
E tanulmány elkészítéséhez három út bejárása
vezetett. Az elsõ egy több hónapon át tartó men-
tálhigiénés segítõbeszélgetés, melyben a klien-
sem problémája érinti a szociális szorongás tárgy-
körét. A második a munkahelyi környezetemben
elvégzett, a szociális szorongásra irányuló saját
vizsgálat. Harmadikként a témában fellelhetõ
szakirodalom áttekintése segített továbbhaladni.

Egy budapesti közkórházi osztályon dolgozom
gyógytornászként. Feladatom a betegek gyógyí-
tása, akik újszülött- és csecsemõkorú idegrend-
szeri sérültek. Az év nagy részében gyakorlatot is
vezetek hallgatóimnak. Jelenleg a betegellátás és
a felnõttoktatás területén tevékenykedem, ahol
nem nélkülözhetõ a mentálhigiénés szemlélet.
Meg kell említenem még egy területet, ahol az
utóbbi hat évben próbálok helytállni: kórházi
betegeket látogatok. Ezalatt óriási jelentõsége
van annak, hogy mennyire vagyok jelen a másik
számára, figyelmesen hallgatom-e és elfoga-
dom-e.1 Részese voltam olyan helyzeteknek,
amikor gyógyíthatatlan betegséget, klinikai ha-
lálból való visszatérést, születést, gyógyulást,
válást megélt emberek életébe léptem. A mun-
kám során több alkalommal találkoztam és va-
lószínûleg fogok is találkozni a betegeim olyan
hozzátartozójával, vagy a hallgatóim között
olyan emberrel, aki a fehér ruhám, az életko-
rom, a szakmai tapasztalatom vagy a hierarchi-
ában betöltött helyem miatt képtelen kommu-
nikálni, vagy egyszerûen csak a hétköznapi
találkozás alkalmával megszólalni. Hogyan ke-
zelhetem ezeket a helyzeteket, hogy õk minél
kisebb szorongással jussanak túl a találkozáso-
kon, illetve lehetséges-e rövid idõ alatt bizalmat

építeni az egészségügyben vagy az oktatásban,
hiszen nem lehet mindenki a kliensem. Vagy le-
het-e korán, jól felkészíteni egy gyermeket
olyan helyzetekre, ahol már „egyedül” önmagá-
ért kell kiállnia egy közösségben vagy közösség
elõtt – milyen út vezet idáig? Ez az út, valljuk
be, nem könnyû, akár szülõi szerepbõl, akár ne-
velõi szerepbõl tekintjük.

Ezért érintett meg a szociális szorongás té-
mája, és a fenti néhány mondat is érzékelteti,
hogy több szerepben is megjelenhet az életem-
ben. Egy ilyen szorongással terhelt segítõbe-
szélgetés eltér a megszokott beszélgetési hely-
zetektõl. Gondolkodóba ejtett az a szituáció,
melynek során a szavak, a beszéd, a társas hely-
zet az, ami a másiknak gondot okoz. A segítõ-
beszélgetés indítása is nehezebb az ilyen ember
számára. Hisz segítõbeszélgetést szavak nélkül
nehéz lenne folytatni. Mindnyájan tudjuk, mi-
lyen sokat jelent a hallgatás, a csend és az érin-
tés, hisz életünk elején és végén is szavak nélkül
találkozunk egymással. Az ember azonban
olyan társas lény, aki a beszéd készségével ren-
delkezik, amely kapcsolataira nézve mindenna-
pi szükséglete, és ezekben nem mindegy, ho-
gyan kommunikál. Vannak olyan szociális
helyzetek, amikor a megszólalás nem kevés em-
bertársunk számára erõs szorongást okoz. Így
maga a segítségkérés is szorongató helyzetbe
hozza õket. 

Tanulmányomban szeretném röviden össze-
foglalni, hogy mentálhigiénés segítõként mirõl
ismerjük fel a szociális szorongást, és hogyan áll-
hatunk a kliensünk mellé, mi az, ami számára
segítség lehet. 
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„Szeretném mondani, de nem tudom”

S Z E R E D A I  M Á R T A

Szociális szorongás és mentálhigiénés segítõkapcsolat

1 H. Faber – E. Van der Schoot: Segítõ beszélgetés. Mentálhigiéné, lelkigondozás és pszichoterápia 1., Párbeszéd (Dialógus)
Alapítvány, Budapest, 2003, 83–103.
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A SZOCIÁLIS SZORONGÁS JELENSÉGE,
TÜNETEI, GYAKORISÁGA

A szorongás élménye mindnyájunk számára is-
merõs érzés. Életünk során nemegyszer kerü-
lünk olyan helyzetbe, hogy izgatottá válunk, ide-
geskedünk, félünk valamitõl, egy helyzetben
rosszul érezzük magunkat, vagy egyenesen nem
is szeretnénk részesei lenni. Gyermekként a szi-
gorú felnõttektõl, a számonkéréstõl, tanulóként
a dolgozattól vagy a vizsgától, felnõttként az új
munkahelytõl, a fizetéscsökkentéstõl, a fõnök-
tõl, házastársként párunk elvesztésétõl, a szere-
tet megfogyatkozásától, szülõként a gyermekte-
lenségtõl, a gyermek elkallódásától, vagy egész
életünkben kimondatlanul az értelmetlenségtõl,
a haláltól félünk, szorongunk. Ez egyike alapve-
tõ érzéseinknek. Evolúciós örökségünk, mely va-
lódi veszélyhelyzet esetén megmentheti az éle-
tünket. Ezért hozzá kell tennünk, hogy nem
minden „ódzkodás” kóros.2 De amikor az ember
olyan helyzetekben is szorongani kezd, amelyek
egyenesen barátságosnak mondhatók, vagy a ve-
szély elmúlta után is szorong,3 akkor már szo-
rongásos zavarról beszélhetünk.4

Amikor egy szorongásos zavarban szenvedõ
embert különbözõ társas helyzetekben, iskolá-
ban, nyilvános szerepléskor,5 beszélgetéskor vagy
például telefonálás, evés vagy ivás alkalmával oly
mértékû félelem fog el, hogy az a teljesítményét
rontja, elkerülõ viselkedésre készteti, és közben
erõteljes vegetatív tünetektõl szenved, akkor
szociális fóbiáról beszélünk.6 Ez néhány perctõl
akár pánikroham létrejöttéig is terjedhet. A tár-
sas fóbiában szenvedõk a legtöbbször azért nem
mennek emberek közé, nehogy valami miatt
megszégyenüljenek.7 Sokan közülük arról pa-
naszkodnak, hogy ilyen szituációban erõs szív-
dobogást kapnak, mellkasi fájdalom fogja el
õket, nem kapnak levegõt, nem tudnak megszó-
lalni, remegni kezdenek, elpirulnak, izzadnak, és

ez nagy kínlódással jár számukra, éppen ezért
igyekeznek kerülni ezeket a társas helyzeteket.
Szorongásszintjüket jellemzõen tudják csökken-
teni, ha elkerülik a számukra félelmetes szituá-
ciót, és általában tudatában vannak, hogy félel-
mük irracionális.8 Esetleg egy biztonságkeltõ
személy jelenléte is csökkenti szorongásukat.9

Egy kliensem a következõképp írta le érzéseit,
amikor társaságban kell megszólalnia: „Elönt a
verejték, az egész testem remegni kezd, és félek,
hogy a hangom is remegni fog, ezért inkább
nem szólalok meg.” 

Elkerülõ viselkedésük miatt azonban életük
egyre jobban beszûkül, és bár vágynának embe-
ri kapcsolatokra, egyre jobban visszahúzódnak,
sõt vannak köztük, akik már a házból sem lép-
nek ki, sõt csengetésre nem nyitják ki az ajtót.10

E tüneti jegyek alapján, azaz a megjelenésben és
az észlelt viselkedésben a szociális szorongás ro-
konítható az elkerülõ személyiségzavarral, mely-
nek során a személy tart a kritikától, az elutasí-
tástól, a megszégyenüléstõl, és ez extrém
félelmet okoz neki a társas helyzetekben. Ám a
kettõ eredetében és kialakulásában különbözik
egymástól. Az ilyen emberek önképe szélsõsége-
sen negatív. „Azt érzem sokszor, amit most is,
hogy szerencsétlen vagyok. Hogy nem megy ne-
kem semmi, nem tudom...” – fogalmazott ön-
magáról egy beszélgetésben a kliensem. Máshol
pedig ezt mondta: „Nem merek megszólalni,
mert hülyének fognak nézni, csak butaságot tu-
dok mondani, senki sem kíváncsi rám, nem ér-
deklem õket, mind engem hibáztatnak, és én
ezt elhiszem.” Ezek az emberek értéktelennek
érzik magukat. Kapcsolataikban a túlzott ön-
kontroll jellemzi õket.11 Ez nagyon jól kivehetõ
kliensem következõ mondatából is: „Az utóbbi
idõben megfigyeltem, hogy már nem is a csaló-
dástól félek, hanem attól, hogy én okozok csaló-
dást nekik. Ezért megpróbálok mindenütt meg-
felelni, maximálisan.” E személyiségzavarnak

2 Buda B. – Oláh T. – Pécsi T.: Neurózis, Origo-Press, Budapest, 1988, 59–71.  3 R. C. Atkinson – E. Hilgard: Pszichológia,
Osiris, Budapest, 2005, 567–572.  4 Arató M.: Mindennapi szorongásaink, Grafit, Budapest, 2001, 93–106.  5 Pável M.:
Életesemények lelki zavarai I., Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2005, 176–185.  6 Tringer L.: A pszichiátria tan-
könyve, Semmelweis, Budapest, 2010, 86–87., 104., 123–131., 196., 333.  7 R. C. Atkinson – E. Hilgard: Pszichológia, i. m.
567–572.  8 Tringer L.: A pszichiátria tankönyve, i. m.  9 Arató M.: Mindennapi szorongásaink, i. m.  10 Bitter I.: A fóbi-
ák diagnosztikája és terápiája. Háziorvos Továbbképzõ Szemle, 1996, 92–94.  11 American Psychiatric Association: DSM-IV
diagnosztikai kritériumai zsebkönyv, Animula, Budapest, 1995.
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„természetes” velejárója a szociális fóbia –
mondja Ratkóczi Éva.12

1966-tól különböztetik meg a szociális szoron-
gást a többi fóbiától, ekkor írta le jellemzõit
Marks és Gelder.13 A tudomány szemében tulaj-
donképp azóta létezik, bár valószínû, hogy sosem
volt ismeretlen az emberiség számára. Hazánk-
ban körülbelül az 1980-as évektõl beszélünk ró-
la. Természetesen addig is létezett, csak nem
szerepelt a diagnosztikai rendszerekben. A szo-
ciális szorongás mint kórkép felismerését vagy
elismerését tulajdonképp az nehezíti, hogy a fé-
lénkség, a gátlásosság nem betegség. Ez esetben
valóban nehéz különbséget tenni a normális és
a kóros között, mert az idegenektõl mindnyájan
tartunk, az ismétlõdõ megaláztatásokat is kerül-
jük, nem szívesen állunk egy szoba közepére,
hogy a többiek legeltessék rajtunk a szemüket. A
WHO osztályozási rendszere segíthet minket a
felismerésben; a betegségek nemzetközi osztá-
lyozására szolgáló kódrendszer tizedik revíziója
(BNO-10) kiemel néhány fontos kritériumot: 
– nem pszichés betegség következménye; 
– csak kritikus szociális szituációkban jelenik

meg;
– a beteg igyekszik ezeket kerülni;
– jellegzetes félelmek: nyilvános beszéd, evés,

ivás, írás, vizelés stb.14

A további kutatásokban többen azt is észlel-
ték, hogy vannak olyanok, akik csak egy bizonyos
helyzetben, például nyilvános elõadói szerepben
szorongnak (mint az osztályunkon dolgozó fõnõ-
vér, aki a tanulmány végén közölt kérdõívben
duplán karikázta be ezt a helyzetet), ezt nevez-
zük körülírt szociális fóbiának. Vannak viszont
olyanok, akik minden szociális helyzetben félel-
mi reakciót mutatnak, õk a generalizált szociális
szorongók, már idézett kliensem inkább közéjük
tartozik. 2004-ben Hofmann és munkatársai15

már gyûjtõfogalomként beszéltek a szociális szo-

rongásról, és részletes felosztást javasoltak a szo-
ciális szorongások közti különbségtételre. Ebben
hat alcsoportot különböztettek meg: 1. félelmi,
2. szorongásos, 3. félénk, 4. fokozott éntudattal
rendelkezõ, 5. „csinovnyik”, 6. haragos. Kliensem
leginkább az 5-ös alcsoportot testesíti meg, bár
mindegyiknek a jegyeit viseli. Ez a típus mélyen
átéli alárendeltségét, állandóan alázatos, muk-
kanni sem mer, kerüli mások tekintetét. A leg-
jobban tán ez a mondat fejezi ki õket: „Én olyan
szerencsétlen vagyok, ne tessék bántani.” 

A WHO 1997-es felmérése szerint a világon
egy adott idõpontban háromszáznegyvenmillió
ember szenved hangulatzavarban és négyszáz-
millió szorongásos zavarban. A szorongásos za-
varok közt a leggyakoribb a szociális szorongás.16

(Bár területenként, kultúránként vannak eltéré-
sek, például Ázsiában az Egyesült Államokban
mérthez képest kevesebben vannak, mert ott
több szociális helyzetben elfogadott a visszahú-
zódás.) Több vizsgálat zajlott már a szociális
szorongásról (Ausztrália, USA, Kanada, Svájc,
Magyarország). Az epidemiológiai vizsgálatok az
élettartam-prevalenciát 6-8 százalék körülire te-
szik. A kutatásokból kiderül, hogy a szociális
szorongás aránya felülmúlja eddigi elgondolása-
inkat (lásd az 1. mellékletet a 87. oldalon). Az
USA-ban használt Liebowitz-féle skála (Liebo-
witz Social Anxiety Scale Test) huszonnégy
olyan kérdést tartalmaz, mely szociális helyze-
tekben a félelemre, illetve az elkerülõ viselkedés-
re vonatkozik (lásd a 2. mellékletet a 88. olda-
lon). Arató Mihály szorongásról szóló könyvében
is található egy rövidebb változat, ahol tizenkét
kérdés szól a félelemrõl és az elkerülõ viselkedés-
rõl, kiegészítve két kérdéssel, mely a szorongás
következtében megjelenõ testi tünetekre is rá-
kérdez.17 Hazánkban Szádóczky Erika18 nevéhez
fûzõdik egy vizsgálat 1995–96-ból, melyben a
felnõtt magyar lakosság körülbelül tíz százalékát
találta érintettnek. Kopp Mária19 és munkatársa-

12 Ratkóczi É.: Életesemények lelki zavarai II., Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2003, 141–147.  13 I. M. Marks –
M. G. Gelder: Different Ages of Onset in Varieties of Phobia. American Journal of Psychiatry, 1966, 218–221.  14 World Health
Organization: A mentális és viselkedészavarok BNO-10 szerinti osztályozása, WHO–MPT, Budapest, 1994.  15 S. G. Hofmann
– N. Heinrichs – D. A. Moscovitch: The Nature and Expression of Social Phobia: Toward a New Classification. Clinical Psychol-
ogy Review, 2004 (24), 769–797.  16 Elhangzott Móré E. Csaba Életünk és a stressz címû elõadásában (Nagykálló, 2006. már-
cius 16.)  17 Arató M.: Mindennapi szorongásaink, i. m.  18 Szádóczky E.: Kedélybetegségek és szorongásos zavarok prevalaen-
ciája Magyarországon, Print-Tech, Budapest, 2000.  19 Kopp M.: Magyar lelkiállapot 2008, Semmelweis, Budapest, 2008.
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inak kutatásait is említenünk kell, melyeket a
Magyar lelkiállapot címû könyvükben részlete-
sen tárgyalnak. Ebbõl kiderül, hogy emelkedõ-
ben van hazánkban a szorongásos zavarok ará-
nya, köztük a szociális fóbiával küzdõké is.
Perczel Forintos Dóra20 könyvében is találunk a
szorongásra vonatkozó többféle skálát, például a
Társas viselkedés kérdõívet (SBQ) vagy a Meg-
mérettetés kérdõívet (SCQ). Mivel mindkettõt
klinikai pszichológusok használják, és a skálák-
hoz mentálhigiénés hallgatóként még nem fér-
tem hozzá, egy másikat használtam vizsgálatom
készítésekor. Most, két évvel késõbb, mikor írá-
som megjelenik, már ezeket is alkalmaznám.

A vizsgálatomban használt tizenhárom kér-
dés, mely a szociális szituációkban megélt féle-
lemre és elkerülõ viselkedésre utal, a Kopácsi
László honlapján találtaknak az egyszerûbb vál-
tozata (lásd a 3. mellékletet a 89. oldalon), s át-
fedést mutat a Liebowitz-féle skálával, illetve az
Arató Mihály könyvében szereplõ kérdésekkel.
2012 februárjában elvégzett saját vizsgálatom-
ban a közvetlen környezetem, ismerõseim vet-
tek részt: munkatársak, tanártársak, hallgatók,
csoporttársak és családtagok; 143 fõ a 15 és 64
év közötti korosztályból (átlagéletkor 36,2 év). A
nemek aránya megegyezett, mert 72 nõ, illetve
71 férfi vett részt a felmérésben. A testvérek szá-
ma 0–9, (átlag: 2,2). A megkérdezettek 80 szá-
zaléka rendelkezik felsõfokú végzettséggel. A se-
gítõfoglalkozásúak aránya is rendkívül magas,
köszönhetõen a válaszoló egészségügyi dolgo-
zóknak és tanároknak. Az idõnkénti szorongást
a válaszolók 65 százaléka ismeri, ez utal arra,
hogy bizonyos szociális helyzetekben sokunkkal
elõfordul, ami azonban nem kóros jelenség. A
komolyan szorongók e vizsgálat alapján kissé
meghaladják a 10 százalékot. Nagyon érdekes-
nek találom azt az adatot is, melyre a segítõfog-
lalkozásúak válaszaiban figyeltem fel. Azt gon-
dolnánk, hogy õk nem tartoznak a szociálisan

szorongók közé, hisz napjaik beszélgetésekkel,
interjúkkal, elõadásokkal telnek. Mégis számos
tanárt és ápolót, sõt orvost is találunk köztük. A
komolyan szorongók közé azok kerültek, akik a
tizenhárom kérdésbõl nyolcnál többre válaszol-
tak igennel, azaz félnek az adott szociális szitu-
ációtól, amelyet kerülnek is. Közülük tizenhat a
nõ és hat a férfi, ami a hazai és nemzetközi iro-
dalom 2:1 arányát mutatja (lásd a 4. mellékletet
a 90. oldalon). A kezelt szociális fóbiások közt ez
az arány már 1:1, ami arra utalhat, hogy sokan –
tudatosan vagy félelembõl – nem jelentkeznek a
segítõknél. Az általam kísért kliens egy fiatal
hölgy. Mindkét tesztje eredményei alapján a ko-
molyan szorongók közé tartozik. 

A SZOCIÁLIS SZORONGÁS 
KIALAKULÁSA, FELISMERÉSE, 
KEZELÉSE

A szociális szorongás kialakulását a szakemberek
az összes szorongás közül a legkorábbra teszik.21

Megjelenésének ideje tipikusan a serdülõkor.22

Az esetek 80 százalékában már huszonöt éves
kor elõtt jelen van.23 Kliensem szavaival ez így
hangzik: „Hát már kiskorom óta. Akkor is csen-
desen elüldögéltem, el voltam én magamban.
És azóta mintha egyre nehezebb lenne.” A szo-
ciális szorongás lefolyása krónikus, folyamatosan
meglévõ, és gyakran, körülbelül 20 százalékban
vezet tartós munkaképtelenséghez. Fázisszerû-
en hol erõsebben, hol gyengébben jelenik meg
az érintettek életében.24 A betegség progresszió-
ja és szövõdményei gyakran elválaszthatatlanok
a személyiségfejlõdéstõl. Itt visszautalnék az
elõzõkben már megemlített elkerülõ személyi-
ségzavarra. Ennek kialakulásában igen jelentõs a
környezeti, pszichés és neveltetési tényezõk ösz-
szessége. Zajlottak arra irányuló vizsgálatok,
hogy családi halmozódás fennáll-e ebben az
esetben.25 Példaként említem Fyer és munkatár-

20 Perczel Forintos D.: Kérdõívek és becslõskálák a klinikai pszichológiában, OPNI, Budapest, 2007, 31–34.  21 P. M. McEvoy
–  R. Grove –  T. Slade: Epidemiology of Anxiety Disorders in the Australian General Population: Findings of the 2007 Aus-
tralian National Survey of Mental Health and Wellbeing. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 2011 Nov 45
(11), 957–967.  22 M. Burstein – L. Ameli-Grillon – K. R. Merikangas: Shyness versus Social Phobia in US Youth. Pediatrics,
2011 Nov 128 (5), 917–925., Epub 2011 Oct 17.  23 Arató M. – Túri F.: Mindennapi lelki betegségeink, Grafit, Budapest,
1995, 62–70.  24 S. Pfeifer: Pszichiátria és lelkigondozás, Koinónia, Kolozsvár, 2000, 63., 70., 150.  25 Ranschburg J.: Pszi-
chológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 140–152.
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sai26 kutatását, hogy a szociális fóbiások család-
jában az elsõfokú vérrokonok között szignifikán-
san nagyobb a szociális fóbia elõfordulása. (Kö-
rükben nagyjából háromszoros az esély arra,
hogy valaki szorongó lesz, mint egészséges csa-
ládokban.) Ám ikervizsgálatok híján ez nem bi-
zonyítja a genetikai alapot, vagy pontosabban
nem tudja egyértelmûen eldönteni, hogy a ge-
netikai vagy a környezeti hatás erõsebb-e. Klien-
sem családja nyolctagú. Van egy húga, akit ser-
dülõkora óta többször kezeltek pszichiátrián
változó diagnózisokkal, ez is jelezheti a közös
szociokulturális környezet hatását. Kliensem pá-
nikbetegnek gondolja a húgát. A tanulmány írá-
sa közben tudtam meg, hogy kisebb öccse is
pszichiátriai kivizsgálás alatt áll. 

Lényegesnek tartom, hogy a szorongás kiala-
kulásának három fontosabb elmélete van, s ez a
kezelések típusai szempontjából sem közömbös.
Ezek az elméletek a szociális szorongás megjele-
nésére is alkalmazhatók. A pszichoanalitikus el-
mélet szerint az én ugyan sikeresen elfojtja a fe-
lettes én által tiltott vágyakat, de az örömelv és
a realitáselv, illetve az internalizált értékek közt
húzódó feloldhatatlan ellentétek végül szoron-
gáshoz vezethetnek. A humanisztikus pszicho-
lógia szerint az ember veleszületetten jó, s fejlõ-
dése során képes arra, hogy eldöntse, mi a jó és
mi a rossz, azt fogadja be, ami építi, és elkerüli
azt, ami alkalmatlan a fejlõdéséhez. Tehát a
gyermek fejlõdése során a szocializáló környe-
zetnek megfelelõen közelíti vagy távolítja egy-
mástól énképét és énideálját. Ha a kép és az ide-
ál túlzottan eltávolodik egymástól, szorongás
alakulhat ki. A harmadik a viselkedéslélektani-
elmélet, ahol a klasszikus pavlovi kondicionálás-
nak van szerepe abban, hogy egy félelmetes in-
gerrel milyen semleges inger kapcsolódik össze.
Így maga a semleges inger is képes lesz kiváltani
a félelmet. Az egyén a második lépcsõben, hogy

szorongását csökkentse, kezdi kerülni ezt az in-
gert, esetünkben a társas helyzeteket, és ez lassan
beépül viselkedésrepertoárjába. A szociális szo-
rongásra kidolgozott új kognitív elméletet elõször
Clark és Wells írta le.27 Elõtte Beck,28 Butler29 és
Hartmann30 is foglalkozott a kérdéssel, de a szin-
tézist a Clark–Wells-féle modell adja.

A szociális szorongók viselkedése csendes,
visszahúzódó, otthonülõ. Gyakran szenvednek el
környezetüktõl noszogatást arra vonatkozóan,
hogy szólaljanak már meg, csináljanak már vala-
mit, és ez persze nem sikerül, ennek következté-
ben, a többször átélt megszégyenülés miatt már
nem is mernek segítséget kérni. „Szeretném
mondani, de nem tudom. Mikor rám kerül a sor,
üres lesz az agyam. Pedig úgy mondanám, mert
ezt várják” – mondta el beszélgetésünk során a
kliensem. Társuló problémáik vagy a szövõdmé-
nyek miatt idõnként mégis eljuthatnak pszicho-
lógushoz, pszichiáterhez, de gyakran egészen
más szakmát gyakorló orvoshoz (például házior-
voshoz, belgyógyászhoz, ideggyógyászhoz).31 A
szociális fóbia mellé gyakran egyéb fóbia vagy
szenvedélybetegség (például alkoholizmus), de
pánikbetegség, depresszió is társulhat. Az öngyil-
kosság elõfordulása is gyakoribb a szociális szo-
rongók körében.32 Gyakran már a ráutaló viselke-
dés is fellelhetõ, ha gondosan tesszük fel
kérdéseinket, és észrevesszük a kialakult de-
pressziót. Kliensem kutyáktól való félelmét is
ilyen jelenségnek gondolom, valamint azt, hogy
nyelészavar miatt felkereste a háziorvost, majd a
gégészt is, de valójában – elmondása szerint –
nem mer mások elõtt enni. A szerfüggõséget is
megemlíti a szakirodalom, mint gyakran társuló
problémát. Kliensem esetében figyelemre méltó
mozzanat volt e szempontból, hogy egy ideig
nyugtatót próbált szedni orvosi felügyelet nélkül.

Mivel a legkorábban induló szorongástípusról
van szó, a személyiség fejlõdését is átitatja, így

26 A. J. Fyer – S. Mannuzza – T. Chapman – M. R. Liebowitz – D. F. Klein: A Direct Interview Family Study of Social Pho-
bia. Arch. Gen. Psychiatry, 1994 (50), 286–289.  27 D. M. Clark – A. Wells: A Cognitive Model of Social Phobia. In R. G.
Heimberg – M. Liebowitz – D. Hope – F. Schneier (eds.): Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment, Guildford,
New York, 1995.  28 A. T. Beck: Anxiety Disorders and Phobia: Cognitive Perspective, Basic Books, New York, 1985.  29 G.
Butler: Exposure as a Treatment for Social Phobia: Some Instructive Difficulties. Behaviour Research and Therapy, 2 (1985)
23, 351–357.  30 L. M. Hartmann: A Metacognitive Modell of Social Anxiety: Implications of Treatment. Clinical Psychol-
ogy Rewiew, 3 (1983), 435–456.  31 Bitter I.: A fóbiák diagnosztikája és terápiája, i. m.  32 Szorongásos zavarok. Szakmai
irányelvek. Az Egészségügyi Minisztérium Pszichiátriai Szakmai Kollégiuma, 2008. http://www.kk.pte.hu/servlet/down-
load?type=file&id=744
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nagyon nehéz változtatni rajta. Az érintett leg-
többször nem is képes rá egyedül, bár önsegítõ
kézikönyvek is vannak forgalomban. Az érintet-
tek közül sokan nem is tudják, hogy kérhetnek
segítséget, vagy mivel félnek ettõl, képtelenek a
tettek mezejére lépni. Kliensem két pszicholó-
gushoz is elment, mert úgy érezte, szüksége van
rá. A következõ mondattal fejezte ki, mire ju-
tott: „Azt mondták, nekem nincs semmi bajom,
hisz tudok beszélni” – és õ szorongott tovább.
De elképzelhetõ, hogy egyszerûen csak nem
tudtak egymásra hangolódni.

Ezért nagyon fontos, hogy a háziorvosok, illet-
ve a mentálhigiénés, segítõhivatású szakemberek
észleljék, meghallgassák, támogassák, bátorítsák
õket, és saját kompetenciájuk szerint nyújtsanak
nekik segítséget. Ha azonban a hozzá forduló ál-
lapota meghaladja a segítõ kompetenciahatárát,
akkor juttassa el a klienst a megfelelõ intézmény-
be, ahol az a diagnózis felállítását követõen meg-
felelõ terápiában részesülhet.

A terápiás terv kidolgozásánál figyelembe kell
venni a betegség súlyosságát, a komorbid pszi-
chiátriai és/vagy szomatikus kórképeket, a szer-
függõség fennállását, az öngyilkossági kockáza-
tot, a korábbi kezeléseket, a beteg elvárásait (a
gyógyszeres kezeléssel vagy a pszichoterápiával
kapcsolatban), valamint a számára elérhetõ
egészségügyi ellátórendszer lehetõségeit.33 A ke-
zelés módja: gyógyszer és speciális pszichoterá-
pia együttes alkalmazása.34

A pszichoterápia lehet például relaxációs te-
rápia (autogén tréning, hipnózis), kognitív-
behavior terápia,35 családterápia, interperszoná-
lis terápia, pszichodinamikus terápia is.36 Az
egyes pszichoterápiás irányzatok közt nincs meg-
egyezés arról, hogy melyik eredményesebb, a
szakirodalom a szociális fóbia tárgyában inkább
a kognitív irányba húz. Ausztráliában vagy Új-
Zélandon például egyáltalán nem alkalmaznak

gyógyszert. Érdekesség, hogy a fóbiák esetében
használt elárasztásos módszer a szociális fóbiá-
ban nem vezetett eredményre. A Pszichiátriai Vi-
lágszövetség programot dolgozott ki a szociális
fóbia témájának oktatására, ennek része egy do-
kumentumfilm esetismertetésekkel.

A szociális szorongás, mint említettem, gyak-
ran krónikus lefolyású, és a tünetek teljes elma-
radását követõen is elõfordulhat évek múltán
visszaesés. A betegek gondozása az elért terápi-
ás eredmény fenntartását és a visszaesés megelõ-
zését szolgálja. A terápiát a tünetmentesség el-
érése után is legalább 6–12 hónapig folytatni
kell (irányelvi hivatkozás). A prognózist számos
tényezõ befolyásolja. A legjobb prognózis a tel-
jes tünetmentességet elérõ betegeknél várható,
míg a legkedvezõtlenebb prognózissal a súlyos,
régóta fennálló és társult pszichiátriai kórképek-
kel szövõdött esetekben számolhatunk. Ezért
kell hangsúlyozni a korai felismerés és kezelésbe-
vétel jelentõségét, hogy megelõzzük/csökkent-
sük a szövõdmények kialakulását.37

A MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTÕ SZEREPE

A mentálhigiénés segítõk a prevenció mindhá-
rom fokán jelen vannak. Legtöbbjük tanár, lel-
kész, orvos, ápoló, szociális gondozó alapszak-
mával rendelkezik. A mentálhigiénés segítõk így
a társadalom minden rétegével találkozhatnak,
korra, nemre, állapotra való tekintet nélkül. Ré-
tegeken itt az egészséges, de valami miatt el-
akadt embereket, a már betegséggel küzdõket,
valamint a gyógyulófélben lévõket is értem.

A mentálhigiénés szemléletû kollégák elsõ
szinten jelen vannak az oktatás-nevelés és egész-
ségfejlesztés terén, ahol általában még nem szo-
ciális szorongókkal találkozunk, csak azokkal,
akik veszélyeztetettek lehetnek.38 Ezért fontos a
család és a nevelõk tevékeny szeretete a félénk,

33 Uo.  34 S. Pfeifer: Pszichiátria és lelkigondozás, i. m. Általában olyan gyógyszert alkalmaznak, amely gátolja a szerotonin
gyors visszavételét, vagy olyan, amely gátolja a MAO-A enzim mûködését. J. C. Ballenger – J. R. Davidson – Y. Lecrubier –
D. J. Nutt – J. Bobes – D. C. Beidel – Y. Ono – H. G. Westenberg: Consensus Statement on Social Anxiety Disorder from
the International Consensus Group on Depression and Anxiety, 1998 (59) Suppl., 17, 54–60. Ha csak vizsgadrukk, lámpaláz
esetérõl lenne szó, ekkor a bétablokkoló is elég lehet. R. I. Shader –D. J. Greenblatt: Az akut szorongás farmakoterápiája. Psy-
chiatria Hungarica, 1995 (10), 579–590.  35 D. Ougrin: Efficacy of Exposure versus Cognitive Therapy in Anxiety Disor-
ders: Systematic Review and Meta-analysis. BMC Psychiatry, 2011 (11), 200., Perczel Forintos D.: Kognitív viselkedésterápia,
Medicina, Budapest, 2010, 337–368.  36 Arató M.: Mindennapi szorongásaink, i. m.  37 Szorongásos zavarok, i. m.  38 M.
Burstein – L. Ameli-Grillon  – K. R. Merikangas: Shyness versus..., i. m.
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kudarcos, visszahúzódó gyermekek nevelésében.
A felsõoktatásban dolgozók már találkozhatnak
a kialakult szociális szorongással és tüneteivel.
Így nekem is volt alkalmam olyan gyógytornász-
és védõnõhallgatóval találkoznom, aki a szociá-
lis szorongás tüneteit mutatta. A türelmes oda-
figyelés, bátorítás sokat segített. A betegellátás
terén dolgozó mentálhigiénés szemléletû kollé-
gák másodlagos szinten találkozhatnak szociális
szorongóval, aki például a sürgõsségin szívpana-
szokkal, légszomjjal, illetve a speciális osztályo-
kon alkohol- vagy drogfüggõséggel jelenik meg.
Ilyen helyzetbe beteglátogatói szerepkörömbe
kerültem, illetve kis betegeim szüleinél is meg-
éltem hasonló szituációt. A harmadlagos meg-
elõzés szintjén a mentálhigiénés segítõ gyógyu-
lóban lévõ szociális szorongókkal találkozhat,
amikor a visszaesést szeretnénk elkerülni, vagy
ennek megtörténtekor az újrakezdésben támo-
gathatjuk õket.39

A szociális szorongókhoz ritka kivételtõl elte-
kintve nekünk kell közeledni, de úgy, hogy a kli-
ens szabadnak érezhesse magát, mert önmaga
börtönébõl kell kilépnie. „Hogy tovább tudjak
fejlõdni és erõsebbé válni, mégis meg kell szaba-
dulnom a félelmeimtõl, mert így a saját börtö-
nöm vagyok” – fejezte ki egy alkalommal klien-
sem. Nekem épp az a segítõi feladatom, hogy a
kliens találja meg a kulcsot saját zárjához. De
már maga a segítségkérés is szorongató helyzet-
be hozza õt, és épp ettõl szenved. Ezért az elsõ
és legfontosabb a bizalom építése. A szorongás

csökkenése várható az empátiától és a türelem-
tõl. A feltétlen elfogadás pedig, bár ebben az
esetben rendkívül lassan, de az önfeltárás felé
fog vezetni.40 Kliensem esetében a negyedik ta-
lálkozás hozta meg elõször láthatóan a szoron-
gás csökkenését, amikor a beszélgetés során kö-
zelebb ült hozzám, egyre többször tekintett a
szemembe, és a társalgásban kezdeményezett is.
A kliens önértékelését növelhetjük apró házi fel-
adatok adásával, amelyek sikerélményt szerez-
hetnek számára. Ha lehetõségünk van arra, hogy
egy-egy szorongató szituációban biztonságot
adó személyként legyünk jelen, a kudarctól való
félelme is csökkenhet, és nem fog azonnal elme-
nekülni. Ezen a ponton azonban hangsúlyozni
kell, hogy ez az eredmény nem állandó állapot,
csak elindulás az úton. Az erõt önmagában kell
meglelnie. Kliensem következõ mondata, azt hi-
szem, nagyon jól illusztrálja azt, hogy a segítõbe-
szélgetések közben a beteg ember megtalálhatja
magában a kellõ erõt a szorongástól való szaba-
duláshoz, a változtatáshoz: „Nagyon hálás va-
gyok a segítségért és a lehetõségért. Eddig is nyil-
vánvalóan tudtam, hogy változtatnom kell, de
csak ültem, és vártam a csodát, most már merek
és akarok, és fogok is!” Felelõsségünk tehát, hogy
nyitott szemmel, megértõ hallgatással, a kliens-
re jól figyelve, támogató attitûddel, bátorító je-
lenléttel a szociális szorongó mellé álljunk.41 Vé-
gül pedig megtartva kompetenciahatárunkat
irányítsuk õt a legmegfelelõbb diagnosztához és
terapeutához.

39 Tringer L.: A pszichiátria tankönyve, i. m.  40 Tringer L.: A gyógyító beszélgetés, Magyar Viselkedéstudományi és Kogni-
tív Terápiás Egyesület, Budapest, 1992, 49–95., 101–115.  41 H. Faber – E. Van der Schoot: Segítõ beszélgetés, i. m.
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1. melléklet*

NCS – National Comorbidity Survey (US)
MFS – Munich Follow-up Study (West-Germany)
ECA – Epidemiologic Catchment Area Survey of Mental Disorders (US)

* Móré E. Csaba Életünk és a stressz címû elõadásából (Nagykálló, 2006)
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2. melléklet
A Michael R. Liebowitz-féle skála (New York State Psychiatric Institute)

Az egyes állításoknál a „félek” és a „kerülöm” válasz melletti értékek: 
0 = soha, 1 = néha, 2 = gyakran, 3 = mindig

11. Telefont használni tömegben/nyilvánosan.
12. Aktívan megnyilvánulni kis csoportban.
13. Nyilvánosan enni.
14. Inni másokkal.
15. Tekintélyszeméllyel beszélni.
16. Elõadni, szerepelni, beszélni közönség elõtt.
17. Partira menni.
18. Dolgozni, ha figyelnek.
19. Aláírni, ha figyelnek.
10. Felhívni valakit, akit nem ismerek jól.
11. Szemtõl szemben beszélgetni egy ismeretlennel.
12. Találkozás idegenekkel.
13. Nyilvános vécét, fürdõt használni.
14. Bemenni egy olyan szobába, ahol már ülnek.
15. A figyelem középpontjában lenni.
16. Felszólalni egy megbeszélésen.
17. Tudásommal, képességeimmel, tulajdonságaimmal kapcsolatos teszteket kitölteni.
18. Kifogásomat vagy nézeteltérésemet közölni a másikkal.
19. Ismeretlen szemébe nézni.
20. Álláspontom egy csoportban szóban képviselni.
21. Romantikus vagy szexuális kapcsolatot kezdeményezni valakivel.
22. Visszavinni egy árut, amivel elégedetlen vagyok.
23. Vendégséget rendezni.
24. Egy eladó erõs nyomása alatt lenni.

Értékelõ skála:
55-65 – mérsékelt szociális szorongás
65-80 – kifejezett szociális szorongás
80-95 – komoly szociális szorongás
Több mint 95 – nagyon komoly szociális szorongás



89EMBERTÁRS
2014 / 1.

T
á

r
s

a
s

 
u

t
a

k
o

n

3. melléklet
Kopácsi László honlapjának kérdõíve egyszerûsítve (igen-nem válaszokkal), 

és néhány adat (életkora, neme, végzettsége, foglalkozása, testvéreinek száma), 
melynek kitöltésével/megadásával a 143 ember részt vett a vizsgálatban 

11. Gyakran mondok igent, amikor legbelül nemet szeretnék mondani.
12. Jobban szeretem nem kimutatni azt, amit gondolok vagy érzek, 

hogy a konfliktusokat elkerüljem.
13. Félek kritizálni, utasításokat adni és megmondani az embereknek, amit gondolok.
14. Nem merek visszautasítani feladatokat.
15. Ha bemegyek egy idegen helyre, úgy érzem, mindenki engem figyel.
16. Félénk vagyok és leblokkolok, ha nem érzem teljesen mások támogatását.
17. Néha mondják rólam, hogy túl csendes, gátlásos vagyok.
18. Általában feszült vagyok, ha ismeretlenekkel találkozom.
19. Nézeteltérés esetén a teljes kompromisszum készség (önfeladás) sem áll távol tõlem.
10. Ha csak lehet, kerülöm mások tekintetét
11. Nehezemre esik az ismerkedés, táncolás egy ismeretlen partnerrel.
12. Nem szeretek egyedül lenni a véleményemmel egy csoporton belül, 

ebben az esetben inkább hallgatok.
13. Félek közönség elõtt beszélni, ilyenkor nagyon leblokkolok.
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4. melléklet
A 2012. februárban végzett vizsgálat összegzése: 

143 fõ részvételével a 2. melléklet kérdéseinek elemzése után

Nemek

Végzettség

A szorongás mértéke A komolyan szorongók megoszlása

A foglalkozások megoszlása

Testvérek száma
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