Prevenciós lehetőségek a drogrehabilitációban
különös tekintettel a Leo Amici 2002 Alapítvány drogprevenciós és terápiás közösségi
tevékenységére

Az Új Nemzeti Drogstratégia létrehozásánál, a drogprevencióban,
valószínűleg a józan élet, az aktív józanság meghatározó tényezővé
válhat. Az aktív józanság egyfajta részleges immunitás. Nem véd meg
ugyan a betegségtől, de enyhíti annak tüneteit és következményeit. Az
aktív józanság főként szociális tanulás és társas hatások révén
sajátítható el. A drogprevenció célcsoportjának tartott fiataloknak
szükségük van arra, hogy lássanak józan embereket, találkozzanak
velük, ezáltal mintát nyerjenek annak tudatosításában, hogy a józanság
milyen fajta küzdelemmel jár, mire van szükség hozzá, miképpen
lehet küzdeni érte, s mi ennek az erőfeszítésnek a gyümölcse, amelyért
érdemes fáradozni. Ma, Magyarországon két olyan szerveződés van,
ahol jelentős számban találhatók aktívan józan, józanságukat hitelesen
vállaló, a józansággal identikus, éppen ezért szinte hatványozottan
józan emberek: ezek egyike a 12 lépéses önsegítő csoportok, a másik
pedig a terápiás közösségek (TC) elvét követő drogrehabilitációs
intézetek. (A 12 lépéses programok és a TC-k a programba kerülés
feltételeit, szelekciós kritériumait, a hierarchiát, tekintélyszerkezetet és
a szakemberek részvételét tekintve gyökeresen eltérnek egymástól. A
„végtermék”, az aktivan józan ember mégis ugyanaz. 1986-ban egy
igen népszerű amerikai kosárlabdázó, Len Bias egy mérkőzés előtt
váratlanul meghalt. A halált kokain-túladagolás okozta. A hír
nyomban közismertté vált. Bias halálát követően az USA-ban

mindenütt számottevően csökkent a kokain-fogyasztás, s a csökkenés
több hónapon át tartott. Azóta több vonatkozásban is igazolódott,
hogy a kulturális ízlésirányítók (énekesek, sportcsillagok, filmsztárok)
viselkedésének, történetének, példájának nagy befolyása lehet a
serdülők és fiatal felnőttek drogfogyasztására. Az utóbbi években
hazánkban is gyakorlattá vált népszerű színészek, sportolók stb. józan
mintaadó személyként való szerepeltetése különféle rendezvényeken
és a médiában. Ez a változás előjele lehet, ám. mindemellett a
tapasztalatok szerint igazán „katartikus” hatása legtöbbször annak van,
amikor a drogfüggőségből felépült, a drog helyett a józanságot
választó ember narrativáját ismerheti meg a közönség.
Véleményem szerint ma az aktív józanok jelenthetik azt a szűk
keresztmetszetet, amely meghatározhatja az ÚJ Nemzeti Drogstratégia
megvalósulásának ütemét, sebességét. Az „egész” haladása - mivel az
egész csak együtt, s nem részenként érheti el a kitűzött célt - attól
függ, hogy miképpen fokozható a leglassúbb, a legkevésbé lépést
tartani tudó elem sebessége. Ma még a szerhasználó drogfüggőkhöz
képest is nagyon kevés a talpra állt józan személy. A kísérletező és
rekreációs droghasználók egészségmegőrzése, egészségfejlesztése
érdekében (akik aránya a lakosságban jóval nagyobb, mint a függőké)
szintén szükség volna józanokkal való találkozásokra.
A drogokkal kísérletező fiataloknak, mint ahogy valamennyi
fiatalnak, nemcsak józan modellekre van szükségük, hanem értékeket,
ideálokat mutató közösségre is, olyan egészséges, énerősitő,
felelősségre nevelő, biztonságot nyújtó, náluk több, nagyobb rendszert

képező vonatkoztatási csoportra, mellyel azonosulni tudnak, s amely
segíti őket abban, hogy ellenálljanak a felnőttség és a hűség ürügyén a
józanságot

„cikiző”,

szorongáskeltés

(státusszorongás)

révén

drogfogyasztásra ösztönző deviáns hatásoknak. A serdülőkori
identitásfejlődéshez hozzátartozik a végtelennel és lehetetlennel
szembesítő, a kockázatvállalással járó liminális-élmények keresése, a
„változtasd meg az életedet” rilkei követelménye, a szabadság
kergetése.

Az

egészséges

közösség

segíthet

ellenállni

a

„bálványimádásra” emlékeztető divatkövető felhívásoknak (pl. a
korlátlan siker álmának), megtaníthat disztingválni helyes és helytelen
közt, lehetőséget ad a valódi szabadságba (vagyis saját szabályainkat
követő életvitelbe) való „kitörésre”, s biztosítja az átlényegülést
szentesítő átmeneti rítust, illetve definíciós ceremóniát. A TC-k
professzionális teamje – ha jó team - koherensebb, erősebb és
hitelesebb közösség, mint az a (kortárs)csoport, amelybe a drogozó
fiatal tartozik. A drogok a tudat- és érzékszervi működések
módosítása révén kínálnak liminális-jellegű élményeket. A TC súlyos
drogfüggők habilitáló, szocializáló kezelő intézménye. A TC-be
kerülő fiatal viszonylag hosszú módszeres munka eredményeképpen
megtanulja egészséges módokon és formákban (szóban, írásban,
munkában, énekben, táncban, mozgásban stb.) kifejezni és elmondani
azt, hogy ki ő.
A TC nemcsak a józanság-modell és a józan közösségek
aligha helyettesíthető formája, de - mivel kedvező eredmények
egyértelmű felmutatására képes - valamennyi drogmegelőző és

drogkezelő

vállalkozás

nyilvánítható.

A

biztos

komlói

pontjának,

terápiás

közösség

horgonyának
az

államilag

finanszírozott egészségügyi és szociális ellátástól független civil
kezdeményezésként alakult 1992-ben. Az intézmény arculatát a
kezdeti időkben elsősorban az odaadás és példamutatás értékeit
követő, részben az Anonim Alkoholisták mozgalmán nevelkedett,
részben a névadó olasz és más külföldi intézményekben szerzett
tapasztalatokkal rendelkező karizmatikus vezetői határozták meg. Az
első munkatársak mindegyike rendelkezett valamiféle egyéb kereső
foglalkozással,

ráadásul

az

intézet

évekig

teljes

mértékben

önkéntesekkel működött, így a munkatársak szabadon, külső
korlátoktól mentesen, építhették a megtervezett terápiás és szellemi
kultúrát. Senkinek sem kellett attól tartania, hogy a megélhetését
veszélyezteti ezzel az egyébként nagy kockázatvállalással kezdődő
vállalkozással. A munkatársak a társadalmi fejlődés lelkiismereti
kérdésének

tekintették

a

másodrendű

állampolgárokkal

való

bánásmódot. Ez a hozzáállás biztosította a küldetéstudathoz szükséges
közös nevezőt. Ugyanakkor – különböző formákban – valamennyien
(vagy felépült szenvedélybetegként vagy hozzátartozóik révén)
érintettnek illetve sújtottnak tekintették magukat az alkoholizmus
vagy a narkománia által.
Az autonómia megőrzését különösen fontossá tette az a körülmény,
hogy a drogbetegek kezelése csak jól átlátható, ellenőrzött és
szabályozott, az erőszakkal való fenyegetés lehetőségét teljes
mértékben kizáró viszonyok között valósítható meg. Ezt pedig csak a

paraszolvenciától, az autoritáriánus vezetéstől valamint a gyógyszerés kórházipari érdekektől történő elvi és módszeres elhatárolódással
lehetett megvalósítani. A közös vállalkozásban való részesedés, a
feladatok elvégzése, a helytállás, az erőfeszítések, a teljesítmény
növelte a szolidaritást és a spirituális szuverenitás érzését. Az
intézmény fejlődése során a vezetés egyre inkább menedzsment
(lobbizásra és fund-raisingre is képes) típusúvá vált. A közösség
erősítése és az értékek ápolása mellett az újszerű feladatok
megoldására jó eshetőséget adó szervezeti struktúra, szabályok és
belső kommunikáció alakult ki. Mind fontosabbá vált a szakmaiság, a
szakmai standardok követése, a munka minőségének folyamatos
javítása. A szakmai kontrollt részben a nyilvánosság, részben az
állami és társszervezetek visszajelzései biztosítják. A finanszírozásban
döntő szerepet játszó pályázatok, források figyelése állandó projektkészítési mozgásban tartja a vezetést. Az intézmény az évek során
szervesen integrálódott a város közéletébe, s gazdag
kapcsolatrendszert alakított ki a hasonló profilú intézményekkel. Az
előbbit jelzi többek közt a Komló várostól két ízben is kapott
magasrangú elismerő cím. Különösen szoros munkakapcsolat alakult
ki a drogprevenciós tevékenységre, nappali ellátásra és képzésre
szakosodott budapesti Megálló Csoporttal, amely szervezetet felépült
drogfüggők, jelentős, józan kockázatvállalással, alulról szerveződve
hoztak létre.
Az addiktológiai közösségek megkülönböztető specifikuma az, hogy a
pozitív változás, odaadás és felelősségvállalás kultúráját megvalósító

közösség a legfontosabb gyógyító erő. A közösségi terápia főbb
hatótényezői közé a következőket sorolhatók: a közösség mindennapi
életében résztvevő bentlakók különféle szociális szerepeket sajátítanak
el; minden bentlakó a változás szerepmodellje; rendszeresek a
terápiában lévők viselkedésének megfigyelésén alapuló, gondoskodást
tükröző visszajelzések; a közösség biztonságos teret nyújt a nyílt és
őszinte kommunikáció számára; a közösség és az egyén fejlődése
egyaránt fontos; a program megfelelően elhatárolódik, önálló keretek
között folyik; a legfontosabb tevékenységek csoportban zajlanak; a
stáb tagjai képzettek s elkötelezettek a közösségterápiás módszerek és
szemlélet iránt. A közösségterápiás program a kezelésben lévő
fejlődését tükröző fázisokat foglal magában; nagy hangsúlyt kap a
tudatosság-fokozás és az érzelmi érés feladata; kiemelt fontosságú
teendő

a

társadalmi

reintegráció;

a

program nagymértékben

támaszkodik az AA (Alcoholics Anonymous) és NA (Narcotics
Anonymous) csoportokra a kezelés és az utókezelés tervezése során.

Az itt következőkben a komlói Leo Amici 2002 Alapítvány
Drogrehabilitációs Intézetében szerzett tapasztalataimat foglalom
össze, szem előtt tartva a drogprevenciós munka irányelveit,
gyakorlatát, lehetőségeit és törekvéseit.
Az intézmény „küldetésnyilatkozata” főbb elemei - mely
mindmáig szájhagyomány útján érvényesül – a következőképpen
foglalhatók össze: „Ebben a közösségben együtt vagyunk jóban és

rosszban. Az együttlét új, egészséges módjait kialakítva tanulunk élni
és

fejlődni.

Nyitottan

és

őszintén

megosztjuk

egymással

tapasztalatainkat, erőnket és reményeinket. Megtanulunk törődni
magunkkal, társainkkal és a közösséggel. Különbségeink ellenére erős
kötelék tart össze minket: a talpra állás szándéka. Karunkat és
szívünket kitárva támogatjuk egymást a józanságban.”
Ebben a közösségben a segítésről vallott elvek egyik
antropológiai hátterét az a herderi/gehleni koncepció képezi, mely
szerint az embert „befejezetlensége”, fogyatékosságai teszik cselekvő,
világát aktívan alakító szubjektummá. A közösség emberképének
másik pillére a homo viator (utazó ember) szemlélet. E Gabriel
Marceltől származó nézet szerint az emberi (élet)utazás főként lelki,
belső, jóllehet megvan a maga külső megfelelője. Az utazásnak
nemcsak kapcsolati, de tér- és idő-dimenziói is vannak. Az utazó célja
túlmutat önmagán. Az utazó számára saját létezése az igazán
megoldandó és kikerülhetetlen probléma. Az utazó tudja, hogy merre
tart, mit keres és mit kérdez, de nem tudja biztosan, hogy hova ér, s
milyen válaszra fog találni. A válasz kapcsolatfüggő; másokkal,
önmagammal, a természettel vagy a teremtéssel való viszonyunkat
alakító. A szakember egyfajta idegenvezető vagy tréner/mentor a
kliens - saját tartalékait felfedező és mozgósító - utazásában. (Az igazi
utazás se nem tömeges turizmus, se nem útjelzők által irányított
közlekedés.) A segítő munka a még ki nem mondott, a még életre nem
kelt, a hiányzó, de implicit lehetőségek létrehozására irányul. A segítő
szakember a kliens még meg nem élt élete megszületésében

bábáskodhat. A talpra állásban meghatározó szerepe van a negatív
magatartás-,

gondolkodási-

és

érzelmi-mintákat

megváltoztató

fejlődési folyamatnak. Erkölcsi vonatkozásban a közösség az
igazságosság és a gondoskodás etikájának talaján áll. Noha a szakmai
koncepció

és

gyakorlat

inkluzív

(minden

hasznos

módszer

megvizsgálására és befogadására nyitott), a szociális tanulás
(modellkövetés)
visszajelzések,

és

a

társas

elköteleződés)

hatás
elve,

(empatikus
valamint

a

konfrontáció,
12

lépéses

hagyományok kiemelt szerepet kapnak a terápiás munkában, ahol
maga a közösség a legfőbb terapeuta.
A terápiás tevékenység nélkülözhetetlen vetülete a spirituális
fejlődés támogatása. Nehéz ugyan, de nem lehetetlen spirituális
tartalmat bevinni egy alapvetően világi, szekularizált kezelési rendbe.
A spiritualitás a közösség számára saját értékünk, emberi méltóságunk
viselkedésünktől való megkülönböztetésének készségét, önmagunk
szeretetének és értékelésének képességét, önnön életünknek a rajtunk
felett álló létbe való beillesztettségének élményét jelenti. A
spiritualitás szoros összefüggésben van a reménnyel. Mások
méltóságát, s az emberi élet méltóságát csak önnön méltóságunk
tudatosulása révén fedezhetjük fel. Az önelfogadás a bennünk lévő
nyers elemek, erőszak, destruktivitás, kétségbeesés, nyomorúság
észrevételét, feldolgozását és a zavaros belső tartalmakon való
felülemelkedés feladatát foglalja magában. A spirituális tevékenység
egyik legfőbb közege a színházterápia. A közösség Lautréamont-tal
vallja, hogy „minden embere költő lehet azáltal, hogy leírja belső

világának üzenetét; az egyetlen értékkritérium ebben a hitelesség”. A
Leo Amici 2002 Alapitvány életében, a kezdeti időszakot leszámítva
igen jelentős szerepet kapott a színházi csoportmunka, mint egyik
legfőbb közösségfejlesztő eszköz.
A

színházi

munkának

kezdetben

főként

rekreációs

és

közösségfejlesztő funkciója volt. Korán felismerték azt a tényt, hogy a
színház jelentős terápiás és prevenciós eszköz lehet és a közösség
aktívan kutatni kezdte a benne rejlő lehetőségeket. A francia
pszichológus és színházi rendező Georges Baal doktorral 1994-ben
kezdődött és 2009-ig folyamatos volt a szakmai kapcsolat. Az általa
tartott színházterápiás képzések és tréningek során a munkatársak és a
kliensek megismerhették, és kézzelfoghatóan tapasztalták a színházés mozgásterápia sajátos gyógyító hatását. A módszert a test és a hang
kreatív kifejezési lehetőségeinek keresésén, az improvizáción és olyan
folytonosságon alapul, mely a spontán kifejezésmódoktól kezdve
egészen a színrevitelig, illetve a színházi előadásig mindezt magában
foglalja. A technikákat alárendeli a csoportmunkának, ahol a bizalom
fejlődése, mások megismerése, a résztvevők közötti konstruktív
kapcsolatok kialakítása, a múltba mélyen eltemetett dolgok analízise
megelőzi a kollektív alkotást és a katarzist. Az előadások során a siker
ízét átélők - ahogy a tapasztalatok mutatják -, olyan önérvényesítési
készséget nyernek, mely megkönnyíti számukra a társadalmi
helyzetekben való kommunikációt. Ez a módszer egyaránt alkalmas
azoknak, akik "gyógyulást keresnek", akik "utókezelés" alatt állnak, s
akik fejleszteni vagy javítani szeretnék veszélyeztetett és problémás

gyermekekkel folytatott munkájukat. A színházterápia jelmondata:
„ahol eddig drog volt, ott legyen színház”. A színházterápiában a
színháznak azt az ősi funkcióját állítjuk vissza, melyben a játékosok
mintegy „felbeszélnek” az Istenhez. A színházterápia során a
résztvevők azt élik át, hogy a néző maga az Isten. A színházi
munkában létrejövő katarzis nem valamiféle „feszültség-levezetés”
vagy a „gőz kiengedése”, hanem a transzcendenssel való találkozásból
adódó sajátos félelem és részvét, illetve együttérzés átélése. A
színházterápia

révén

a

betegség

valamilyen

cél

érdekében

hasznosítható eszközzé válik. A szenvedélybeteg élete során átélt
csapások, szégyen, megaláztatások, kontrollvesztés stb. mind-mind a
művészeti munka felhasználásra váló nyersanyagai. Az évek során a
közösség sok művet vitt már színre. Ezek közül a legfontosabbnak a
Lautréamont: Maldoror énekei című műve alapján készült előadás
tartható. A művet 1997 óta mintegy 100 alkalommal adták elő,
különböző meghívásoknak eleget téve. A darab jellegzetessége az,
hogy szinte minden alkalommal megpróbálják újraszerkeszteni, ami
azt eredményezi, hogy az előadások az előadók számára is újként
hatnak. A szövegek mozgásban vannak, nincs állandó "szereposztás",
így az előadóknak majdnem mindig "premierélményben" van részük.
Az előadásokra való felkészülés során, ragaszkodnak a kialakított
"rítusok" és hagyományok betartásához, ezzel is erősítve a csoport
összetartozás-érzését.
A színielőadás a prevenciós munka egyik fontos területe. A
közösség által betanult darabokat a közösség tagjai gyakran adják elő

olyan helyeken (pl. iskolákban, művelődési házakban), ahova
drogfogyasztás szempontjából veszélyeztetett fiatalok járnak, továbbá
a drogfogyasztás

szempontjából

kockázatos

helyszíneken

(pl.

katonaság). A primer prevención belüli, főként kockázatos
tényezőkre és csoportokra összpontosító munkát s intervenciós
elgondolásokat a közösség vezetői az univerzális, szelektív és
indikatív prevenciós, illetve egészségfejlesztő kontinuum vetületében
fogalmazzák meg. Univerzális intervencióik főként a városban és
környékén élő családokat és fiatalokat veszik célba. Ezek az iskolai,
médiabeli és közösségfejlesztő programok. A szelektív preventív
intervencióik az epidemiológiailag és empirikusan igazolt magas
kockázatú csoportokra, mindenekelőtt addikt családokra irányulnak.
Egy másik szelektív terület a roma lakosság, a munkanélküliek
drogozása, vagy a középiskolai oktatásból kimaradt fiatalok csoportja.
Mindazok a csoportok tehát, melyek esetében a társadalmi
integrációból való kimaradása együtt jár a drogozás kockázatának
növekedésével.
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(iskolakerülés illetve súlyos tanulási problémák, delikvens magatartás,
drogfogyasztás, bántalmazás, nevelési feladatok negligálása, patológia
stb.) irányulnak.
A prevenciós célú fellépések során a többféle szociális
hatásfaktort egyidejűleg alkalmazó interakció (katartikus előadás,
beszélgetés a résztvevőkkel, fiatalokkal, szülőkkel, tanárokkal stb.) az

élet kihívásaival való szembesülésre, az egészséges életstílus és
magatartás megvalósításának eshetőségeire összpontosít.
A szelektív prevenciós munka kitüntetett területe a szülő- és
hozzátartozó

csoport.
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szerveznek a kezelés alatt álló szenvedélybetegek hozzátartozói
számára. A szenvedélybetegség mindig érinti a beteg hozzátartozóit is,
akik a legkülönbözőbb módokon próbálnak meg alkalmazkodni egy
olyan problémához, melyhez lehetetlen az egészséges alkalmazkodás.
A szenvedélybetegek hozzátartozóival folytatott munka célja az, hogy
a családtagok nagyobb kontrollt nyerjenek az életüket befolyásoló és
megpecsételő függőségi minták, kodependens vonások felett. A
„szeretetteljes elhatárolódás”, az emberek közti pszichológiai határok
helyreállítása egyfajta újra felnövéshez és újrakezdéshez, ezáltal az
élet szükségszerű aspektusainak és paradoxonjainak a korábbinál
sokkal nagyobb mértékű elfogadására ad eshetőséget. A családokra
irányuló rehabilitációs munka elválaszthatatlanul összefonódik a
családi prevencióval, hiszen a hatás az egészséges családtagokra s a
tágabb családra, rokonságra, baráti körre is kiterjed.
A családi szintű prevenció: a protektiv családi tényezők (pl. a
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javítására) növelésére és a családi reziliencia fokozására irányuló
programok kutatása és metaanalízise azt igazolja, hogy a családibázisú intervenció hatékony és hatékonyabb a másféle prevencióknál.
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Készült, a komlói Leo Amici terápiás közösség közös gondolkodásának
eredményeképpen.
www.leoamici.hu

