinek ellentmondó közlemények, amelyek negatív eredményeik miatt megkérdője
lezték az A-típusú magatartás és a koronária-megbetegedések közötti összefüggés létezését (Fischman, J., 
1987). 

Az ellentmondások lehetséges okaira több „metaelemzés" szerzői keresték a magyarázatot. Elsősorban 
fogalmi és metodikai hiányosságokra, valamint egyéb oki tényezőkre hívták fel a figyelmet. 



1.1. Fogalmi problémák 
A szakirodalomban szinonimaként szerepelnek a következő megnevezések: A-típusú személyiség, A-

típusú személyiségstílus, A-típusú viselkedés, A-típusú viselkedés-minta, A-típusú cselekvési stílus, A-típu
sú magatartás stb. Maga ez a tény azt jelzi, hogy a személyiségelmélet még nem dolgozta ki kellőképpen 
a fogalmat. (Igaz, maga a személyiség-lélektan sem mentes konceptuális problémáktól, lásd: Szakács 
Ferenc és Kulcsár Zsuzsanna., 2001). 

M i azért használjuk a „magatartás" kifejezést, mert úgy véljük, hogy: 
a. ) önreflektált („megideologizált"), önvezérelt (Tringer L., 2001) és tipikus (szokásos), 
b. ) komplex és rendszerszerű viselkedésről van szó, amely azonban 
c. ) nem mutatja azt a konzisztenciát, állandóságot és folyamatosságot, a szerveződésnek 

azt a magas szintjét, a személy oly általános és lényegi kifejeződését, mint az a személyiség
fogalmától elvárható. 

Igyekszünk tehát azok szóhasználatához igazodni, akik elméleti, hierarchikus szintkülönbséget lát
nak a cselekvés, viselkedés, magatartás, személyiség fogalmak között. 

Az általános szóhasználati (fogalmi) zűrzavar mellet az egyes A-típus fogalmakon belül is számos prob
léma merül fel. 

Több tanulmány hangsúlyozza az A-típusú személyiség fogalmának tisztázatlanságát. Vannak szerzők, 
akik „vonáselméleti" fogalomként kezelik és ennek keretében értelmezik az irodalmi tapasztalatokat 
(Matthews, G., Deary, I.J., 1999). Mások azt emelik ki, hogy tulajdonképpen magának a típus szónak a 
használata is megalapozatlan, mivel tipológiai értelemben sem az A, sem a B nem tekinthető személyiség-
típusnak (Hárdi István, 2000). Némely szerző arra mutat rá, hogy személyiségelméleti szempontból mennyire 
heterogén ez a fogalom: traitista, szituacionalista, tanuláselméleti, vagy éppenpszichodinamikus mo
dellbe tartozó koncepciók keverednek (B. Kakas Gizella, Séra László. 1991). Számos szerző azt hangsú
lyozza, hogy a fogalomban jelenségtani szinten sajátos „összetettség" tapasztalható : viselkedési diszpozíciók 
(ambíció, agresszivitás, kompetitivitás stb.), sajátos nyílt viselkedés-módok (heves, gyors beszéd és moz
gás, izomfeszültség, fokozott éberség stb.) és érzelmi reakciók (harag, ellenségesség stb.) keverednek 
(Rosenman, Swan, Carmelli. 1988). 

Több szerző mutatja ki, hogy az A-típus fogalma multidimenzionális, többfaktoros konstrukció (Lee, 
C. és szerzőtársai., 1996; Ramanaiah, N.V., Sharpé, J.P., 1997), vagyis többféle (különböző tulajdonságok
ból „összeálló") altípust foglal magában, amelyek egymástól függetlenül, önállóan is reprezentálhatják 
az A-típusúnak nevezett magatartást. 

Számos kutató, különféle módszerekkel keresett összefüggéseket az A-típus és egyéb személyiségjellem
zők között. Egy, a kérdés szakirodalmát elemzőén áttekintő (fentebb már idézett) tanulmány (Lee, C. és 
szerzőtársai, 1996) szerint a kutatók többféle fő aspektus szerint definiálják az A-típus fogalmát. Ezek: a 
kontrollálhatatlanság, az öninvolváltság, a kialakulás (fejlődés), a kognitív-szociális tanulási modell, az 
önértékelés, az értékek és hiedelmek, a tanulási teljesítmény és az egészségesség szempontjai. Az A-típusú 
viselkedés/magatartás („behavior") fogalmán belül kilenc faktort különítettek el, de hangsúlyozzák, hogy 
ezek közül legfeljebb kettőnek van köze a szívmegbetegedéshez: az ellenségességnek és az időzavarnak. 
Egy, menedzsereket és vállalkozókat vizsgáló tanulmány (Morrison, K.A., 1997) arról számol be, hogy az A-
típus az extraverzióval pozitív, míg a barátságossággal (kellemességgel, nyájassággal) negatív korreláció
ban van. (Ami azért érdekes, mert az extravertált személyek többségére éppen a szociális affinitás, kap
csolatteremtő képesség, barátságosság a jellemző!) Ugyanez a szerző nem talált összefüggést az A-típus és 
az „Ön-monitorozás" (a mi szóhasználatunkban: önellenőrzés) között, jóllehet számos közlemény vala
milyen (pozitív vagy negatív) összefüggés meglétét valószínűsíti (pl. Furnham, A., 1989, Mellor, S., Berg, 
L.A., 1989). Valamilyen korreláció egyébként elvárható lenne, hiszen az „Ön-monitorozás" olyan maga
tartásmódot jelent, amely az önérvényesítő viselkedés során nagymértékben igazodik a helyzethez és az 
abban résztvevő személyekhez., míg ennek hiánya olyan személyt jellemez, aki nem képes alkalmazkod
ni, hanem saját törekvéseit „vakon" követi (Snyder, M . , 1974, 1987). Az eredmények közül figyelemre
méltó még, hogy pozitív korrelációt találtak az A-típus és „Kontrollhely" mutatói között (Morrison, K.A., 
1997), vagyis az A-típusú személy sokkal inkább magában keresi a vele történtek (sikerek-kudarcok) 
okait, mintsem rajta kívül álló tényezőkben. (Ami az előbbivel együtt - szerintünk - azt jelzi, hogy az A-
típusú személy nincs ugyan tekintettel a szituációra, de ennek tudatában van, viselkedése tehát „önref
lektált", azaz magatartásként funkcionál.) Más kutatók is elkülönítették a.„szituáció-orientált" és „szemé
lyiség-vezérelt" altípusokat az A-típuson belül (Goldberg, C., 1985, V. Lévai Katalin., 2000). 

Több szerző találta úgy, hogy az A-típus tulajdonságai közül némelyek (pl. a fokozott teljesítményre való 
törekvés) pozitív hatásúak (jó tanulmányi eredménnyel társulnak), és csak bizonyos tulajdonságai (pl. 



irritabilitás, türelmetlenség) vezetnek a szív megbetegedéséhez (Taylor, M . et al. 1984, Spence, J.T., és 
szerzőtársai, 1987). 

Az A-típus fogalma tehát annyira tág (nem egyértelműen definiált), hogy szigorú értelemben csak az 
egyes módszerekhez kötött, különféle A-típus fogalmakrólbeszélhetünk. 

Jelenségtanilag majdnem hasonlóan tág (tartalmában nem jól definiált) fogalom n „koronária-megbe
tegedés" is, nem is szólva a „szívrendellenesség", „szívmegbetegedés"fogalmakról. 

Azok a szerzők, akik az A-típus fogalmát leszűkítik ahosztiUtasra (mivel ezt találták a leginkább prediktív 
erejű rizikótényezőnek), hasonló fogalmi problémákkal küszködnek. 

Jóllehet számos tanulmány kimutatta 3.hosztilitás rizikó-tényező szerepét (Miller, TQ, és szerzőtársai. 
1996; Whiteman MC, és szerzőtársai, 1997; Hemingway, H . , Marmot, M . , 1999), többen tettek kritikus 
észrevételt, ez esetben is a fogalmi tisztázatlanságot véve célba. Rámutattak (Whiteman M.C. , és szerzőtár
sai. 1997), hogy a hosztilitás fogalmának az egyes szerzők által közölt implikációi (hasonlóan az A-típus 
fogalmához) különféle, nem összevonható jelenség-szinteket mosnak egybe: érzéseket, gondolatokat, 
szándékokat, hiedelmeket, attitűdöket és nyílt cselekvéseket. Több szerző hangsúlyozza ezért, hogy kü
lönbséget kell tenni a hosztilitás szubjektív érzése és nyílt kifejeződése között és ezek mérésére megfele
lő metodikát kell alkalmazni (Edwards, J.R., Baglioni, A.J., Cooper, C.L., 1990, Barefoot J.C., 1992; 
Siegman AW., 1994), feltárva a mérőeszközök (pl. MMPI) sajátos „támadófelületeit", figyelembe véve 
konstrukciós és koncepcionális sajátosságaikat (pl. teoretikus vagy empirikus jellegüket). Zűrzavart 
eredményezett az is, hogy az „agresszivitás" és „hosztilitás" fogalmakat gyakran szinonimaként használ
ják, hol magatartási, hol tesztje gyekkel azonosítva őket. Külön nehézséget jelent, hogy „Az agresszió 
világa" (Hárdi István. 2000) maga is jelenségtanilag sokrétű, szóhasználatában sokjelentésű, igen külön
féle elméleti irányokból megközelíthető téma. 

Összefoglalásként - kis túlzással - azt mondhatjuk tehát, hogy azok az empirikus vizsgálati eredmé
nyek, amelyek közelebbi meghatározások nélkül, általánosságban az A-típus versus szívbetegség jellegű 
összefüggésekre vonatkoznak, a fogalmi tisztázatlanságok miatt (sem pro, sem kontra) nem értékelhetők. 

1.2. Módszertani problémák 

A legtöbb módszertani problémát az okozta, hogy eltérő volt az „eredeti" (SI) módszerrel mért és a 
másféle (továbbfejlesztett) kérdőívvel megállapított "A-típus" pszichológiai tartalma, azazwera volt megfe
lelő a „mérőeszközök"konkurens validitása. 

A később kialakított kérdőívek némelyikét (Bortner, R., 1969) validálták ugyan az eredetivel (idézi: B. 
Kakas Gizella, Séra László, 1991), de a többség esetében ez pszichometriailag elfogadható módon nem 
történt meg. 

Nem csodálható tehát, hogy azok a nagyméretű, több módszert alkalmazó vizsgálatok, amelyek az 
„eredeti" mellett más (Jenkins, CD. ,1971, 1976, Jenkins, C D . és szerzőtársai, 1971) módszert is alkal
maztak, kimutatták, hogy ugyanazon populáció esetében az egyik (az eredeti SI) módszer jelzett össze
függést, a másik nem (Booth-Kewley, S., Friedman, H.S., 1987). 

A másik ugyancsak jelentős módszertani probléma - szerintünk - abból fakad, hogy az A-típus mérő
eszközeinek (kérdőíveinek) egyes tételei nem súlyozottan, hanem mindegyik l - l pontértékkel 
szerepel az összesítésben. (A „skála-módszereknek" ez a hibája egyéb klinikai pszichodiagnosztikai mód
szereknél is sok problémát eredményez, lásd Mérei F., Szakács F. 1995). Bebizonyosodott ugyanis, hogy 
azok a tulajdonságok, személyiségtényezők, karakterjegyek stb., amelyek az A-típus komponensei, nem 
egyenlő erejű rizikótényezők. Egy vizsgálat (Dembroski T.M. , 1985) eredményei szerint például az A-
típus tizenkét komponense közül mindössze kettő prediktív étékű: ^hosztilitás (ellenségesség) és a nem 
manifesztált (nyíltan ki nem fejezett) agresszivitás. Szerzők kiemelték, hogy legfőképpen a „cinikus 
ellenségesség" jelzi előre a későbbi bajt, amely magatartás magában foglalja a bizalmatlanságot, gyanak
vást, sértődöttséget, fenyegetettség-érzést, szinte állandó ingerültséget, haragot mások iránt. (Különös, de 
nincs nyoma annak, hogy valaki felismerte volna ebben a jellemzésben Aszenzitív-paranoid személyiség
hezvaló hasonlatosságot. „Csak" a legfontosabb jegy, xprojekció hiányzik. Lehetséges, hogy éppen ez az 
elhárító mechanizmus biztosít a valódi paranoidok számára homeosztatikus állapotot, megvédve így 
őket a distressztől, a szervi megbetegedéstől?) 

Akadtak azonban olyan szerzők is, akik egyáltalán nem fogadták el a hosztilitás és szívbetegségek 
közötti összefüggést kimutató közleményeket, kétségbe vonva azok tudományos értékét a nem kielégítő 
és nem korrekt statisztikai matematikai elemzések miatt (Petticrew, M . és szerzőtársai, 1999). 

Az utólagos elemzések során az is kiderült, hogy még a „nagy klasszikus" vizsgálatok (mint amilyen a 
már idézett „Framingham Tanulmány") eredményeit is újra kell értelmezni. Kimutatták például, hogy a 



férfiak esetében kétségtelenül mutatkozó összefüggés az A-típus és a későbbi koronária-megbetegedés 
között csak a „fehér galléros" betegek esetében jelentkezik markánsan. A „kék gallérosok" között ez 
sokkal kevésbé gyakori, sőt a 65-74 évesek csoportjában kifejezetten az ellenkezője igaz: a B-típusúak 
közül szignifikánsan többen betegedtek meg, mint az A-típusúak közül (Thoreson, C.E., Powell, L .H . 
1992). Az összefüggés tehát még a hívők eredményei szerint sem kétségen felüli bizonyosság. 

1.3. A mediáció problémái 
További (értelmezési) problémaként jelentkezik az a tény, hogy még a „leghívőbb" szerzők többsége 

is csak stochasztikus kapcsolatról (korrelációról, azaz a megvizsgált eseteknek nem 100%-ára érvényes, 
nem funkcionális összefüggésről) értekezik. Kevesebb szó esik arról, hogy a (különféle) A-típusú maga
tartás hogyan is okozza a szervi megbetegedést, milyen közvetítő tényezők révén fejti ki hatását. 

A magatartás (személyiség) és megbetegedés kapcsolatának több féle elvi modellje ismeretes (Suls, J., 
Rittenhouse, J.D. 1990, Smith, T.W., Williams, P.G., 1992, idézi: Matthews, G., Deary, I.J., 1999): 

• magatartás (személyiség) eredményezi a betegséget 
• biológiai okok eredményezik a magatartást (személyiséget) és a betegséget 
• a személyiség hoz létre olyan veszélyeztető viselkedéseket, szokásokat (pl. dohányzás), 
amelyek betegséget eredményeznek, 
• a betegség eredményezi a sajátos magatartást (személyiséget). 

Az ok-okozati összefüggések speciális tényezőinek feltárására vállalkozó tanulmányok többféle közve
títő mechanizmust feltételeztek (mutattak ki). 

1.3.1. Kognitív tényezők 
Az egyik ilyen felismerés (Price, V.A., 1982): az A-típusú magatartás nem veleszületett, állandó tulaj

donság, hanem fejlődés eredménye. (Az A-típus nem születik, hanem lesz?) Nem mindegy tehát, hogy 
fejlődésének melyik szakaszában vizsgáljuk az egyént. 

E kognitív tanuláselméleti elemzés szerint a sajátos reakció-mód annak a következménye, hogy az A-
típusú személyek gondolkodását sajátos hiedelmek (tévhitek) torzítják. 

Ezek a hiedelmek (amelyek a gyermek szocializációja során alakulnak ki a család, az iskola, a barátok 
és a médiumok hatására) a következők: 

• annak érdekében, hogy mások tetszését megnyerjük, állandóan fokozni kell teljesítményünket 
• nincs megbízható (univerzális) összefüggés a morális princípiumok és a cselekvés jósága között 

(néha a rossz szándék is jót, illetve a jó szándék is rosszat eredményez), ezért mindig egyénileg, 
saját törvények alapján kell döntenünk 

• a megszerezhető javak száma korlátozott, ezért mindig versengeni, küzdeni kell értük. 

Ezeket a hiedelmeket szemügyre véve úgy tűnik fel, hogy az A-típusúak főként a siker-kudarc élmé
nyek túlértékelése miatt kerülnek a sikervágy - t álvállalkozás - időhiány - kudarc (-tói való félelem) -
stressz - megbetegedés végzetes sodrába. („Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka"?) Ez (legalábbis 
részben) érthetővé teszi, miért oly gyakori ez a megbetegedés a menedzserek körében. (Részletesebb 
tárgyalására visszatérünk a „Stressz-tényezők" című pontban.) 

A fiatalokra, sőt gyermekekre is kiterjedő vizsgálatok (Hunter, S.M. és szerzőtársai., 1982, Taylor, 
S.E., 1991, Oginska-Bulik, N . , Juczynski, Z., 1998, Nay, R.E., Wagner, M.K. 1990) eredményei azonban 
csak részben igazolták a fenti feltevést. Az igaz, hogy az A-típusba sorolt gyermekek élettörténetében az 
átlagosnál több stressz-eseményt találtak. Lehetséges tehát, hogy az A-típusra jellemző sajátos magatartás a 
negatív élettapasztalatok, megterhelő élmények következtében fejlődött ki . Ugyanakkor azonban az "A-
típusú" felnőttekre jellemző tulajdonságok már a gyermekeknél is igen korán, esetleg már a negatív 
élmények előtt is határozottan megnyilvánultak: beszédesebbek, aktívabbak, agresszívebbek, teljesítményre 
törekvőbbek, türelmetlenebbek voltak. 

Ez azt a gondolatot veti fel, hogy talán mégis valamilyen prediszpozicióról (pl. idegrendszeri típus
ról, sajátos reakciómódról, stressz-feldolgozási stílusról), esetleg genetikus determináltságról (Eysenck, 
H. , Fulker, D., 1983) lehet szó, amely(ek) következménye(i) az A-típusú viselkedés(ek). (Az A-típus nem 
lesz, hanem születik?) 



1.3.2. Fiziológiai tényezők 
Az irodalmi adatok megerősítik az előbbi feltevést. Az A-típusú viselkedés és a fiziológiai változások 

kapcsolatát (is) áttekintő tanulmány (B. Kakas Gizella, Séra László. 1991) szerint kétségtelenül kimutatha
tó volt, hogy terheléses helyzetben (pl. stresszhelyzetekben), hevesebb vegetatív reakció jellemzi az "A-
típusú" személyeket. Az is kiderült azonban, hogy az A-típusú személyek preferálják a kihívást jelentő, 
nehéz feladatokat, helyzeteket. Más szerzők a stresszre való fokozott reaktivitást neuronális és hormoná
lis szinten is kimutatták, és megállapították, hogy az A-típusú személyeket a teljes szimpatikus idegrend
szer fokozott reaktibilitása jellemzi (Dembroski, T .M. és szerzőtársai, 1985). Olyan közlemény is megje
lent, amely arról számol be, hogy az A-típusú személyek hevesebb izomfeszültséggel végeznek egyszerű 
mozgásokat, mint a B-típusúak, ami fokozott rizikót jelent bizonyos mozgásszervi megbetegedésekre 
(Glasscock, N.F. és szerzőtársai, 1999). Mindezek a vizsgálati eredmények arra engednek következtetni, 
hogy a szervi (szív-) megbetegedést stressztényezők eredményezik. 

1.3.3. Stressztényezők 
A kutatók túlnyomó többsége a.stressz-elmélet kereteiben magyarázza a pszichoszomatikus megbete

gedés kialakulását. Ebben az értelmezési keretben evidens, hogy az A-típusú magatartásban jelentős 
egyéni különbségek különíthetők el, mivel valamely eseményre adott stresszreakció intenzitása és fenn
állásának időtartama szubjektív és relatív. (Az egyén vélekedésétől függ, hogy mi kelt benne feszültsé
get, és megküzdő képességétől az, hogy mennyire képes azt feldolgozni). 

Ismeretes (lásd Atkinson, R.L. és szerzőtársai, 1999), hogy a stresszélményt (ezt a szorító-feszítő ér
zést) minden olyan tényező (bármi!) előidézheti, amelyet az egyén károsnak, veszélyesnek minősít. A 
leggyakoribb okok: frusztrációk, konfliktusok, külső-belső kényszerek és igények. Tudjuk, a stresszhatást 
módosító legfőbb tényezők: a befolyásolhatóság (annak hite, hogy az egyén képes befolyásolni az ese
ményt) és a bejósolhatóság (ha az egyén előre tudja, hogy valamely esemény bekövetkezik, kisebb a 
stresszhatása). 

Az egyéni értékelésnek és a megküzdő képességnek az elválaszthatatlanságát, egymáshoz való viszo
nyát fejezi ki a „stressz-sérülékenység", a „distresszre való hajlamosság" fogalma, amely kulcsa lehet a 
stressz-károsodás (distressz) megértésének. Azok a szerzők, akik ezt a fogalmat bevezették a szakiroda
lomba (Stone, S.V., Costa, P.T., Jr., 1990, idézi: Matthews, G., Deary, I.J., 1998), kiemelik, hogy ez az 
egyénenként igen eltérő mértékű hajlam rendszerint együtt jár a neuroticizmussal, szorongásossággal, 
hossztilitással, depresszióval, impulzivitással stb. és ezen tulajdonságok valamilyen kontextusa eredmé
nyezné a „sérülékenységet". 

Más szerzők azt állítják, hogy sem maga a neuroticizmus, sem az ennek következtében kialakuló 
életvezetési stílus nem eredményez ilyen „hajlamot", hanem az ilyen személyek fokozott ónfigyelése, 
saját tüneteik, fiziológiai jelenségeik, reakcióik fokozott és rendszeres túlértékelése, s az ennek nyomán 
kialakuló túlzott reagálás eredményezi a dist részre való érzékenységet (hajlamot) (Smith, T.W., Williams, 
P.G. 1992, idézi: Matthews, G., Deary, I.J. 1998). 

A szomatikus károsodás minden esetben ott kezdődik, ahol az egyén megküzdő képessége véget ér. Ez 
lehet az objektíve túl erős (pl. baleset, katasztrófa, hozzátartozó halála, állásvesztés stb.), a szubjektíve 
túlértékelt (pl. siker-kudarc) stressz-hatás, vagy lehet idegrendszeri (vegetatív) túlérzékenység következ
ménye (Atkinson, R.L. és szerzőtársai, 1999). 

Az eddigiek során a megküzdési képességet úgy kezeltük, mintha az valami egy dimenziós, csak „erős 
- gyenge" minősítéssel jellemezhető aktivitás lenne. Ez azonban nincs így, mivel a megküzdési folyamat
nak legalább három fajtája (dimenziója) van: a problémaorientált, az érzelemorientált és az elkerülő 
megküzdési mód (Cox, T., Ferguson, E., 1991), amelyek hatékonysága korántsem egyenlő. (Evidens, 
hogy a probléma megértése, megoldása nélkül, vagy éppen azt elkerülve, pusztán az érzelmeken „rá
gódva" nem lehet eredményesen megküzdeni a stresszel.) 

Úgy látszik tehát, hogy a distressz kialakulását, a megbetegedést az alábbi három hiba (külön-külön 
vagy együttesen) eredményezi: 

• értékelési hiba (hiedelmek, kognitív stílus), 
• reagálási hiba (idegrendszeri labilitás), 
• megküzdési hiba (problémamegoldás hiánya, érzelmek perzisztenciája, elkerülő viselkedés). 

Azt gondoljuk, hogy ezen hibák nélkül sem a fokozott teljesítményre való törekvés (workaholic), 
sem a túlzott, túl heves aktivitás , sem a túl erős kompetitív késztetés, stb., de még az ellenségesség sem 
betegíti meg a személyt. Ezek a hiper-funkciók csak a megküzdési képesség hipo-funkcióival együtt hat-



nak károsan a szervezetre, egyébként nem! Vagyis csak azok a „hiper-tulajdonságúak" betegszenek meg, 
akik egyúttal „hipo-tulajdonságokkal" is jellemezhetők. Egyetértünk tehát azzal a véleménnyel, amely 
szerint azok a különféle kutatási eredmények, amelyek kapcsolatot (korrelációt) mutattak ki valamely 
személyiség- (magatartás-) típus és valamely (szív-) megbetegedés között, sokkal inkább valamely kutatás 
elindítását, mintsem befejezését indokolhatnák (Matthews, G., Deary, I.J., 1998). 

A kutatók közül többen feltételezik, hogy egyéni veleszületett sajátosságoktól, a csökkent ellenállás 
helyétől függ az, hogy ki reagál szív-, ki gyomor stb. megbetegedéssel. Mások azt feltételezik, hogy a 
stresszorok (a kiváltó okok) specifikus természetűek, vagyis némelyek elsősorban a szívet támadják meg 
(mint például az izgalom, túlhajszoltság), míg mások főként a gyomorra hatnak (mint például bűntudat, 
a félelem stb.). Abban azonban minden kutató egyetért, hogy a stressz (mindenidegrendszeri, fiziológiai 
velejárójával) tartós fennállása esetén szomatikus károsodást, immunrendszeri deficitet, neurotransz-
misszió-zavarokat, egyszóval testi-lelki betegséget okozhat. (A stressz- és alkalmazkodási zavarok egész
ségügyi vonatkozásaira vonatkozó részletesebb ismeretanyagra lásd Moussong-Kovács Erzsébet, Zámbori 
János, 2001). 

1.3.4. Egyéb rizikó-tényezők 

Többen felhívják a figyelmet arra, hogy nem személyiség-függő, egyéb tényezők is okozhatják a szív
megbetegedést, akár önállóan, akár ko-determinánsként. E tényezők középszichoszociál is és organikus 
(biológiai) okokat egyaránt sorolnak. 

Egy, a pszichoszociális faktorok aetiológiai és prognosztikai szerepével foglalkozó tanulmány (He
mingway, H . , Marmot, M . , 1999) a vonatkozó szakirodalom áttekintése alapján úgy találta, hogy az A-
típus mellett (amelyben elsősorban a hosztilitást emelték ki) ugyanolyan fontos tényezők a depresszió és 
szorongás, a munkahelyi szervezettel kapcsolatos tényezők (kontroll, függés, kompetencia), valamint a 
szociális támogatottság hiánya is. Olyan (pszichiátriai) közlemény is olvasható, amely a kardiovaszkuláris 
megbetegedések kialakulásában (és viszont!) a depresszió fontosságát hangsúlyozza, említést sem téve 
más (pl. pszichológiai) tényezőről (Rihmer Zoltán és munkatársai, 2001). 

Hasonlóképpen rizikófaktornak bizonyultak: a dohányzás, a magas vérnyomás, a magas koleszterin 
szint, egyéb megbetegedések (pl. diabetes), genetikai tényezők stb. Az összefoglaló, a kérdést áttekintő 
tanulmányok szerzői szerint a szakirodalomban nincs egyetértés abban a tekintetben, hogy az A-típus 
ezektől függetlenül is rizikó tényezőnek tekinthető-e, vagy(más pszichoszomatikus kórképekhez hason
lóan), csak ezekkel (valamelyikkel) együtt, interaktivitásban. Több szerző mutatta ki valamilyen családi 
sajátosság patogén szerepét is (Wirsching, M . , 1986, idézi: Hárdi I., 2000). 

Kérdés, hogy sajátos rizikó-tényezőnek tekinthető-e a menedzseri tevékenység, 20.20. valóban indo
kolt-e valójában a menedzserbetegség megjelölés? 

A szerzők egy része tényként fogadja el, hogy a menedzseri munkához elengedhetetlen az A-típusú 
viselkedés (Pedler, M . , Burgoyne, J., Boydell, T., 1994), ezért érthető, hogy a vezető beosztásúak között 
több az A-típusú személy. Más közlemények azonban (V. Lévai Katalin. 2000) arról számolnak be, hogy 
vezető beosztású vizsgálati mintájukban az A- és B-típusúak egyenlő arányban fordultak elő. Vannak 
olyan szerzők is (Vekerdy I. és munkatársai, 1990, idézi: V. Lévai Katalin, 2000), akiknek a vizsgálatában 
részt vevő személyek közül az A-típusúak kivétel nélkül vezető beosztásban voltak. Nem találtunk olyan 
felmérést, amely meggyőző választ adna arra a kérdésre, hogy a vezető beosztásúak (menedzserek) kö
zött (általában) milyen gyakorisággal fordulnak elő A-típusú személyek, de azt (az Altalános Vállalkozási 
Főiskolán végzett tájékozódó beszélgetések alapján) valószínűnek tartjuk, hogy a szakmai közvélekedés 
szerint a menedzserek többsége valóban A-típusú. 

Fentebb azt láttuk be, hogy ez a magatartásmód fokozott stresszérzékenységgel jár együtt. Akkor tehát a 
menedzser fátumszerűen belebetegszik foglalkozásába? Bizonyosan nem, hiszen a menedzserek közül töb
ben egyáltalán nem betegszenek meg, jóllehet munkakörülményeik azonosak a megbetegedett társaikéval. 

Mivel a „körülmények" minden menedzser számára (legalábbis elvben) objektíve egyenlőek követke
zésképpen a beteg-nem beteg menedzser közötti különbséget valahol az előzőek során leírt szubjektív 
jelenségekben, a stressz-sérülékenységben, vagy hajlamba, közelebbről a megküzdési képesség relatív 
gyengeségében kell keresnünk. 

Elvi különbség tehát nincs a menedzser-nem menedzser stressz-megbetegedés között. Itt is, ott is a 
hiper- és hipofúnkciók arányán múlik, hogy létrejön-e a distressz állapot, ahol az egyén többé nem 
képes megküzdeni a stresszel. 

Kérdés marad azonban, hogy átlagos (normális) megküzdési képesség elegendő-e a menedzseri tevé
kenységhez, azaz nem jár-e sajátos többlet-stresszel ez a foglalkozás? 



A menedzser egy szervezetnek mint komplex egésznek az eredményes működését biztosítja, azaz 
elérendő célokat fogalmaz meg, szervezési és végrehajtási feladatokat lát el, biztosítja a végrehajtáshoz 
szükséges feltételeket stb. (Kotter, J., 1990, idézi: Bakacsi Gyula, 2000). Ha figyelembe vesszük, hogy 
mindezek érdekében olyan szaktevékenységekre, olyan szakemberekre vonatkozó javaslatokat ke\\ ten
nie, olyan döntéseket kell hoznia, amely szakterületekre vonatkozó speciális szakképzettsége nincs, de 

felelőssége az egész szervezetre kiterjed, megérthetjük, miért szinte elkerülhetetlenek a frusztrációk és 
konfliktusok munkája során. Ha még azt is felismerjük, hogy kikerülhetetlen és állandó stresszforrást 
jelentenek számára az olyasféle aggodalmak, mint: képes-e befolyásolni munkahelyzetét, bejósolni ered
ményességét, akkor világossá válik, hogy a menedzser valóban (tartós) stresszállapotban él, mégpedig 
legtöbbször úgy, hogy sem a megelőzésre, sem a korrekcióra nincsenek eredményes megküzdési straté
giái (Szakács Ferenc, 1998). Belátható tehát, hogy közülük a fokozottan sérülékeny A-típusúak örvény-
szerűen „ördögi körként" egyre súlyosabb állapotba sodródhatnak: az egyre növekvő feszültség (arousal) 
következtében egyre kevésbé lesznek képesek kreatív gondolkodásra, jó döntésekre (Hebb, D.O., 1975), 
így munkateljesítményük egyre romolhat, emiatt vegetatív feszültségük egyre növekedhet, emésztési, 
alvási zavarok léphetnek fel stb. A vegetatív idegrendszer egyoldalú túlműködése (szimpatikotónia) mi
att immunrendszerük, szervezetük megbetegedhet, kialakulhat a menedzserbetegségnek titulált szív- (vagy 
egyéb, például gyomor-) megbetegedés. 

A menedzseri tevékenység tehát - különösen az A-típusúak számára - valóban sajátos rizikó-tényező
nek tekinthető, ezért xz.A-típusú (leendő) menedzserek stresszfeldolgozási, -megküzdési képességét lehe
tőleg már képzésük során fejleszteni kell ahhoz, hogy a foglalkozásukban kétségtelenüljelen levő foko
zott stresszterhelés ne vezessen testi-lelki megbetegedéshez. 
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