
Műhely 

 

 8

Fodor László 

 

A lelki egészség  és a pszichikus működések zavarai  
 
1. A lelki egészség fogalma 
 

A lelki egészség bonyolult fogalmának meghatározását nagyon sokfélekép-
pen közelíthetjük meg. Utalhatunk például arra az egyszerű tényre, hogy az 
egyén nem rendelkezik sem értelmi, sem érzelmi, sem akarati, sem jellembeli, 
sem pedig viselkedésbeli zavarokkal, úgymond a normálistól (a megszokottól, a 
hagyományostól, az egyöntetűen elfogadottól, a sorból ki nem lógótól, az átla-
gosnak megítélttől, a szabályosnak felfogottól, a konvencionálistól) többé-
kevésbé eltérő rendellenességekkel. Egyértelműnek látszik, hogy a lelki egész-
séget a legkönnyebben annak hiánya síkján határozhatjuk meg. A mentális vagy 
viselkedési zavar hiánya azonban még távolról sem mond el mindent e sokté-
nyezős terület lényegéről. Ugyanis a lelki egészséget nem tekinthetjük azonos-
nak a lelki betegség hiányával, jóllehet annak mindenekelőtt éppen ez az elma-
radhatatlanul szükséges alapja, mintahogyan a központi ismérve is. A lelki 
egészség fogalmához szorosan kötődik az örömélményekben és pozitív érzel-
mekben gazdag jóllétérzés, a hatékony, aktív és kreatív adaptációs képesség, s 
úgyszintén számos személyiségjegy (önértékelés, önazonosság-tudat, megküz-
dés, feszültségelviselés stb.) megfelelő minősége is. Az előbbiekhez hozzá kell 
tehát feltétlenül fűzni, hogy ebben az esetben egy olyan pszichológiai jóllétről 
van szó, amikor is a személy megfelelő minőségben rendelkezik alapvető szük-
ségleteinek, impulzusainak és ösztöneinek hatékony kontrolljával, semmilyen 
pszichikus funkciója vagy állapota nem eltúlzott mértékű, nem deviáns, általá-
nos szociális beilleszkedése, a környezeti kihívásokhoz való alkalmazkodása 
pedig (elsősorban viselkedése és tevékenységvégzése révén) gyakorlatilag zök-
kenőmentes és eredményes, általános életérzésének pedig kifejezetten pozitív a 
jellege. A lelki egészség fogalma magában foglalja a mentális (gondolkodásbeli), 
az emocionális (érzelmi életre vonatkozó) és a szociális (a másokkal való kap-
csolatok kialakítását tekintő) egészségességet. A lelkileg egészséges ember visel-
kedésére és tevékenységére köztudottan a megfelelő szociális érettség, a tuda-
tosság, a szándékosság, a rendszeresség, az integráltság, a folyamatosság, a kul-
turáltság és a tökéletes szabályosság jellemző. Ebben az esetben az egészség 
megfelelő minőségét a lelki élet síkján elsősorban az jelzi, hogy az egyén gondo-
latai, érzelmei, közlései, viselkedései és különböző szándékos tevékenységi 
formái között teljes összhang és egyensúly figyelhető meg. Ugyanakkor még az, 
hogy lelkületét nem gyötrik folyamatosan problémák és belső konfliktusok, 
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nem kínozzák gondok, válságok és feszültségek, tudata nyugodt, önmagával és 
környezetével egyaránt harmóniában van, orvosi szempontból nincs oka pa-
naszra, a külső ingerhatásokra pedig adekvát és hatékony reakciókat képes 
nyújtani. A lelki egészségnek eme kritériumai között nyilván szoros kapcsolat 
áll fenn, azok egymást gyakorlatilag kölcsönösen meghatározzák, és szükség-
szerűen feltételezik. A lelki egészség a teljes emberi egészség nélkülözhetetlen 
(fele)része, amely alapot nyújt arra az alkalmasságra, hogy kommunikációnkat, 
viselkedésünket, aktivitásunkat, egész életünket eredményesen alakítsuk, és a 
kontroll érzésének körülményei között szabályozzuk. A lelki egészség fogalmá-
nak tisztázásához termékenyen járultak hozzá a magyar kutatók közül például 
Pikó Bettina (2002. a., 2005), Csernus Imre, Mohás Lívia és Popper Péter 
(2006), valamint Kopp Mária és mtsai. (2009). 

 
2. A lelki folyamatok és működések zavarai 
 

Meghatározott körülmények között, illetőleg adott tényezők hatásának kö-
vetkeztében a lelki folyamatok és működések problematikussá válhatnak. A 
normális és kiegyensúlyozott, az adaptációt, a személyes működőképességet, 
valamint az egész életvezetést hatékonyan segítő lezajlásuk akadályozott, zava-
rokkal terhelt (a normálistól eltérő) jelleget ölthet. Ilyen esetekben a folyamato-
kat és működéseket részben hiányosságok és eltérések, részben pedig szabályta-
lanságok és kóros aspektusok jellemzik. Így például az észlelés, a képzelet, a 
memória és a gondolkodás pontatlan és torz, a figyelem összpontosítása gyenge 
mértékű, az érzelmi és hangulati folyamatok labilisak, a beszéd pedig lelassult és 
logikailag sérült. Az esetek többségében a lelki folyamatok és működések zava-
rait (és konkrét betegségeit) kiváltó okokat, a felszínre jutó tünetek (szorongás, 
érdeklődéshiány, izgatottság, lehangoltság, instabilitás, érzelmi bénultság, emlé-
kezetkiesés, ingerlékenység, kényszeresség, gyanakvás stb.) alapján csak a pszi-
chiáterek és a pszichológiai szakemberek képesek megtalálni (Kéri Szabolcs 
2009). Tapasztalati tény, hogy eme jelentős szenvedéses érzéseket okozó zava-
rok jellege, súlyossága és formája azonnal és könnyen nem igazán ismerhető fel, 
egykönnyen nem állapítható meg. Nyilván azoknak a tényezőknek az azonosí-
tása is rendkívül nehéz, amelyek a sajátos pszichés zavarok hátterében állnak. A 
diagnosztikai helyzetet az is számottevően nehezíti, hogy egyrészt a lelki élet 
terén a normális és a zavart, az ép és a deviáns, az átlagos és a kóros folyama-
tok vagy működések között gyakorta nem húzódik éles, rögtön észrevehető (túl 
széles) határ, másrészt, hogy a jellegzetes tünetek és tünetcsoportok vonatkozá-
sában rendszerint jelentős átfedések vannak. Pszichológiai szempontból a lelki-
leg egészséges és beteg ember között olykor igencsak nehéz különbséget tenni, 
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már csak azért is, mert egyrészt a makkegészséges ember is könnyen kerülhet 
olyan helyzetbe vagy szembesülhet olyan problémával, amit nem igazán képes 
megoldani, másrészt, mert az elme szintjén zavart személy is olykor adott hely-
zetben teljesen megfelelően, vagyis a helyzet előírásait és követelményeit ér-
vényre juttatva nyilvánulhat meg. Mindebből fakadóan arra van szükség, hogy a 
diagnózis megalkotásában, mintahogyan a gyógyítás érdekében is, szigorúan 
egyénre szabottan (tehát a nem, az életkor, a foglalkozás, a szociális helyzet, az 
előzetes tapasztalatok stb. függvényében), a biológiai, pszichológiai, szociális és 
kulturális elemeket szervesen egyeztetve járjunk el. Ugyanis a lelki szféra funk-
cióinak életvezetési nehézségeket, nem egy esetben kríziseket meghatározó za-
varai vagy károsodásai igencsak különbözők lehetnek annak függvényében, 
hogy az adott személy milyen személyiségjellemzőkkel és képességekkel rendel-
kezik, milyen genetikai hozomány birtokosa, milyen élmény- és élettapasztala-
tot halmozott fel, milyen az életmódja, milyen a családi helyzete, milyen kultúr-
körben él, milyen hagyományokat és szokásokat tart tiszteletben, vagy hogy 
milyen meggyőződéseket, attitűdöket és koncepciókat táplál. Az átlagtól és a 
konvencionálistól (egy közösség által egyöntetűen elfogadottól) többé-kevésbé 
eltérő viselkedéseket gerjesztő lelki folyamatok és működések zavarai nem tar-
toznak az úgynevezett akadályozottságok vagy fogyatékosságok köréhez, hisz 
nagytöbbségük érzelmi gyökerű és (többé-kevésbé kóros) magaratásbeli rendel-
lenességek formájában jut kifejezésre. Az előzőekben bemutatottak alapján arra 
következtethetünk, hogy a lelki egészség mint jellegzetes, meglehetősen széles 
keretek között mozgó elmebeli jólléti állapot, tulajdonképpen akkor gyengül és 
csakis akkor szakad meg, amikor az alapvető pszichikus folyamatok és műkö-
dések a normális jellegűnek megítélttől fokozottabb mértékben és eltérő minő-
ségi módozatokban, rendszertelenül, rendellenes és furcsa jelleggel zajlanak le, 
továbbá, amikor számottevően akadályozzák a viselkedést, a társas kapcsolatok 
kialakítását és fenntartását, valamint a szociális vagy szakmai beilleszkedés fo-
lyamatát. 
   
3.  A lelki betegség fogalma  
 

A lelki betegségek fogalma tulajdonképpen részint súlyos pszichológiai za-
varokat, illetve mély mentális (gondolkodásbeli) és érzelmi (pszichés) problé-
mákat, részint pszichiátriai természetű kóros állapotokat, részint pedig túlnyo-
móan jellegzetes magatartási tünetekkel járó idegrendszeri–agyi megbetegedé-
seket foglal magában. Ezek a kóros állapotok rendszerint személyiségbeli zava-
rokkal, valamint inadaptációs, rendellenes, torz és abnormális magatartásokkal 
járnak. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az ilyen természetű betegségek számottevően 
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gyengítik az egyén alkalmazkodó képességét, és akadályozzák abban, hogy a 
külső környezeti hatásokra megfelelően adaptív, a környezettel egyensúlyba 
hozó válaszreakciókat produkáljon, és ezek révén fenntartsa belső egyensúlyát 
is. A lelki betegségeket, akárcsak a test betegségeit olykor változatos és jól kö-
rülhatárolható, máskor azonban ki nem tapintható kórokozó tényezők váltják 
ki. E betegségeket rendszerint különálló, sajátos profillal rendelkező kategóri-
ákként közelítik meg a szakemberek, jóllehet azok majd mindig magas szintű 
komorbiditással (többféle zavart magukban foglaló sajátossággal) rendelkeznek. 
Általában egy beteg, akinél adott betegség jól körülhatárolódott diagnosztikai 
kritériumai figyelhetők meg, azonos időben más zavarok diagnosztikai kritéri-
umai is kimutathatók. E helyzet a betegségek közös, legmélyebben fekvő gyö-
kerének feltárására készteti a szakembereket. Az elmeorvosok már régebbről 
megegyeztek abban, hogy a lelki betegségek szerkezetét voltaképpen három fő 
dimenzióra lehet felépíteni, éspedig: egy interiorizációs dimenzióra, amelyben 
többnyire depressziós, feszültséges, konfliktusos és szorongásos zavarok kel-
nek életre, egy externalizációs dimenzióra, amelyre elsősorban az antiszociális 
és szerhasználati zavarok jellemzők, és végül egy kognitív, illetve gondolkodás-
beli dimenzióra, amelyben nyilván a különböző pszichózisok játszanak fősze-
repet.  

Napjainkban a pszichiáterek e betegségek oki háttérének vonatkozásában a 
legtöbbször talán a károsító stresszhatásokra tesznek utalásokat. A kibontako-
zott lelki betegségek megfigyelhető tüneteket produkálnak, gyakran pedig teljes 
tünetegyüttesek figyelhetők meg. A tünetek általában többé-kevésbé intenzív 
gondolkodásbeli, következésszerűen magatartásbeli elváltozásokban öltenek 
testet. Ez nyilvánvaló módon jelentős mértékben megnehezíti a betegségek 
pontos és azonnali diagnosztizálását. Ehhez egyrészt még az is hozzátársul, 
hogy a lelki panaszok néha olyan tünetek formájában kerülnek felszínre – fulla-
dás, szívdobogás, mellkasi feszültség stb. –, amelyek szervi betegségek jellegze-
tes tünetei is, másrészt, hogy a kialakuló lelki betegségek másodlagos panaszo-
kat is okozhatnak, illetve hogy meghatározott körülmények között szervi be-
tegségeket is (magas vérnyomás, gyomorfekély stb.) meghatározhatnak (Onnis, 
L. 1993). E sajátságos helyzetből nyilván komoly diagnosztizálási problémák és 
nehézségek adódnak. 

A lelki betegségek megítélése és értelmezése számos szakmai vitát váltott 
ki. Pikó Bettina (2002. b.) szerint ez azzal magyarázható, hogy e betegségeket 
változatos szempontok függvényében lehet megközelíteni. A közismert szak-
ember három megközelítési módot, illetve értelmezési modellt különített el. Az 
egyik orvostudományi modell, amelynek függvényében a lelki betegségekhez, 
mint speciális kórképekhez éppen olyan módon kell viszonyulni, mint a testi 
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betegségekhez, azaz azokat mindenekelőtt diagnosztizálni szükséges, minek 
utána kezelési tervet kell készíteni, és végül gyógyszeres kezeléssel meg kell 
szüntetni. A második pszichológiai modell, melynek megfelelően a lelki beteg-
ségekhez mindenekelőtt, mint sajátságos pszichiátriai zavarokhoz kell viszo-
nyulni, hisz azokat puszta medikális gyógymódokkal nem lehet kikezelni. A 
harmadik modell szociológiai indíttatású, és alapvető jellemzője abban áll, hogy 
a lelki betegségeket devianciáknak fogja fel, és ekképp azok megközelítése szo-
rosabban kapcsolódik a szociális normákhoz, mint más típusú betegségekké. 

Az utóbbi évek statisztikai adatai részint a lelki betegségek gyakoriságának 
növekedésére, részint újabb és újabb pszichés zavarok megjelenésére, részint 
pedig nem egy esetben öngyilkossághoz vezető betegségek súlyos formáira 
utalnak. Pszichológiai szempontból e tényállás egyrészt a hihetetlenül megsok-
szorozódott, a lelki egészségre ártalmasan ható külső tényezőkre vezethető 
vissza, másrészt korunk emberének érzékelhetően csökkent lelki teherbíró ké-
pességére, elhárító és önvédő mechanizmusainak, illetve idegrendszeri gyenge-
ségére, valamint egészségügyi előírásokat, mindenekelőtt mentálhigiéniai szem-
pontokat mellőző életvitelére. A lelki betegségek formáinak állománya napja-
inkban meglehetősen nagy, s ekképp igencsak nehéz általános, összefoglaló 
vagy jól átlátható képet formálni azokról. Ehhez az is hozzájárul, hogy a lelki 
betegségek válfajai, mintahogyan azok gyakorisága is, a különböző közösségek, 
a társadalmi berendezkedések vagy kultúrák függvényében, az azokra jellemző 
specifikus életmódnak és a sajátságos stressztényezőknek megfelelően alakul-
nak ki. A tapasztalat arra utal, hogy gyakorlatilag minden lelki megbetegedés 
mindig több (külső és belső) tényező kölcsönhatásának eredménye. Nyilvánva-
lónak tűnik, hogy ezek feltárása a megfelelő kezelési mód kidolgozásának elma-
radhatatlan előfeltétele. Ami a különböző lelki betegségek formáit és tüneteit 
illeti, a pszichiáter és pszichológus szakemberek számára a legátfogóbb tájékoz-
tatást az úgynevezett  DSM–IV–TR (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders–IV, Text Revision, 2000), illetve a 2013-ban napvilágot lá-
tott  DSM–V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordesr–Fifth 
Edition), elnevezésű lelkibetegség-osztályozási, az Amerikai Pszichiátria Egye-
sület (APA) égisze alatt napvilágot látott kiadványok nyújtanak. Ezek a beteg-
ségek sajátos kórélettani alapjainak bemutatására sajnos nem igazán térnek ki, 
ugyanis e téren pszichiátriai szakmai körökben ma még távolról sem alakult ki 
egyetértés. 

Akárcsak a testi betegségek általában, a pszichiátriai problémák is jelentős 
terhet jelentenek nemcsak magának a betegnek, hanem a családnak, a közös-
ségnek, mondhatni az egész társadalomnak egyaránt. Sajnos még napjainkban is 
a különböző lelki betegségekhez változatos tévhitek, roppant szívós előítéletek és 
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különös hiedelmek társulnak. Nem nehéz megállapítani, hogy a közvélemény 
hozzáállása még mindig nem igazán helyes, esetenként egyáltalán nem helytálló. 
Sajnálatos tény az is, hogy a beteget környezete rendszerint megbélyegzi, és in-
toleranciáról, elfordulásról, elfogultságtól, meg nem értésről, valamint jelentős 
empátia- és érzékenységhiányról tesz tanúbizonyságot. Ez nyilván neveltség, 
iskolázottság, kulturáltság, civilizáltság kérdése. Pozitív fejleményt jelent azon-
ban hazánkban, hogy ma már e területet modern, 2012-ben elfogadott törvény 
(A lelki egészség és a pszichés zavarokkal rendelkező személyek védelmének 
törvénye) szabályozza (Legea nr. 487/2002, republicată în 2012: Legea sănătăţii 
mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice). 
 
4. A lelki egészségvédelem 
 

A lelki egészségvédelem – a mentálhigiéné – a mentális egészség fenntartá-
sával, a pszichés zavarok kialakulásának megelőzésével, a már kibontakozott 
rendellenességek gyógyításával és a lelki egyensúly megerősítésével foglalkozó 
tudomány, és ennek alapján sajátságos pszichomedikális gyakorlat. Ez egyrészt 
felöleli a pszichikus egészség kibontakozására, fenntartására, megőrzésére és 
megszilárdítására vonatkozó (az idők során hitelesnek bizonyult) tudományos 
ismeretek állományát, másrészt pedig a gyógykezelési eljárások, illetve a terápiás 
beavatkozási lehetőségek teljes rendszerét. E téren kiemelkedő jelentőségű ku-
tatásokat végezett többek között Buda Béla (1995, 1998, 2000, 2003. a., 2003. 
b., 2011), Grezsa Ferenc (1998), Bagdy Emőke (1999), és Tomcsányi Teodóra, 
Grezsa Ferenc, Jeleníts István (2003) és Enăchescu Constantin (2008). A lelki 
egészségvédelem fő célja tehát részint a mentális betegségek megelőzése, ré-
szint pedig a lelki egészség hathatós támogatása, erősítése, fenntartása és meg-
felelő kibontakozásának elősegítése, mindenekelőtt a pszichiátria és a pszicho-
lógia jól bevált módszereinek, eljárásainak, technikáinak és eszközeinek segítsé-
gével. A mentálhigiénia alapvetően interdiszciplináris terület, amennyiben ma-
gába foglalja a pszichológia, a medicina, s azon belül mindenekelőtt a pszichiát-
ria, a szociálpszichiátria, de ugyanakkor a szociális munka, a szociálpedagógia 
valamint a jog szakterületeit. Ezen túlmenően azonban azt kell megjegyezni, 
hogy mára a mentálhigiénia már egészen jó episztemológiai érettséggel rendel-
kező, a pszichiátria testéből, illetve az elmeorvosi kutatási paradigmákból és 
struktúrákból kiválni óhajtó, tehát önálló tudományos diszciplínává alakulni 
szándékszó területet alkot. 

Az általános lelki egészségvédelem jelentősége az utóbbi évtizedekben fo-
lyamatosan fokozódott, Ugyanis a roppant felgyorsult, szinte folyamatosan vál-
tozó és egyre több követelményt előtérbe hozó világában, a teljesítményre, a 
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versengésre, a fogyasztásra és a materiális növekedésre való erős összpontosítás 
körülményei között jóval fokozottabban vagyunk kitéve a stresszhatásoknak, és 
nagyobb valószínűséggel kerülünk olyan élethelyzetekbe, amelyek kockázatot, 
veszélyeztetettséget jelentenek lelki életünk egészségességének szempontjából, 
fokozva annak ártalmait, és nyilván megbetegedési lehetőségeit. Ebből fakad, 
hogy az emberek lelki egészségének védelme központi jelentőségű össztársa-
dalmi feladat. Akárcsak a testi jóllét esetében, a mentális egészség védelmét is 
minél korábban, talán már a megszületés előtt el kellene kezdeni a jövendő szü-
lőknek a méhen belüli élet védelmére nevelésével, a szülői szerepek tanításával, 
a családtervezéssel, a lelki egészség tényezőinek és fontosságának intézményes 
keretek között megvalósított tudatosításával. A mentális egészség megóvására 
vonatkozó kezdeti törekvéseknek azonban folytatódniuk kell nyilván a megszü-
letés után, az elkövetkező fejlődési szakaszokban is, mindenekelőtt a családi, az 
óvodai és az iskolai nevelés folyamatában, elsősorban az egészségnevelés kere-
tei között (Dumitrescu Marinela és Dumitrescu Sorina 2005). A későbbiekben 
pedig meg kellene nyilvánulnia mind a munkahelyeken, mind a társas kapcsola-
tok, mind pedig az egész szociális élet lezajlásának síkján. E területeken ható-
ereje részben az egészséges pszichikus állapotot veszélyeztető ártalmas környe-
zeti tényezők elhárításában mutatkozik meg, részben pedig a személyes dest-
ruktív és helytelen viselkedési formák kiiktatásában vagy  kijavításában. 

A lelki egészségvédelem fogalma magában foglalja a mentális betegségek 
kezelésének problematikáját is. Ismeretes, hogy e kezelés egyfelől gyógyszeres 
alapú, másfelől pedig pszichoterápiás jellegű. A gyakorlatban a legtöbbször a 
két kezelési mód kombinációjáról van szó. Tapasztalati tény, hogy egyes mentá-
lis betegségek megfelelő orvosi (pszichotrop gyógyszerekkel történő és pszi-
choterápiás) kezeléssel hatásosan gyógyíthatók, mások azonban igencsak rezisz-
tensek a legkülönbözőbb terápiákkal szemben, és nagyon nehezen vagy egyálta-
lán nem szűntethetők meg. 
 
5. A lelki betegségek következményei 
 

A lelki egészség mint adott pozitív jóllétállapot sajnos ma viszonylag köny-
nyen elveszíthető, jobban mondva könnyebben elveszíthető, mint amennyire 
visszaszerezhető. Éppen ezért kivételesen fontos szerepe van a megszerzésé-
nek, a megőrzésének és az erősítő fenntartásának. Ugyanis a kialakult lelki be-
tegségek felettébb alaposan és rohamosan kihatnak az egyén mindennapi életé-
re, és nagymértékben akadályozzák, megnehezítik, esetenként pedig teljesen 
ellehetetlenítik a megfelelő életvezetést és az életélés élvezését, az adott foglal-
kozások sikeres és önálló gyakorlását, a szellemi potencialitások kiteljesedését, a 
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szociális térbe történő sikeres beilleszkedést. Közismert Freud azon gondolata, 
miszerint a lelki betegre mindenekelőtt az jellemző, hogy nem lel örömöt az 
életben, nem tud szeretni és nem képes dolgozni.  A betegre úgyszintén a kü-
lönböző szintű és jellegű, többé-kevésbé elviselt szenvedés is jellemző. Még 
drámaiabb helyzettel állunk szemben, amikor a lelki betegségek kapcsán gyer-
mekekről, serdülőkről vagy fiatalkorúakról van szó, mert hiszen azok esetében 
mind a tanulás (mint fejlődési tényező) sikere, mind az általános iskolai adaptá-
ció zavartalansága jelentős mértékben kérdésessé válik. Ezekkel a betegségekkel 
egyáltalán nem könnyű együtt élni, azokat borzasztó nehezen lehet elviselni. 
Ugyanis a beteg élettere számottevően beszűkül, társas kapcsolatainak hálózata 
redukálódik, aktivitásaiban kudarcokat halmoz fel, magatartása nem segíti elég-
ségesen a jellegzetes társadalmi helyzetekhez való alkalmazkodást. Gyakorta 
éppen az ilyen körülmények képezik az elsődleges okát annak, hogy egyes bete-
gek úgynevezett élvezeti cikkekhez vagy tudatmódosító szerekhez (dohány, ká-
vé, alkohol, drog stb.) folyamodnak, éppen azzal az eltökélt céllal, hogy életük 
kibontakozását és zajlását valahogyan kevésbé akadályozottá, tűrhetőbbé és 
elviselhetőbbé tegyék.  

A lelki betegségek következményeinek mentén szólnunk kell arról a szoros 
összefüggésről is, amely az egyes egyének és a közösségek, illetve az egész tár-
sadalom mentális egészsége között mutatható ki. Eszerint az egyes egyének 
mentális egészsége nagymértékben meghatározza a kisebb-nagyobb közösségek 
és mondhatni az egész társadalom általános mentális egészségét. Nyilván e 
meghatározottsági kapcsolat fordítottan is igaz, hisz a társadalom népességé-
nek, illetőleg a közösségeknek az általános mentális egészségi szintje jelentősen 
befolyásolja az egyes egyének pszichés állapotát, lelki jóllétét. Ezeket az össze-
függéseket számos kutatási eredmény egyértelműen alátámasztja (Csernus Imre, 
Mohás Lívia és Popper Péter 2006; Pikó Bettina 2009). 
 
6. A lelki betegségek megelőzésének lehetősége és alapvető tényezői 
 

A változatos lelki betegségek súlyos, számos kedvezőtlen következményt 
maguk után vonó népegészségügyi problémát jelentenek. Ez pedig megelőzé-
sük kérdésének központi fontosságát hozza előtérbe. A már kialakult vagy sajá-
tos tüneteket felszínre küldő betegségek esetében aligha vitatható annak kivéte-
les szükségessége, hogy egyrészt a tüneteket észlelve a betegek minél hamarabb 
szakemberhez forduljanak, másrészt pedig, hogy a szakember még időben fel-
ismerje, pontosan diagnosztizálja és szakszerűen kezelje a kialakult patológiás 
folyamatokat. A család és az iskolai oktatás vonatkozásában az mutatkozik 
szükségesnek, hogy a szülők és a pedagógusok – a megfelelő nevelés és oktatás 
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tevékenységén túl – egyfelől legyenek képesek felismerni, azonosítani és megér-
teni azokat a gyermekeket, akikre a lelki zavarokat jelző tünetek jellemzőek, 
másfelől, hogy tudják azokat megfelelő szakemberhez irányítani, illetve tudja-
nak minél hamarabb szakértői segítségét kérni. Ugyanis, ha a beteg későn for-
dul orvoshoz, ha a szakember nem vagy túl későn ismeri fel, és elégséges 
eredményességgel nem kezeli, akkor ezek a kóros formák könnyen elmélyül-
hetnek, krónikussá válhatnak. Amennyiben a mentális betegségek kezelése ré-
szint roppant nehézkes és hosszadalmas, részint pedig igencsak költséges, meg-
előzésükre kellene a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A megelőzés esetében vol-
taképpen azoknak a körülményeknek, tényezőknek és módszereknek a körülha-
tárolásáról van szó, amelyekkel a pszichés betegségeket, illetőleg a lelki műkö-
dések zavarait kiváltó változatos gyökerű tényezőket, helyzeteket, történéseket, 
körülményeket és folyamatokat – mint kiváltó okokat – gyengíteni és semlege-
síteni lehet, mielőtt azok károsító hatásukat kifejthetnék. Az így felfogott meg-
előzés kivételes, egyéni és szociális érdekeket egyaránt érintő fontossága a tu-
dományos kutatások megszervezésének lényeges indítéka. Nem nehéz azonnal 
belátni tehát annak okát, hogy miért multiplikálódnak a lelki egészséggel és an-
nak megőrzésével, valamint a lelki zavarok megelőzésével foglalkozó vizsgála-
tok (Kopp Mária és mtsai. 2009) 

Nyilvánvalónak tekinthető, hogy a legjobb prevenciós hatékonysága az 
egészséges személyiségfejlődés elősegítésének van, illetve azon lényeges feltétel-
tényezők és körülmények biztosításának, amelyek a gyermek- és ifjúkor mentén 
a személyiség ép, integrált és normális kibontakozásának kikerülhetetlen pre-
misszáit testesítik meg. Itt nyilván kiemelkedő szerepet játszanak az úgyneve-
zett tekintélyszemélyek, az egyes közösségekben kulcspozíciót betöltő embe-
rek, nevezetesen a szülők, pedagógusok, orvosok, papok stb. Ezen túlmenően 
– a megelőzés kapcsán – említést kell tenni a mentális betegségek és zavarok 
jelenségére vonatkozó személyes tudásra, a családi életre és az egészségügyi in-
tézményekre. 

Akárcsak a test megbetegedéseinek esetében, a lelki zavarok okaira, formái-
ra, tüneteire és természetére vonatkozó információs tájékozottság is, mint az 
egészségkulturáltság összetevő része, elsődleges és lényeges tényezőt testesít 
meg, ami e betegségek megelőzését illeti.  

A mentális betegségek megelőzésében, kiváltképpen a megelőzés elsődleges 
formájában kivételesen fontos szerepet játszik a családi, az iskolai és a munka-
helyi mentálhigiéné. Napjainkban a létbizonytalanság, a megsokszorozódott 
stresszhatások, környezeti ártalmak vagy az elidegenítő szociális jelenségek kö-
rülményei között a családnak, illetőleg a pozitív élményeket gerjesztő és erősítő 
társas kapcsolatoknak, a különböző közösségeknek van kiemelkedő szerepe. 
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Nyilvánvalónak tekinthetjük, hogy a család, az iskola, de nyilván elsősorban 
az egészségügyi politika, az egészségfelügyeleti és egészségügyi intézmények, a 
lelkigyógyászati hálózat és az azok által futtatott prevenciós programok rend-
szere igencsak jelentős szerepet játszik a mentális betegségek megelőzésében. 
Ugyanis az egészségügyi intézmények szerepköréhez tartoznak azok a mentál-
higiénés programok, amelyek elsődleges célja az ép és egészséges lelki fejlődés 
elősegítése, az egyének pszichés jólétének kialakítása és erősítése, az esetenként 
megjelenő krízis vagy problematikus szituációk elhárítása (illetőleg, ha az nem 
sikerült, akkor kezelése), a lelki egészséget befolyásoló biológiai, pszichológiai 
és szociális tényezők összefüggésben való megközelítése révén.  A mentális za-
varok megelőzésében a mentális egészséget védő belső és külső tényezőket kell 
megfelelően – mindenekelőtt elsődleges alapvetésben – manipulálni. Ugyanis 
az elsődleges prevenció köztudottan olyan jellegű tevékenység vagy segítő be-
avatkozás, amely a lelki zavarok és problémák kialakulása, betegségekké történő 
fejlődése és stabilizálódása ellen hoz működésbe meghatározott faktorokat, 
küszöböl ki adott körülményeket vagy mérsékel károsító feltételeket. Az elsőd-
leges megelőzés azonban magában foglalja a már bizonyos mértékben kialakult 
zavarok semlegesítésében nyújtott szakszerű segítséget is. Ez tulajdonképpen 
arra hivatott, hogy megakadályozza a tünetek terjeszkedését és halmozódását, 
illetve a zavarok és betegségek teljes megalapozódását, voltaképpen azok ki-
bontakozását. Az elsődleges megelőzés fontossága nyilván a rizikótényezők 
közepette élő és kockázati magatartással rendelkező személyek vagy csoportok 
– csonka családban élők, munkanélküliek, nyugdíjasok, erőszaknak kitett nők és 
gyermekek, egzisztenciális gondokkal küszködők stb. – esetében a legnagyobb. 
Az elsődleges megelőzést célzó beavatkozási programok egyrészt lehetnek álta-
lános jellegűek, másrészt sajátos, szűkebb területre fókuszoló célokat követőek. 
Mindkét formában mentálhigiénés állapotot befolyásoló létfeltételi hatások és 
erőforrások irányulhatnak az egyes egyénekre, kisebb-nagyobb csoportokra 
vagy az egész közösségre (társadalomra). 
 
7. Lelki egészségvédelem az iskolában 
 

Az iskolai tanulói és pedagógusi közösség lelki egészségének védelme, 
fenntartása és megerősítése alapvető célkitűzés, hisz az a nevelési-oktatási fo-
lyamat sikerességének elsőrendű feltétele. Éppen ezért a téma már régebbről 
bekerült az egészségügyi kutatások középpontjába (Kézdi Balázs 1998; 
Aszmann Anna 2005; Meleg Csilla 2005). Ugyanakkor az iskola is felkarolta az 
egészségvédelem feladatát – a hagyományos tanítási-tanulási folyamaton túl – a 
tanulók lelki egészségének megőrzésére és fejlesztésére törekszik. Ugyanakkor a 
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lelki egészségkárosodások (mindenekelőtt a túlzott megterhelések és az élet-
kornak nem megfelelő fizikai és mentális elvárások elkerülésével történő) meg-
előzését is célul tűzi ki. Ezt mindenekelőtt az indokolja, hogy a lelki zavarok és 
bántalmak – szorongás, kimerültség, depresszió stb. – roppant súlyos egész-
ségügyi problémát jelentenek, sok pszichés szenvedést okoznak, s ekképp szá-
mottevő módon megnehezítik az egyén egész életvitelét. Az iskolai lelki egész-
ségvédelem konkrét megvalósulásának érdekében többek között szervezetten 
(órarendszerűen) oktatni kellene a lelki egészség alapvető témáit, mindenekelőtt 
a lelki egészség megőrzésének technikáit és módszereit, formálni kellene a lelki 
egészség megőrzésének készségeit és szokásait. Ehhez egyfelől iskolai feladat-
ként még az is hozzákapcsolható, hogy a tanulók – iskolai alkalmazkodásukat 
elősegítendő – egyfajta egészségvédő, azon belül pedig lelki egészséget támoga-
tó humánszolgáltatást vehessenek igénybe, másfelől pedig, hogy az iskola belső 
életében olyan didaktikai vagy más jellegű történések és folyamatok kerüljenek 
előtérbe és túlsúlyba, amelyek a lelki egészséget támogatják és erősítik (s nyilván 
ne olyanok, amelyek gyengítik vagy aláássák azt). Nyilvánvalónak tűnik, hogy 
egy ilyen komplex célkitűzés elérése meghaladja a pedagógusok lehetőségét, és 
segítő szakemberek – többek között orvosok, szakképzett pszichoterapeuták, 
klinikai pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek és szociálpedagógusok – 
közreműködését feltételezi.  
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