A kóros játékszenvedély pszichológiája és kezelésének eshetőségei a Leo
Amici 2002 Alapítván rehabilitációs intézetében.
A „Betegségek Nemzetközi Osztályozása” (BNO) legújabb, 10. változata és az Amerikai
Pszichiátriai Társaság diagnosztikai útmutatója, a DSM-III-R a kóros játékszenvedélyt
egyaránt az impulzus-kontroll zavarok körébe sorolja.
A kóros játékszenvedély (patológiás gambling) kezelésével foglalkozó szakemberek
tekintettel arra, hogy betegség terápiájában az Alcoholics Anonymous felépülési programját
mintázó önsegítő csoportok, illetve csoportterápia a leghatékonyabb, a patológiás gamblinget
az addikciók (függőségek) körébe sorolják.
A világ egyes részein szinte epidémiaként megjelenő kóros játékszenvedély előszele igazán az
utóbbi néhány évben érte el hazánkat. Igaz, pénzüket, vagyonukat elkártyázó vagy
ellóversenyező, s ezzel házasságukat, családi kötelezettségeiket, hírnevüket is kockára tevő
emberek esete jól ismert a magyar szépirodalomból, sőt Koltai Róbert „Sose halunk meg”
című filmjének is központi témája a főhős szenvedélyes „lovizása”. Ám az alkotók, akik
gyakran maguk is ezekre a szenvedélyekre csapták el a pénzüket, főként moralizáló vagy
társadalompatológiai (akaraterő hiánya, elveszett az életcél, elidegenedés) hangsúlyt adtak a
jelenségnek, s fel sem merült, hogy esetenként, az adott viselkedésből eredő, szerzett,
krónikus - terápiás eszközökkel kezelhető – betegségről lehet szó. Ez érthető, hiszen aligha
van még egy olyan betegség, ahol a betegség alapjául szolgáló tevékenység ilyen mértékben
tükrözné a társadalom értékeit s hiedelmeit. A szerencsejátékokban a normálisan zajló
gazdasági élet lényegi vonásai összpontosulnak s ismétlődnek. A szerencsejátékban és
gazdasági életben közös az a hit, hogy az egyéni siker a valószínűségek helyes felbecsülésétől
függ. „A sikeres üzletember kockázatot vállal és bizonytalanságokkal teli helyzetekben
tevékenykedik, miként ugyanezt teszi a szerencsejátékos is”, írja David Riches. A
szerencsejátékok a normális gazdasági élet metaforái. A fogyasztói társadalomban a javak
megszerzése a fő érték, s a javak birtoklása a cél. A jó élet indikátora a pénz és a gazdaság,
amit a versengéssel és a mohó anyagi haszonszerzés által lehet elérni. Az önbecsülés, a
beérkezettség alapja a sikeres és tökéletes fogyasztói lét. Minthogy a vagyon eredete
indifferens – ez alól szinte csak a köztörvényes bűnözés esete kivétel, amely negatív
megítélést vált ki -, természetes, hogy az emberek keresik a pénzszerzés könnyű és gyors
útjait. Kevés olyan iparág van, amely olyan látványosan fejlődött volna az utóbbi években,
mint az emberek játszási, kockáztatási és izgalmi vágyára hivatkozó szerencseipar. Míg a
szocialista időszak állami szektorhoz tartozó szerencsejátékait (lottó, totó, lóverseny, sorsolási
játékok) az állandóság jellemezte, addig napjainkra, amellett, hogy az említettek kínálata
sokkal változatosabbá vált, új – főként magántársaságok által bevezetett és üzemeltetett
játéktípusok (kaszinók, fogadóirodák, pénznyerő-automaták) is megjelentek. Különösen a
javarészt illegálisan működtetett pénzbedobós játékautomaták, a „félkarú rablók” terjedtek el.
Az első kóros játékszenvedély okán jelentkező pácienseink is a „félkarú banditák”-ért
borzongók köréből kerültek ki. „A szerencse vak, lehet hogy éppen feléd fordítja
bőségszaruját a keveseket magához emelő istennő”, hirdetik a szerencseipar
reklámszakemberei. S a kártyalap, kocka vagy rulettgolyó nem csupán az anómiás emberek
számára ígéri Fortuna istennő kegyét, de a magyar történelmi tapasztalat is az ilyen típusú
meggazdagodás eshetőségét tekinti leginkább elérhetőnek. Ahogy a magyar tőkés már a
múltban is-amint ezt Mikszáth Kálmán híres regényhőse, (Noszty fiú esete Tóth Marival)
Tóth Mihály esetében is láthatjuk-, külföldről érkezik, s ott szerzi a vagyonát, úgy manapság
is sokkal inkább a külföldi vállalkozóhoz kapcsolódik a bank- vagy ipari tőke szakszerű
gyarapítási képességének képzete, mint a Magyarországon élő emberekéhez. A honi magyar
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emberről a fantasztikus vagy nem becsületes úton való pénzszerzést vagyunk hajlamosabbak
feltételezni. Nem csoda, hogy 1992-ben szinte az egész országot lázba hozta a „pilótajáték”, a
„7 Törzs Alapítvány” s a hozzájuk hasonló, viszonylag kevés pénz befizetése után rendkívül
busás megtérülést ígérő akciók. Szerencsejátékban megütni a „főnyereményt”, ez az egy
csapásra történő meggazdagodás fantasztikus és romantikus módja. Nem véletlen tehát, hogy
a szenvedélyes szerencsejáték űzés elterjedése nálunk. Mindez természetesen önmagában még
se nem rossz, se nem jó. Mindenesetre a szerencsejátékok bizonyos mértékű elterjedése
szükséges ahhoz, hogy a patológiás gambling esetei egyáltalán megjelenhessenek.
Munkahelyünkön, csupán 1992 végén jelentkezett az első olyan páciens, akinek fő problémája
a kóros játékszenvedély volt. Munkanélküli-segélyét nyelték el rendre, az utolsó fillérig a
játékautomaták. 1994-ben már hárman kértek segítséget emiatt. Valamennyien hozzátartozó
közbenjárására. Az idevágó epidemiológiai vizsgálatok szerint a patológiás gambling mind az
Egyesült Államokban, mind Nagy-Britanniában nagyon elterjedt, a különféle felmérések a
népességben 1-3 százalékra teszik az előfordulási gyakoriságát. A szerencsejátékra költött
pénzösszegek különösen az utóbbi 10 év során nőttek szembetűnően, és közben számos
formája vált rendkívül népszerűvé az ifjúság körében. Tehát számítani kell a kóros
játékszenvedély által érintett páciensek növekvő számának megjelenésére.
Patológiás gambling pszichológiai sajátosságai, a vele kapcsolatos tagadás formái és
vetületei, a kezelés főbb kérdései:
Az első tudományos vizsgálódásra is ihlető, a szakirodalomban gyakorta idézett patológiás
játékszenvedélyes foglalkozó mű F. M. Dosztojevszkij „Egy játékos naplója” című, 1867-ben
írt regénye (Dosztojevszkij, é. n.). Ha a regény pszichológiai motivációról szóló
megállapításai (nyerési vágy) túlságosan egyszerűek is, a kóros nyereségvágyó testi-érzelmi
állapotának, gondolkodásmódjának leírásai nagyon találóak. („Én magam játékos voltam: ezt
ebben a pillanatban erősen éreztem. Kezem, lábam reszketett, fejem szédült”, „rettenetes erőt
vett rajtam a kockáztatás szomja”, „De miért ne tudnék én újjászületni? Csak egyszer
életemben legyek számító és türelmes – és minden megvan! Csak egyszer legyen erős
akaratom s egy óra alatt alaposan megváltoztatom a sorsomat. Fő dolog az erős akarat!”)
Amint a regényből megtudható, a játékos élete nem „igazi” nem az „itt és most”-ban, nem a
jelenben zajló, hanem csak készülődés az eljövendőre, az igazira. Mint ismert, Dosztojevszkij
azután kezdett el szenvedélyesen rulettezni, hogy elhagyta őt Polina Szuszlova, a nihilista
diáklány. Először háromszor egymás után nyert, mégpedig igen jelentős összeget. Ezt még
aznap el is vesztette, sőt szinte mindenét, s attól fogva végül mindig vesztesen állt fel az
asztaltól, ahányszor csak játszott. Anna Dosztojevszkaja visszaemlékezéseiből további adatok
ismerhetőek meg (Dosztojevszkaja, 1989). Megtudhatjuk belőle, hogy a játékszenvedély az
író bátyjának halála után hatalmasodott el. Több helyen is olvashatók utalások arra, mennyire
bízott Dosztojevszkij a saját kidolgozott „játékszisztémájában”, amely szerinte tökéletesen
helytálló és biztos sikerhez vezető lett volna, ha kevésbé idegesen, lobbanékonyan és
szélsőségesen alkalmazza. A biztos nyerésre hivatkozva, végül mindent, amit csak lehetett –
felesége bundáját, az egykori nászajándékot stb. – kockára tett. Az emlékiratokból az is
nyomon követhető, ahogy az asszony a kontroláló és bevonódó magatartástól (pl. könyörgött,
ne menjen többé játszani, férjét „szobafogságra” ítélte) eljut az egészséges feladásig
(„rájöttem, hogy ez nem egyszerű „akaratgyengesége”, hanem mindent elnyomó szenvedély,
valóságos elemi csapás, amellyel még erős jellem sem bír megküzdeni. Ebbe bele kell
törődni, a játékszenvedélyt olybá kell venni, ment egy súlyos betegséget, ami ellen nincs
orvosság”). Éppen ez a megértő, ám sem a kontrollt, sem a felelőséget átvenni nem akaró
hozzáállás az, amelyet manapság a szakemberek is ajánlanak a hozzátartozók számára. Azt
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hiszem, ennek az attitűdnek fontos szerepe volt abban, hogy az író, több mint tíz év után,
képes volt véglegesen szakítani a játékkal.
A kóros játékszenvedély lélektanával elsőként pszichoanalitikusok foglalkoztak behatóbban.
Edmund Bergler szerint – aki könyvet is írt a tárgykörben – a betegség fő motívuma a
tudattalan vesztési vágy (Bergler, 1936, Bergler, 1958). Ennek kórhátterében, állítja Bergler, a
gyermek megalomán énjének, „omnipotens mágus” önképének traumatikus frusztrálódása áll.
A „realitás elv”- vel megbírkózni nem tudó gyermek, felnőtté válva szerencsejátékot űzve,
nem tudatosan, tiltakozik a logika, az értelem a mértékletesség, az erkölcs és a lemondás
ellen. A szerencsejáték kelti életre nála a régi, gyermekkori grandiózus és megalomán
fantáziákat. Ugyanakkor a kóros szenvedély szükségszerű komponense a vesztés. Ennek az a
magyarázata, hogy a megalomán törekvéseiben akadályozott gyermek szülők és nevelők
elleni agressziója tiltva volt. Ráadásul a gyermeknek szüksége van a felnőttekre, tehát az
agressziót eleve meglévő belső erők is tiltják. Ezért minden agresszió érzéshez egyfelől
bűntudat, másfelől az agresszió elfojtása, önmaga felé fordítása, és ebből következő
önbüntetés, pszichikus mazochizmus, a legyőzetés, megaláztatás, elutasítás és fájdalom iránti
tudattalan vágy kapcsolódik. Mazochisztikussá válva immár az egyébként örömtelen és
kellemetlen lesz az örömteli számára. Ám legott megszűnne mazochista lenni ha ezt
beismerné. Emiatt, a mazochisztikus örömöket, állagressziót mutatva tagadja. Így jön létre a
következő jellegzetes, három jelenetben zajló, dramatikus szekvencia.
1.
viselkedésével, aktivitásával öntudatlanul elutasítást, alulmaradást provokál (amit a
kártyapartner, a rulettasztal vagy a pénzhalom megtestesíthet),
2.
az alulmaradás, elutasítás felháborodást vált ki benne,
3.
a kíméletlen, komisz elbánás miatt mély önsajnálatot él át.
A patológiás szerencsejátékos tudatos szinten rendíthetetlenül hisz abban, hogy neki győznie
kell. Minden játékos kidolgoz egy időről időre változó, biztos győzelmet ígérő, látszólag
logikus, valójában babonás „szisztémát”, amelyet ráadásul soha nem képes követni.
E szisztéma könnyen alátámasztható különféle „arany igazságokkal” (Pl. „A legnagyobb
kockázat az, ha semmit sem kockáztatsz”, „Nagy és emlékezetes tett nincs kockázat nélkül”,
„Csak az nyerhet, aki kockáztat”). Ez az okoskodás az önsajnálatból fakadó erkölcsi
jogcímmel párosulva biztosít azután alibit a játék folytatására.
A problémát elsősorban elméletileg megragadó pszichoanalitikusok csak szórványosan
kezeltek patológiás szerencsejátékosokat, és speciális kezelési rendszer építését nem vetették
fel. E feladat megoldására először 1957-ben Los Angelesben alapított Gamblers Anonymous
(GA) spirituális önsegítő mozgalom vállalkozott. A GA létrejöttét 1960-ban betegek
hozzátartozóit tömörítő Gam-Anon csoportok megalakulása követte. A közfelfogástól magát
elhatároló, társadalmi aktivitást nem folytató, a tagok belső szükségleteire, talpra állására
koncentráló spirituális kiegészítőjeként 1972-ben hívták életre kompulzív szerencsejátékosok
érdekvédelmi tanácsát (National Council on Compulsive Gambling). Ez az intézmény
kutatási, egészségnevelési, oktatási és kezelési célok megvalósítása érdekében intenzív
közösségbefolyásoló, lobbizó, pénzforrásokat mozgósító aktivitásokat fejt ki. A tanács
munkálkodásának köszönhető az, hogy kóros játékszenvedély helyet kapott a hivatalos
egészségügyi nozológiában. S a tanács kiadásában jelenik meg – egy másik társaság, az
Institute for the Study of Gambling and Commercial Gaming által is támogatva – 1984 óta,
évente négyszer, a Journal of Gambling Studies című folyóirat.
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A GA felfogása szerint a patológiás gambling elsősorban érzelmi probléma. A kompluzív
szerencsejátékos jellegzetes vonásai közé tartozik a valósággal való szembenézés
képtelensége, a realitás elől a játék álomvilágába történő menekülés, az érzelmi biztonság
hiánya (jószerivel csak játék közben jó a közérzete), a felelőtlen, éretlen, nagyobb
erőfeszítéseket nem vállaló viselkedés. A szenvedélyes szerencsejátékos gyakorta fantáziál
arról, hogy majd nyer és „fejes”, „nagykutya” válik belőle, s akkor nagy emberbaráti tetteket
visz végbe. Ezek az álmok teszik lehetővé számára az élet elviselését. A GA mozgalomban
felhalmozódott tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy hiába játszik csak periodikusan a
játékos, gondolkodása és érzelmi állapota a szünetek ideje alatt sem tekinthető normálisnak.
Amikor nem játszik, akkor sem konstruktív a gondolkodása, s akkor is ingerlékeny, ideges,
feszült, határozatlan, amivel tovább rontja az amúgy is elromlott kapcsolatait (Gamblers
Anonymous, 1984).
Több gamblinggel foglalkozó kiadványban található meg a GA önbecsülő kérdőíve. Az alábbi
kérdőív alapján az tekinthető kompulzív szerencsejátékosnak, aki a húsz kérdésből legalább
hétre igennel felel (What is GA?, 1991). Ezt használjuk alapítványi intézetünkben is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Játszottál-e már a munkaidőd rovására?
Előfordult-e valaha, hogy a játék miatt vált gondterhelté az otthoni életed?
Érintette-e már a jó híredet a játék?
Éreztél-e valamikor lelkifurdalást a játék után?
Játszottál-e valaha is azért, hogy fizethesd az adóságaidat, illetve így old meg az
anyagi nehézségeidet?
Gátolt-e a játék a törekvéseidben és abban, hogy hatékony legyél?
Vesztés után érezted-e azt, hogy minél előbb vissza kell menned, és visszanyerned,
amit vesztettél?
A nyerésedet követően éreztél-e erős késztetést arra, hogy minél előbb visszatérj, és
még többet nyerj?
Gyakran előfordult-e az, hogy eljátszod az utolsó filléredet is?
Kértél-e valaha kölcsön azért, hogy játszhass?
Adtál-e már el bármit is azért, hogy legyen pénzed játszani?
Előfordult-e, hogy a mindennapi kiadások rovására szerettél volna „félretenni a
játékra”?
Megtörtént-e, hogy a játék miatt nem törődtél megfelelően önmagaddal vagy a
családoddal?
Játszottál-e valaha hosszabb ideig annál, mint ameddig tervezted?
Játszottál-e valaha azért, hogy így menekülj el az aggodalmaid és gondolataid elől?
Pénzt szerezni a játékra, tettél-e már valami törvénysértőt vagy fontolgattad-e, hogy
teszel?
Zavarta-e a játék az alvásodat?
Veszekedések, csalódások vagy feszültségek arra késztetnek-e téged, hogy játssz?
Érezted-e már azt, hogy bármi jót, ami csak ért, játékkal kellene megünnepelned?
Gondoltál-e arra, hogy tönkremehetsz a játék következtében?
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A DSM – III – R szerint évek óta fennálló, kedvezőtlen személyi, szociális, családi, pénzbeli
és munkahelyi következményekhez vezető, a játék akadályoztatása esetén nyugtalansággal,
ingerlékenységgel járó, ismételten visszatérő mértékvesztő szerencsejáték űzés előfordulása
esetén diagnosztizálható patológiás játékszenvedély. A kórisme kimondásához az alábbi 9
tünetből legalább 4 fennállása szükséges:
I.
Gyakori belemerülés a játékba vagy a játékra való pénzszerzés kérdésébe.
II.
Gyakori játék a tervezettnél nagyobb összegben vagy hosszabb ideig.
III.
A kívánt izgalom eléréséhez a tét emelésére vagy gyakoribb fogadásra van
szükség.
IV.
Nyugtalanság és ingerlékenység a játék akadályoztatása esetén.
V.
Ismételt pénzveszteségek a játékban, s visszatérések másnap, visszanyerni az
elvesztettet. („Űzöttség”)
VI.
Ismételt erőfeszítések a játék mérsékelésére, vagy abbahagyására.
VII.
Társadalmi vagy foglalkozási elvárások, követelmények esetében fokozódik a
játék.
VIII.
A játék kedvéért néhány fontos szociális, foglalkozási vagy rekreációs
tevékenység feláldozás.
IX.
A játék miatt kialakult, a beteg által ismert jelentős szociális, foglalkozási
problémák vagy törvénybe ütköző cselekvések, s az adóságok visszafizetésének
képtelensége ellenére tovább folytatja a játékot (APA. 1987).
Nincs kizárólag, csak a kóros játékszenvedélyre jellemző személyiségstruktúra vagy tipikus
pszichodinamika, de megállapíthatók jellegzetes pszichológiai sajátosságok. Martin C.
McGurrin szerint ezt az addikciót az extrémönbizalom és a mély kétely váltakozása, az intim
kapcsolatok kialakításának és fenntartásának fogyatékossága, beleértve ebbe a csökkent
szexuális aktivitást is, és néhány vonatkozásban speciális gondolkodási beállítódás jellemzi
(McGurrin, 1992). Ez utóbbival manapság főként a kognitív pszichológia képviselői
foglalkoznak. Mark D. Griffiths úgy véli, hogy a parológiás szerencsejátékosok hajlamosak
lebecsülni a késleltetett jutalmazás révén elérhető eredményeket. Szerinte a játékosok
gondolkodása elsősorban abban a tekintetben torzul, hogy illúziót táplálnak a játék
kontrollálhatósága iránt, s azt hiszik, az eredmény az ő ügyességüktől függ. Emiatt készek
magyarázatokkal szolgálni arra, hogy miért nem sikerül nyerniük. Önsajnálatukat a „majdnem
nyertem” beállítódással mélyítik, ami egyúttal jogcím a játék folytatására (Griffiths, 1990).
Pamela Mobilia arra a kognitív torzításra hívja fel a figyelmet, ami a statisztikai
determinációnak a személyes sors előrejelzésére történő helytelen kiterjesztéséből adódik.
(Mobilia, 1993). Pedig éppen abból a tényből, hogy a szerencsejátékok a valószínűség
módszereivel tárgyalhatók, következik, hogy a játékosoknak semmilyen befolyásuk nincs a
játék kimenetelére. A statisztika szerepe fontos lehet, amikor az ember az általában
legmegfelelőbb eszközt akarja kiválasztani a pénzszerzésre. Bárhogy dönt is azonban, a
tömeges dolgokra vonatkozó statisztika érvénye nem terjed ki az egyén döntésének
kimenetelére.
A néprajzkutató Molnár V. József hívta fel a figyelmet arra, hogy a mágia „narkoelemes”
formái mennyire veszélyes mértékben vannak jelen társadalmunkban (Molnár, 1992). Maga a
mágia pedig, a babonával és áltudománnyal együtt – amint ezt Buda Béla is hangsúlyozza –
világjelenség (Buda, 1994). A mágia, amelynek célja a természet és az emberek feletti uralom
megszerzése, manapság sok tekintetben a pénzhez kapcsolódik. Már a korai kapitalizmus
értékrendjében a szenvedélyes takarékosság volt a szinte karaktervonássá vált emberi
jellegzetesség. A fogyasztói társadalom pedig egyszerre sarkall kényszeres pénzszerzésre és
látványos pénzköltésre. Egy század eleji mondás szerint „a férfit az Isten teremtette, hogy
pénzt csináljon, a nőt pedig arra, hogy a pénzt megtakarítsa”. A század végéhez érve, úgy
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tűnik, a pénz maradt a „teremtés” centrális mozzanata, csak a hangsúly mindkét nemnél a
megtakarításról a költésre tevődött át. Az általam ismert patológiás szerencsejátékosok
esetében a mágikus gondolkodás számos eleme ( az egyes esetből történő általánosítás,
annuláció, csodavárás, naiv hit abban, hogy „számmisztika” segítségével megállapítható a
jövő, s ezáltal megváltoztatható az idő stb.) volt megfigyelhető.
Kenny R. Coventry és Ian F. Brown az izgalmat kereső késztetést tartják a kóros gambling
központi vonásának. Úgy vélik, a játékos a korai évek deprivációjából eredő haragot és
szorongást szeretné kompenzálni a játék örömteli izgalmával. Állításukat kérdőíves
vizsgálattal is igyekeztek igazolni Coventry, Brown, 1993). Grastyán Endre szerint a
technikai civilizáció jellegzetes korérzése az unalom, amely méreteiben elérheti a
környezetszennyezés és természetpusztítás határait. „Megállításának és elhárításának – írja
Grastyán – elméletileg két alternatívája kínálkozik, Egyik az, amelyet Huxley „Szép új világ”ának víziója kínál, az intézményesített kábítószer-használat és egy hagyományos eszköz, az
alkohol. A másik alternatíva a játék – a legtágabb értelemben véve”. (Grastyán, 1983).
Henrya R. Lesieur a patológiás gambling pszichodinamikájában az önmaga ellen fordított
agresszió szerepét hangsúlyozza. A játékos képtelen igazi autonómiára, arra, hogy
felelősséget vállaljon a saját vágyaiért és szükségleteiért, ám arra sem képes, hogy elismerje
függőség igényét. Kamaszkorában megtanult úgy manipulálni, hogy ártalmas, szüleit bántó
viselkedéssel hívja fel magára a figyelmet. Így megőrizte az autonómia látszatát, ugyanakkor
nem kellett teljesen leválnia a szüleiről. Felnőtté válva más tekintélyfigurák vagy maguk a
játék kellékei megtestesíthetik számára a lázadásra késztető szülőket. A játék, melyben
egyszerre vannak jelen a személyesség és személytelenség az előreláthatóság és a
kiszámíthatatlanság, a szabályos és a véletlen mozzanatai, kedvező alkalmat ad a passzívagresszív késztetések, a neheztelés megjelenítésére és az elköteleződés halogatására (Lesieur,
1984).
Duran F. Jacobs általános addikció elmélete szerint minden szenvedélybeteg alapvető
törekvése egy megváltozott identitásállapot elérése. Az addiktív szer vagy aktivitás révén a
szenvedélybeteg, önindukált disszociatív állapotba kerülve, elhatárolja magát a mindennapi
valóságtól. Ez az önpercepciót pozitívan változtató állapot megfelel a beteg idealizált
önképének. Mindazok számára, akik gyenge önbizalommal és negatív önképpel rendelkeznek,
az addiktív tevékenység által elért disszociatív állapot dramatikus önkép-javuláshoz vezet. E
hatás miatt ragaszkodnak aztán mindenáron a szenvedélybetegek, így a szerencsejátékosok is,
a választott szerhez vagy aktivitáshoz Jacobs, 1986).
A megváltozott identitásállapot rendszeres, zavartalan elérését főképpen a tagadás én-védő
mechanizmusa biztosítja. A tagadás egy olyan pszichológiai elhárító mechanizmus, amelyet
az jellemez, hogy a tények és bizonyítékok ellenére sem hiszi el vagy egyenesen cáfolja azt,
hogy problémái vannak. A tagadás problematikáját elsősorban az alkoholizmus esetében
vizsgálták behatóan. Az alábbiakban az alkoholizmus tekintetében tett megállapításokat
törekszem kiterjeszteni és alkalmazni a patológiás játékszenvedély esetére. A játékos
tagadásán túl igyekszem azt is megmutatni, ahogy a probléma tagadása a mindennapi élet
minden területére, annak integráns részére képezve, kiterjed.
A tagadás állandósulását, „bevésődését” kettős megerősítés, részben a permanens veszteség,
részben a kontroll illúziója teszi lehetővé. Mint ismeretes, a tagadás mindig része a hirtelen
stressz hatására bekövetkező pszichológiai változásoknak. Elisabeth Kübler-Ross vizsgálatai
óta közismert, hogy a jelentős veszteségek (halál, válás, elbocsátás, súlyos baleset stb.)
mindig először tagadást, elutasítást válthatnak ki, amint normálisan a harag, az alkudozás, a
depresszió és végül a belenyugvás stádiuma következik. A tagadás negatív érzelmek (félelem,
merevség, bizalmatlanság, elkeseredettség) kísérik. A játékszenvedély rabja folyamatosan
veszít, sőt egyre többet. A szüntelen veszteség pedig folytonos tagadást tart fenn nála. Mivel
pedig tagadja a betegség tényét, így küzdeni sem képes ellene. A veszteség a tagadás kettős
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megerősítésének negatív komponense. A másik összetevő a kontroll érzése. A játékos játék
közben, amint már említettem, izgalmat, pozitív önkép-változást él át, amihez kedvezően
megváltozott közérzetés hangulat társul. Ezzel rátalált a közérzet-szabályozás egy módjára, a
saját érzések szabályozásának mámorító érzésére. Igaz, az utóhatás, a veszteség miatt negatív,
tehát a kontroll mégsem teljes, de a játék hat. Ezért keresi a játékot, a pozitív hatást, míg a
negatív eseményeket külső tényezőkkel magyarázza. A veszteségek miatt mind lejjebb
csúszik a lejtőn, s magára maradva egyre inkább a játék kezdi játszani számára a „bizalmas jó
barát” szerepét. A végén már soha nem érzi jól magát, de a játék így is hat és segít abban,
hogy legalább enyhüljön a rossz közérzet. Ahogy élete egyre szomorúbb fordulatot vesz, már
szinte csak a játéktól remél átmeneti enyhülést, s kapaszkodik is bele, mint fuldokló a
szalmába.
A tagadás jelenségvilágának pontosabb vizsgálata vagy didaktikusabbá tétele céljából
különféle csoportosítások születtek. Jeffrey Goldsmith és Bonnie Green egy nyolc fokozatú
értékelő skálát készített a tagadás erősségének mérésére (Goldsmith, Green, 1988). E
tesztvizsgálat alapján prognosztizálható a kezelésből történő kimaradás veszélye, s a terápiás
fejlődés is lemérhető belőle (Newsome, Ditzler, 1993), Robert Lefever kategorizálása a
vezető pszichológiai folyamatok számbavételén alapul (Lefever, 1998). Segítségével nemcsak
a szerencsejátékos tagadása, de a hozzátartozókat, a munkahelyeket, az egészségügyet és a
társadalmat (önkormányzatot) szintén jellemző tagadás is szemléltethető.
A tagadás főbb formái a kompulzív szerencsejátékos esetében:
1. Egyszerű tagadás:
Ebben az esetben kereken elutasítja azt az állítást, hogy neki bármiféle, akár
szerencsejátékkal kapcsolatos, akár attól független gondjai lennének. Perceptív elhárításról
van szó. „Megoldom én a gondjaimat” – mondja elutasítóan minden sigítő kezdeményezésre a
páciens.
2. Kicsinyítés:
Elismeri ugyan a problémái létezését, ám ezeknek nem tulajdonít nagyobb jelentőséget, s
azt sem fogadja el, hogy a gondjai szükségképpen a játékszenvedélyével függnek össze. .
„Aki igazán betege a játéknak, az többet játszik, s többet veszít, mint én” – állítja.
3. Vádlás:
Elismeri, hogy jelentős nehézségei vannak, de bármi más hajlandó ezért felelőssé tenni és
vádolni, csak a szerencsejátékot nem. „Ha szeretnél engem…”- hibáztatja pl. a házastársát,
elhárítva ezzel magától a felelőséget.
4. Racionalizálás:
Elismeri, hogy sokat játszik, s ebből problémái is adódnak, de erre különféle mentségeket,
kifogásokat, alibiket keres, „legközelebb majd jobban csinálom” – csapja be magát, s
másokat.
5. Intellektualizálás:
Elismeri a problémáit, s azt is, hogy sokat játszik, de a gondok átélése helyett, inkább csak
elméletileg foglalkozik a kérdéssel. „Mi is az a kóros játékszenvedély egyáltalán?”, „Létezike ilyen?”, „lehet-e definiálni voltaképpen?”, „Megnevezhető-e az oka?” stb. felvetésekkel és
„igen, de…” fordulatokkal zárkózik el attól, hogy érzelmileg is megérintse őt a gond.
Kérdéseivel és beszédmódjával kiválasztja azt a fragmentáló és reduktív látásmódot, ahogyan
ő látni szeretné a dolgokat.
6. Elterelés: Játékszenvedély és annak következményei helyett valami más tárgyra próbálja
terelni a figyelmet. „az én igazi bajom az…”-mondhatja, egy más kérdést állítva a beszélgetés
fókuszába.
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7. Ellenségesség:
A játékszenvedély és következményinek bármiféle összefüggésben történő említése esetén
nagyon ingerültté, dühössé és támadóvá válik. Elég ehhez csak kijelenteni a „játék”, „tét”,
„fogadás” stb. szavakat.
A tagadó hozzátartozó esetében is nyomon követhető a tagadás előbb említett hét formája.
Egy család életében természetesen nemcsak a szerencsejáték szerepét lehet tagadni, hanem
sok más dolgot, így például az életciklusok szükségességét, az új fejlődési szakasz kihívásait
is. Ám azokban a családokban, ahol az egyik tag szerencsejátékos, rendszerint éppen ennek
tagadása a fejlődést akadályozó elsődleges gond. (Szándékosan nem fogalmazok úgy, hogy a
szerencsejátékban „szenved”, mert ez a megfogalmazás elkendőzi azt a tényt, hogy a páciens,
ahogy a másféle szenvedélybeteg is, az adott magatartása következtében kapja meg ezt a
kórt). A hozzátartozók közül a házastársa tagadását egy triangulációs mechanizmus is
fokozza. Amint ez a családterápia gondolatköréből jól ismert, a páros (diádikus) kapcsolatok
nagyon ingatagok, labilisak. Megerősödésüket gyakran egy harmadik stabilizáló tényező
bevonása teszi lehetővé. A bevont harmadik komponens védi a párt attól, hogy konfliktusai
eszkalálódjanak, s tönkretegyék a viszonyt. Ez a harmadik tényező, adott esetben, lehet a
szerencsejáték. Csakhogy na játékos szenvedélybetegségének kifejlődésével egy döntő
súlypont áthelyeződés következik be. Amíg eleinte az alapvető kapcsolat a pár két tagja közt
húzódott, addig a későbbiekben egyre inkább a játékos-játék viszonya válik lényegessé.
Ahogy a játékos-játék kapcsolat, a játszás negatív következményei, egyre nyilvánvalóbbaká
válnak, a kapcsolat megőrzése érdekében mind jobban szükség van egy stabilizáló
harmadikra. Ekkor már nem más, mint maga a házastárs tölti be a triangulált szerepét. Mindez
akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a házastárs képessé válik az elhatárolódásra, a háttérbe
húzódásra. Ezzel ugyanis sokkal láthatóbbá válik a játékos-játék viszonyának súlyos, de
elhárított konfliktusa.
A szerencsejátékot űzők családtagjai is gyakran folyamodnak a perceptív elhárításhoz („a mi
családunkban nincs probléma”), a minimalizáláshoz („elég erő van a mi családunkban, hogy
megoldjuk ezt”), az externalizációhoz („a munkanélküliség, a kormány, a szellemiség az
oka”, vagy esetleg saját magukat vádolják a családtag játéka miatt), a racionalizáláshoz
(„rossz társaságba keveredett”), az intellektualizáláshoz (apró különbségek keresése, amelyek
nem illenek rá az „igazi” szerencsejátékosra), az eltereléshez („a családunknak egészen más a
valódi problémája”) és a hosztilitáshoz (szinte kikel magából, mint aki nagyon meg van
sértve).
A munkahely tagadásának egyszerű formája az, amikor a vezetők egyszerűen elzárkóznak a
probléma tudomásul vétele elől, azt állítva, hogy ez teljesen a privát szférába tartozó kérdés.
„A munkáját ellátja, nem ránk tartozik, mit csinál a szabadidejében”, mondhatják, hozzátéve,
hogy „végül is a munkahelyi kasszához, a kávépénzhez nem nyúl hozzá”. A kicsinyítés
példája az a hozzáállás, hogy „tudunk róla, hogy kölcsönkér és eljátssza azt is, de mi ebbe
nem szólhatunk bele, egyébként sem a munkahely dolga ezt megoldani: Vannak fontosabb
dolgaink is”. Az a kijelentés pedig, hogy „nehéz helyzetbe kerültünk, nem csoda, ez történt”
már magában rejti a vádaskodás eshetőségét. „Ki tudná ezt játék nélkül elviselni”, „nincs
akaratereje”, „nehéz gyermekkora volt” racionalizálhatja ilyen módon a munkahely vezetője a
szenvedélyesen játszó dolgozó magatartását. „Ki lesz a felelős a megbélyegzésért, ha kiderül,
hogy téves a játékszenvedély diagnózis?” kérdés mintázhatja a munkahely intellektualizáló
hozzáállását. Másfelől arra is hivatkozhat, hogy pl. az alkoholista esetében előfordulhat
másnaposság, vagy a munkahelyi ittasság, amellyel szemben tényleg el kell járni. De a játékos
esetében nincsenek ilyen fellépést indokló tünetek. Az elterelés egyik módja lehet a kezelésre
járó bonyodalmakra, jövedelem – kiesésre történő hivatkozás. S végül ellenséges viszonyulást
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jelez az, amikor a munkahelyi vezetés – főként, ha maga is hazárdíroz a cég javaival – „a
vállalat lejáratásának” szándékát látja szerencsejáték problematikájának felvetésében.
Számos megnyilvánulási módja van az egészségügy tagadásának is. Sem maga a kóros
játékszenvedély, sem pedig összefüggései nem szerepelnek a szakemberek képzésében. Nem
csoda, ha a szakemberek így nem is ismerik fel a problémát. Ám ha mégis felismerik és
megkísérlik kezelni, akkor sem jobb a helyzet. A szerencsejátkos, ahogy az addiktok
általában, elutasítja a szakembert. Az elutasított szakember pedig vagy lemond a
segítségnyújtásról vagy pedig tagadja azt, hogy egyéni erőfeszítéseinek praktikusan alig van
értelme. S mert tagad, tovább folytatja az eredménytelen erőfeszítéseket. Meglehet, hogy egy
kedvenc külön elmélete is van a játékszenvedélyről, amely esetleg azt is implikálja, hogy nem
lehet igazi beteg az, aki megának okozza a bajt. De felmentheti magát az „időnyomásra”
hivatkozva is a probléma reális érzékelésének és valóban segítő intervenció megismerésének
feladata alól. Végezetül pedig hozzáállhat ellenségesen is a jelenséghez. Például úgy, hogy
igyekszik megszabadulni minden olyan pácienstől, aki a játékszenvedély fogja. A társadalmi
hozzáállást tükröző és kifejező önkormányzatok tagadásának is számos megnyilatkozása
ismeretes. Egy felől nem ritkán hajlamosak tévesen azt feltételezni, hogy minden csavargó,
hajléktalan és munkanélküli, aki csak a „félkarú rabló” előtt ácsorog, az betege a játéknak.
Másfelől a kollégáik és hozzátartozóik között a képviselő-testület, és különféle bizottságok
tagjai, nem ismerik fel a játékszenvedélyt. Találkoztam már olyan kijelentéssel is, hogy „a mi
vidékünkön csak a máshonnan idejött alakok félkarúznak”. Sajátos ambivalenciát tükröz az,
amikor a testületi üléseken életkritikák hangzanak el a játékautomaták s játéktermek
üzemeltetői – „a bárók” – ellen (valóban nagyon sok az illegális nyerőautomata), ugyanakkor
bírságolásra hivatott önkormányzatok, különösen a kisebb településeken, vonakodnak a
maximális büntetés kiszabásától, illetve az automaták elkobzásától. Mindemellett időnként azt
képviselik a döntésre illetékesek, hogy jár az embereknek az ilyenféle kikapcsolódás. Az
viszont fel sem merül, hogy olyan szakembert is meg kellene hallgatni, aki speciális tudással
és tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. Úgy tűnik, az emberek gyakorta és „hivatalból”
szakértőnek tekintik magukat a játékszenvedély kérdésében, s ennek megfelelően,
felkészültség híján is, bátran nyilatkoznak a rádiónak, tv-nek, újságoknak stb. a jelenség
sajátosságairól. S természetesen előfordul agresszív hozzáállás is, amikor pl. azt mondja a
hivatal képviselője: „szóval maga szerint mi szerencsejátékra verjük el a pénzünket! Minden
élvezetről mondjunk le talán?!”
Noha nem minden szakember tartja a tagadást az addikciók alapvető mechanizmusának,
mégis ez a kategória tűnik egy olyan értelmező keretnek, amely nem csak a
szenvedélybetegről szóló adatok ésszerű elrendezését teszi lehetővé, de a terápia irányát, s
haladását is világosan megmutatja (Brissett, 1988).
A tagadásnak az élet mikro- és makrószféráit átható jellege miatt a kezelésnek is átfogónak,
multimodálisnak kell lenni. A páciens egyénre szabott de több dimenziós és szükségképpen
közösségben folyó terápiája mellett fontos a család támogatása, valamint munkahelyek
érzékenységének felkeltése szerencsejátékot űző dolgozói segítése iránt. Lényeges továbbá a
társadalom informálása a probléma reális súlyáról, az álam által támogatott vagy tolerált
szerencsejátékok következményiről és a kívánatos politikai lépésekről. Ezen fölül szükség van
a családvédő szolgálatok, a fiatalok nevelésében érintett intézmények és a büntető,
bűnmegelőző szervezetek dolgozóinak speciális képzésére, hogy segíteni tudjanak talpra állni
a beteges mértékben játszóknak. A páciensek kezelését célszerű egy megfelelő programmal és
szakemberekkel rendelkező fekvőbeteg intézményben kezdeni. A tagadás miatt ugyanis csak
abban az esetben ismerik el, hogy segítségre szorulnak, amikor már nemcsak egyéni, de
családi, munkahelyi és anyagi vonatkozásban is egyaránt csődbe jutottak. Ahogy a mély
krízisig lépcsőfokokon át érkeztek el, úgy a felépülésnek is megvannak a maga stádiumai.
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Az egyre súlyosbodó kórfolyamat első lépcsőfoka a rövid ideig tartó nyerés, a második a
vesztés, a harmadik pedig a reményvesztettség, mely utóbbi aztán a teljes összeomlásba
torkollik. A krízisállapotba jutott játékos szorong, depressziós, öngyilkossági késztetései
vannak, és igen gyakran folyamodnak kábítószerhez, alkoholhoz. Emiatt kerülnek kórházba. S
ez az a pillanat, hogy az intenzív, illetve akut ellátást követően speciális addiktológiai
részlegre küldjék őket. A dinamikus felépülési modell szerint a talpra állás az átmenet kritikus
fázisával kezdődik, amit a korai újraépítés szakasza követ, majd a növekedés fázisa zárja a
sort. Mindegyik fázishoz sajátos, megoldandó feladatok tartoznak. A feladatok egy része a
játékkal, másik része elrendezésre váró életproblémákkal, a harmadik része pedig az attitüd
változásával kapcsolatos.
A felépülés felé vezető átmenetben természetesen a játék abbahagyása jelenti a határkövet.
Ettől azonban még nem jön rendbe az elrontott családi élet, s nem tér magától vissza a
munkában elvesztett reputáció sem. A szerencsejátékot abbahagyó szinte annyi
gondoskodásra és törődésre szorul, mint egy újszülött. Intenzív külső támasz nélkül nem
volna képes az önmegtartóztatásra. Ezt biztosítja eleinte a kezelő intézmény
multiprofesszionális szakember gárdája, majd később, egyre nagyobb mértékben, a spirituális
önsegítő közösség. Ebben az időszakbab nagyon fontos a biztonságos, s ugyanakkor a beteg
manipulációinak elejét vevő világos keretek kijelölése és tartása. A legdöntőbb változás
valószínűleg az attitűd terén indul el. Az új attitűdöt a játék feletti kontroll elsvesztésének
beismerése, az értelmetlen küzdelem feladása, a felépülés programjának, s egyfajta
szenvedélybeteg identitásnak kezdődő elfogadása jellemzi. Gregory Baetson szerint a valódi
felépülésben egy olyan újfajta személyes episztemiológia felmerüléséről van szó, amely
alapján az egyén már nem szimmetrikus és versengő, hanem komplementer viszonylatban, a
nála nagyobb egész részeként szemléli önmagát. Az episztemológia magában foglalja az
attitűdjeinket. Az életről szóló állításaink tudattalan kontextusát nyújtó attitűdjeink alapján
választjuk érzelmeinket és cselekvéseinket. A felépülés programjának, elveinek követése, a
mellette történő elköteleződés nem más, mint a tudatosan kifejezett új attitűd. David Berenson
úgy véli, hogy az attitűdváltozás igazi indikátora az, hogy a páciens kapcsolatba került-e a
szakrális dimenzióval, s érzékeli-e a mindig elérhető, megértő divinális jelenlétet. A szakrális
közvetlen és egyéni tapasztalata a szubjektíven és objektíven egyaránt túlmutató metaobjektív (Berenson, 1994).
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A szenvedélyes szerencsejátékos, miközben kontrolálni akarta a kontrollálhatatlant, nemcsak
a játék, de élete felett is elvesztette a befolyását. A felépülés újraépítési szakaszában a fő
terápiás törekvés helyreállítani a felelősséget életének ama területein, melyek valóban tőle
függenek. Mivel pénz nélkül, amely a játéknak is kelléke, aligha lehet élni, újra kell tanulnia a
pénzzel való bánásmódot. Először, mintegy „ki kell tanulnia” rossz pénzkezelési szokásaiból,
s „a nem tudok a pénzzel bánni, s ezt tudom magamról” pozícióból kiindulva megszerezni a
kompetenciát. E tanuláshoz hozzátartozik a pénzzel összefüggő célok felálítása és értékelése
képességének elsajátítása is (pl. reálisak e, specifikusak e, elérhetők e a céljaim, az enyémek e
ezek a célok, motivált vagyok e a megvalósításukra, megéri e nekem, ártok e vele másoknak,
mikorra akarom elérni stb.) Meg kell tanulni megkülönböztetni a rövid és hosszú távú célokat,
a prioritás adást, s újratanulni a szükségletek és vágyak differenciálását. A megtanultakat
aztán, az elrendezetlen adósságok kiegyenlítésének lehetőségeit felmérve, nyomban
alkalmazni is kezdi a felépülőben lévő. Egy másik fontos tanulási feladat a játékra felszólító
ingerek (helyek, személyek) szándékos kikerülése, s az asszertív „nem”-et mondás gyakorlása
(pl. „nézd, nekem nagyon nehéz nemet mondanom, mégis nem”!). Az érzelmekkel történő
foglalkozás, az érzéskifejezés tanulása terén hangsúlyos szerepet kap a „dühmunka” (pl.
agresszíven „eldobálni” a rossz megoldásokat és szokásokat, alkalmas tárgyat ütve kikiabálni,
„ami a szívét nyomja” stb.). a bentfekvő kezelés során, a második héten, a pácienstől
különválasztva – informáló, edukatív és kapcsolatépítő céllal – szokás behívni a közeli
hozzátartozókat. A harmadik héten ellenben már kérik őket, hogy a péciensekkel együtt
vegyenek részt a csoportterápiás üléseken. Ezeken az üléseken, megfelelő előkészítés után –
Joanna Franklin és Donald Thoms tapasztalatai szerint -, gyakran derül fény családi titokra,
elrendezetlen veszteségekre, esetleg olyanokra is, melyek metaforikus jelentést kölcsönöznek
a játékos vesztő magatartásának. Nem ritkán a játékot erősítő rejtett családi szabályokra derül
fény (pl. „aki veszít, az nyertes”). A hozzátartozó bevonása nem csupán e rejtett szabályok
befolyásolása miatt lényeges, hanem azért is, hogy jobban megértse azt a nagyfokú belső
változást, amelyen a felépülőben lévő átmegy. Ha ez nem történik meg, akkor nagy a
kapcsolat elhidegülésének a veszélye (Franklin, Thoms, 1989).
A szerencsejátékhoz a „cinkelés” is hozzátartozik. Szemben a más lapjaiba belenéző csalóval
és szélhámossal, a patológiás játékos mintha a „sors kockáit” akarná rázogatni, hogy kontrollt
gyakoroljon a jövő és véletlenszerű jelenségek felett. A felépülés spirituális feladata
megbékélni akaratunk korlátaival. A mitológia nyelvén fogalmazva ez annyit jelent, hogy a
páciens tanulja meg tisztelni a véletlent megszemélyesítő Tükhét, és a sors fonalát kézben
tartó Moirákat is, nehogy elvakuljon, ha Fortuna mégis felkarolná.
Az új, meginduló diskurzusban a felépülő sorstársak elengedhetetlenek, továbbá ha a páciens
és családja nem képes dialogikus kölcsönviszonyra és együttfejlődésre, úgy közös identitásuk
kétségessé válik. A család számára éppen a páciens új attitüdje és élete kelt nagyfokú
bizonytalanságot. A családterápia eshetősége és feladata ilyenkor segíteni a családot a
bizonytalanság elviselésében, ami esélyt ad arra, hogy működését aztán magasabb szinten –
új, közösen osztott jelentéseket, nyelvet, s végső soron rendszert is létrehozva – szervezheti
újra. A családnak sokszor csak egy megfelelő stimulációra, „lökésre” van szüksége ahhoz,
hogy aztán képes legyen meggyógyítani önmagát. Hiszen a legtöbbször a kezelést is maga a
család presszionálta. Igaz, nem az ilyenfajta, egész rendszerét megbolygató „furkálódásra”
számítva.
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A szerencsejáték ismertetőjele:
„Olyan cselekvés, amely bizonyos idő, tér és értelmi határokon belül játszódik le, látható
rendben, önként vállalt szabályok szerint, az anyagi haszon vagy szükségesség légkörén
kívül”.
A szerencsejátékos az anyagi haszon, s kényszeresség motívumát is bevonva a játékba válik
az igazi játék elrontójává. Az angol nyelvben nem is nevezik ezt már játéknak (play), hanem
fogadásra, kockáztatásra utaló játszmának.(game) Jóllehet, a kóros gambler számára a
szerencsejátéktól való tartózkodás életre szólóan ajánlott, magát a játékot, amit valaha
kisgyermekként még tudott, újra megtanulhatja és József Attilával újra elmondhatja, hogy
„tudom, mint a kisgyerek, csak az boldog, ki játszhat”.
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