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A POSZTTRAUM.AS STRESSZ SZINDROMA
KELETKEZESE ES KEZELESE
Hardi Lilla
Orszagos Pszichiatriai es Neurol6giai Inthet, Budapest

Osszefoglahis
A szerzo a stressz es a trauma fogalminak tisztizisit
kovetoen a poszllraumas stressz-betegseget (PTSD) egy
abnormis helyzetre adoll non111\1 reakci6kent kuzellti
meg. Leilja az akut es a poszttraumis stressz-betegseg
tiinettanat, iJIetvc a trauma es a PTSD pszichobiol6gii
javal foglalkoz6 e1meJeleket.
Hazankban a megkfnzoll. trnumatizalt aldozatok szoma
to-pszicho-szocialis rehabilitici6jival specialisan kcp
zett munkacsoport foglalkozik. A cikk rovid ittekintest
ad az al[aluk alkalmazott tenipi:is m6dszerekr61. vala
mint a segft6k segfteser61.
Kulcsszavak: trauma - PTSD - pszichobiol6giai kon
cepci6 - a traumalizjlt ,ildozntok rehabililaci6ja - a se
git6k segftese

Summary
The author deals with the concepts of stress, trauma and
post traumatic slress disorder as a nOimal reaction to an
abnomlal situation. She describes the symptomatology
of acute and post traumatic stress diseases as well as the
psychobiological approach of PTSD.
A specially educated team dcals with the somato-psy
chological-social rehabilitation of torture traumatized
victims in our country. The m1icle gives a short overview
about the rehabilitation methods and about the care for
the caregivers.
Keywords: trauma - PTSD - psychobiological concept
- rehabilitation of torture victims - Care for the Care
givers
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A stressz

lIel6k es le

A psziches traumak keletkezesevel es azok kezelesevel egyre tobbet foglalkozik a szakiro
dalom. A mn embere egyre tobb stressznek van kiteve. Tudasunk nagy mertekben nott az ar
t6 faktorok ismeretet es azok kezeleset, gy6gyftasat illetoen. A pszichonnalitikus szakiroda
lomban Sigmund Freud irta Ie eloszor 1893-ban a traumatizal6 helyzetet es veszjelzesnek
fogta tel. A budupesti iskola tagjai koztil Ferenczi Sandor hangsulyozta elsokent az aktualis
trauma kuIcsszerepet. A szazud otvenes eveiben nz Egyesi.ilt AIIamokban indultak meg
stressz-kutntasok n mngyar Selye Janos stresszelmelete nyoman es vezettek a ma hasznala
tos stresszold6 m6dszerek kidolgozasahoz. Cox es Mackay 1976-ban dolgoztak ki ujnbb
stresszelmeletliket, melyben a stresszt olyan erzekelesbol vezetik Ie, mely a szemely egyeni
igenyeinek es megbirk6zasi kepessegenek (coping) osszehasonlitasab61 sziiJmazik. Ez a mo
dell a megbirk6zast61 teszi fiigg6ve a strcssz szintjet. Ha nz egyen gyenge megbirk6zasi kt~
pesseggel rendelkezik es n kornyezet hatasait erosnek erzi, az :iltnla erzekelt stressz szintje
magas lesz. Ha a megbirk6zasi kepesseg megfelel6, ugynnazok a koriilmenyek elviselheto
nek bizonyulnak es n stressz erzese alncsony lesz. Ha a kornyezet kovetelmenyei tul alacso
nyak, a stressz az unnlom eredmenye is lehet.
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A trauma
A sz6 gorog eredetu, bnjt, serU!est jelent. Ez n fajta seri.iles speci:ilis reakci6t,magatnrtast
eredmenyez, amit poszttraum5s stressz szindr6manak neveziink. A jelenseg egy abnormis
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A poszttr"
j.

helyzetrc adott normal valaszreakci6, mely barkinel letrejohet bizonyos eletesemenyek, tar
t6s megterhelest okoz6 allapotok, illetve katasztr6fak utan. Chodoff I969-ben irta Ie az ugy
nevezett tulel6 szindromiit, ami a jelenleg is hasznaJatos poszttraumas stressz szindr6ma
egyik elso megkozelftese.
A PTSD letrejbtte szamos tenyezo fiiggvenye, ugy mint nem, eletkor, szem6lyisegszerke
zet es igy tovabb. Azonos traumak, peldaul tomegkatasztr6fak nem mindenkineI valtanak ki
azonos traumas jelensegeket, s6t sokan egyaltalan nem mutatnak maradand6 szomato-pszi
ches valtozasokat. Masoknal a zavar gym·san rendezodik, az akut stresszreakci6 72 ora alatt
elmulik. Akut stressz betegsegrol a trauma utani negy hetig besz6liink.
A poszttraumas stressz szindr6ma a DSM-IV szerinti meghatarozasban akutnak minosft
het6, ha a tlinctck harom h6napnaI kevesebb ideig :1Inak fenn. Kr6nikusnak mondjuk, ha a
tLinetek fennallasa harom honapnal tovabb tart es kesleltetett kezdetunek, ha a ttinetek leg
alabb hat h6nappaJ a trauma Ulan kezd6dnck. TUnetei a kuvetkez6k:

1. szorongasos tiinetek: szorongas, elkerUlo magatartas, kenyszergondolatok, f61elmek (tes
ti tUnetektol, helyzetektol), kenyszercselekvesek, panikrohamok, felelem az otthon el
hagyasM61, agg6das,
2. magatartasl'altozas: agresszi6, dUh, antiszoei:1lis magatartas, dezorganizalt magatartas,
nyugtalansag, bngyilkossagi kfserlet,
3. kognitfJ' fllnkci6k. memoria. flgyelem wiltozasa.· figyelmetlenseg, karosodott absztrakt
gondolkodas, hibas it6letalkotas, figyelem- es koneentraei6zavar, dbnteskeptelenseg,
emlekezetzavar.
4. az energiatzaztartas csokkenese. faradekonysag,
5. a gondolkodas es a beszect zamrai.· korUlm6nyesked6 beszed, gondolatszbkelles, asszo
ciaci6s lane elvesztese, preselt beszed, erintolegess6g,
6. hangulati- es erzelemzavarok: harag, apMia, erzelmi tompasag, egodiasztole, reme.nyte
lenseg, ingerUltseg, ingerlekenyseg, erdekl6des es aktivitas csbkkenese,
7. munkahelyi es szocialis te~jes[tmeny teren: hianyosan betbltatt szocialis szerep, munka
teljesftmeny csbkkenese, gyenge szoeializaci6,
8. erzekelhi zamrok: hibas enkep, deperszonalizaci6, derealizaci6, testerzeszavarok (nem
hallucinaci6k). hallucinaci6k, illuzi6k, keros erzetek,
9. szemelyisegjegyek wlltozasa: kapcsolatok keriilese, kapcsolatok elvesztesenek toleral
hatatIansaga, masok iranti kbzbny erzese, kbzeli barat hianya, stabil kbt6desek hianya,
munkaban a feladatok kerUlese, azok elfelejtese, vagy a munkaba val6 meneki.ilcs, ha
tarozatlansag, perfekcionizmus, a szelf vonatkozasaban kr6nikus Uresseg, unalom erze
se, dicseret varasa, erzelmek tulzott kifejezese, enkozpontusag, felelem az egyedUllet
t61, hazugsagok, sikerre depresszi6val es buntudattal vala reakci6m6d, az bnertekeles
csbkkcnese leertekelo feladatok vallalasaban,
10. vegetatll' testi tiinetek.· szedUlekenyseg, szajszarazsag, elpirulas, szuk vagy tag pupillak,
veritekezes, szapora szfvmukod6s, mellkasi nyomaserzes,
11. alwiszavar, hiperszomnia, inszomnia vagy rcmalmok fonnajaban,
12. testijelellsegek: fajdalom, vagy egyeb idegrendszeri, keringesi es legzesi, gyomor-, bel
rendszeri, csont- es izomrendszeri, vizelesi es a genitalis, illetve analis tajon megfigyel
heta jelensegek.
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Az ujabb nomenklatura szerint (ICD-IO) a PTSD es a szelsoseges eletesemeny utani sze
melyisegvaltozas meghatarozasa: "a kozponti idegrendszer megbetegedesenek nem tulajdo
nfthato tartos szemeIyisegvaltozas." (Az lCD-tO a WHO sztenderd diagnosztiklls rendszere,
hasznalata ma mar szinte kotelezonek mondhato az orvostudomanyban.) Jellemz6i - a
PTSD-hez hasonloan - szorongas, depresszi6, alvaszavar, remalmok, memoriazavarok, szo
cialis visszavonlilas, irritaltsag, tehetetlensegerzes, erzelmi benultsag erzese, visszatero ke
pek (flashback), buntudat, bizalmatlansag, ruminal6 gondolkodas, testi ok nelkUli fajdalom,
megvaltozottsag es megbantottsag erzese, szamtalan diffuz panasz, etvagytalansag, a szexu
Mis vagy csokkenese.
KUlOnosen a kfnzas extrem traumaja utan jellemz6 a szemelyiseg megv51tozottsaganak er
zese, ami egybeesik a traumat okoz6 szemelyck szand6kaval, hogy a szemelyt megalazzak
emberi meltosagaban es szisztematikusan. hijdalmakon keresztUl megfosszak emberi melto
sagMol. A sulyos traumatizaci6 neurofiziol6giai valtozasokat okoz a szervezetben.

A trauma es a poszttraumas stressz szindroma pszichobiologiaja
A trauma lenyege. hogy elarasztja es felUlflja az aldozat psziches es biol6giai megbirk6
zasi (coping) kepesseget. SapOIta es Kolk szerint a trauma mindent legyoz6 termeszeteert
negy tenyez6 tehet6 felelosse:
1. A traumas esemeny erthetetlensege a normal emberi erzekeles hatarain kivUI eso terme
szete miatt. A kiilvilag fele ved6felUletkent szolgal6 kognitfv semak hianyaban az egyen
merhetetlen rettegessel valaszol, ami legy6zi az adaptfv kepessegeket, dezorganizalja a kog
nitfv funkci6kat. A traumatikus elmenyre a szemely tagadassal es ismetlb;sel reagal. Ez valt
ja ki a remalmokat, a trauma disszociatfv fragmentumainak es szenzoros modalitasainak uj
raeleset, a dUhreakci6kat, a panikrohamokat. Az egyen onertekelese megrendlil, megszunik
a szemclyes biztonsagerzes, az integritas, felbomlik az ertekrend, megtorik az onmaga sert
hetetlensegerol 6s a vilag rendezettseger61 alkotott kep. Elvesz az orientacios kepesseg. A
szelf reintegracioja negativ iranyban tOrtenik, az aldozat elesettnek, elveszettnek, ertektelen
nek erzi mugat, haragjUt onmaga ellen iranyftja a bels6 kontrolJ megorzesenek vagya altai
hajtva.
A trauma felfoghatutlan termeszetehez az is hOZZUtUltozik, hogy a ktilvilagot a traumat ok 0
z6 szemely/ek strukturaljak, ami az aldozat szamara kiszamfthatatlan es megismerhetetlen.
A traumatizalt szemely igen fogekony a traumatizal6 uj rendez6elveire, amit a rend es a biz
tonsag utani vagy hajl. A szubmisszfv es elesett aldozat fgy a hatalom igenyeit szolgalja ki.
2. A megkapaszkodasi kepesseg ellehetetlenlil6se, illetve megtartasa egyes szerz6k szerint
a tuleles kriterillma.
3. A traumas kot6des, vagy az agresszorral val6 azonosulas a biztonsag megorzesenek re
menyeben tOrtenik. Itt az aldozat elharit6 mcchanizmusanak mozgosftasar61 van sz6 az ele
mentaris szorongas elviselese erdekeben.
4. MenekUlesi keptelenseg: traumas valasz lehetetlen helyzetekben. Az allatoknal ez a
holtta tettetesi reflexnek felel meg. Maier es Seligman ezt "tanult tehetetlensegnek"(1earned
helplessness) nevezte.
A PTSD biol6giai-biokemiai modellje a katekolaminok es a szerotoninszint ingadozasat
teszik felelosse a pszichopatol6giai tiinetekert. Kutatasok folynak az cndogen opiUtrendszer
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terUleten is. Ugy tunik, hogy a locus coeruleust gatl6 endogen opiatok lennenek a felel6sek
a stresszt kovet6 testi analgeziaert es a psziches benultsagel1. A Freud altai "ismetleses keny
szernek" nevezett magataI1as feszUltsegcsokkent6 celja abban all, hogy az aldozat (a tulel6)
ismetelten "halalt megvet6 batorsaggal" traunuiknak teszi ki magat abban a tudattalan re
menyben, hogy az uj, de az eredeti traumatizal6 helyzetre emlekeztet6 esemenyb61 6 keri.il
ki gy6ztesen.

Segito utakon
A hetvenes evekben figyeltek meg es frtak Ie dan orvosok a kfnzasokon atesett tulel6k vi
selkedeset es alapftottak meg 1985-ben Kopenhagaban a Kfnzasok Aldozatainak Nemzetko
zi Kutat6 es Rehabilitaci6s Kozpontjat (International Rehabilitation and Research Centre for
Torture Victims), melynek segftsegevel es aktfv kozremukodesevel rna mar szerte a vilagban
200 traumak6zpont muk6dik. Hazankban a Cordelia Alapftvany a Megkfnzott Aldozatok
Rehabilitaci6jaert neven mukod6 traumakozpont harom eve foglalkozik sulyosan trauma
tizalt meneki.il6k kezelesevel, segftesevel.
A munkacsoportot pszichiaterek, gy6gyft6-foglalkoztat6 terapeutak, embeljogi aktivistak
es tolmacsok alkotjak, akik a hozzajuk fordul6 paciensek testi, lelki, szoci:.ilis es jogi pana
szait kezelik. A kozpont a ki.iI6nb6z6 menekUlteket befogad6 allomasokon, menekUltottho
nokban dolgozik. A "mozg6 terapias egyseg" fgy a paciens eletterebe helyezkedve a tulel6
anyanyelven nyujt segftseget. Ez a k6zpont altai kepzett es a folyamatos szupervfzi6ban M
16 tolmacsok segftsegevel tortenik.
A kozpont dolgoz6i a befogad6 allomasokon muk6d6 segft6ket alland6 kepzesben es lel
ki tamogatasban reszesftik, mikozben maguk is szupervfzi6 alntt allnak. Ez azert sztikseges,
melt a segftok a folyamatos es igen megterhel6 munka soran maguk is sulyosan traumatiza
l6dnak, a PTSD tUneteit hordozva gyorsan kiegnek es alkalmatlanna valnak a segft6 munk:im.
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A) VerhGlis technikGk
1. Behitason alapul6 l'erhGlis technikak
A hazankban is hasznalatos m6dszert sulyosan traumatizalt, pszichoterapiara megfelel6en
motivalt pacienseknel, illetve azok hozzatartoz6inaI alkalmazzak. A terapia celja, hogy a pa
cienst e1vezessek tUnetei megel1esehez, a traumat okoz6 szemeIy vagy szemelyek motivaci6
inak, illetve celjainak megismeresehez, valamint annak belatasahoz, hogy az addig olyan sok
szenvedest okoz6 panaszok tulelesi strategiak voltak, de az uj kori.ilmenyek kozott nemkfv:.i
natos jelensegek, melyek zavmjak az alkalmazkodast es az uj kozegbe val6 integraci6t.
2. Tamogato terapiak
Az el6bbi, terapiara nem alkalmas pacienseknel alkalmazzak, vagy ott, ahol a belatasos
m6dszernek valamilyen ellenjavallata van. A mindennapok aktualis problemaival foglalko
zik es az uj kozegbe vain beilleszkedest szolgalja. Gyakran hasznalt modszer hazai menektiIt
taborokban, ahol igen nagy a menektiltek fluktuaci6ja. A kezelest sokszor tamogat6 m6d
szerreI kezdjtik, majd a belatasos m6dszerrel folytatjuk.

j

.!

Traum~

Imaginac
lyi speciali:

rdi Lilla
I felelosek
Sses keny
(a tulelo)
lttalan re
51 0 keriil

ulel6k vi
emzetko
~entre for
vi15gban
lldozatok
I tmuma
lktivistak
19i pana
:iiltottho
: a tulel6
i6ban 51
:n es lel
iikseges,
umatiza
nunk5ra.

fele16en
gy a p5
,tiv5cio
yan sok
:mkfv5
i6t.

Iatasos
~Ialko

lekiilt
I mod-

A poszttraum6s stressz szindr6ma keletkezese es kezelese

315

3. Rovid terapia
Szigoruan strukturalt, 4-5 alkalomra korlMozott i.ilesekbol all6 tenipias fOlma a kevesse
sulyos vagy enyhe PTSD-tUnetek oldasara.
4. A csaladterapia es a parferap;a
Egyre nagyobb jelent6seget elvez a vaIasztott terapias formak kozott. A menekLiles es az
azt megel6z6 esemenyek eredmenyekent a csaladi szerkezet megvaltozik, a kapcsolatok dez
organizal6dnak. OJ szerepek, uj feladatok kerLilnek el6terbe, varnak megoldasra. A csahid
fo, a gyermekek, a h[izastars, az anya elvesztese nehez feladat ele aIlftja a csaladdal foglal
koz6 terapeutat a gyasz feldoigozasM6l egeszen az idegen tarsadalomba valo integracioig.
5. C soportferapiak
A haborus helyzet, a politikai ellenallas onmagaban is csoportok szervezodeset jelenti. Ko
rai lelki mechanizmusok aktiv:i16dnak egy archaikus "tulelesi pajzsot" vonva a traumatizaIt
paciensek k6re (I). A terapias csoport gYOI'san keri.il regresszioba, ami egyben az egyen sa
j:it destruktiv er6it6l val6 vedelmet is szolgalja, Hazankban koszov6i alban es afgan mene
kUltekkel "staci6 csoponnak" nevezett, a gyaszmunka megkonnyftesere, a targyvesztesek
feldolgozasara ininyul6, valamint specialis problemakra - peldaul noi szerepprobh~makra,
integniciora - f6kuszal6 terapiak folynak. KUlOn ki kell emelni.ink a nemverbalis kommuni
katfv es animacios csoportterapiakat - ezekr61 b6vebben a kesobbiekben.

B) NOI!\'erhalis ferapiak

A "magyar nonverbal is modszer" kett6s celt tuzott ki maga ele:
a) EI6keszfti a pricienseket, illetve mintegy "fellazftja" a verbalis tenipia szamara;
b) Muveszeti-mozgasos-relaxaci6s technikajaval6nmagaban is eredmenyes terapias mod
szer a traumas tUnetek oldasara. A foglalkozasok az elvesztett bizalom, az onertekeles
visszanyerese erdekeben folynak 6-12 Ulesben. A traumuk, kfnzasok, megalaz6 banas
mod kovetkezteben a seri.i1t testsema helyreallftusa a eel, melyhez gesztusterapias ele
mekt6! a Hardi-fele dinamikus rajzvizsgalatig tabb modszert alkalmaz. Animucios ele
meivel targyakat .,Ielkesft" at, elvesztett vegtagok elfogadasat, sulyosan serUlt arcokat,
testreszeket integnil ujra a paciens egeszebe.
c) Elemei a kovetkez6k: legz6gyakorlatok, gesztus-terapias gyakorlatok, mozgas zenere,
kezmozdulat gipszben valo rogzftese, kontaktus es kommunik5ci6s gyakorlatok, katel
leI vegzett gyakorlatok, arcletapogatas, arcfestes, a test ujra megismerese (sajat es ma
sake), relaxacios gyakorlatok, rajzvizsgalat, festes 6naJl6an es k6zosen.
C) Jatekterapia

Traumatizalt gyennekek, illetve traumatizalt szUl6k gyermekei szamara
D) Egyeh m6dszerek

Imaginaci6s technikak, tanusagtetel (testimony), viselkedesterapias technikak es mas "he
Iyi specialitasoknak" megfelel6 termeszetes, ezoterikus, spirituulis es egyeb technikak.
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Ki.il6nleges helyet fogial el hazankban a holocaust aldozatainak specialis pszichoterapias
gy6gyitasa, amit Virag Terez irasaib6l melysegeiben is megismerhettink.
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A segitoK segitese
A segfto munkaban az els6 es legfontosabb feladat a szemelyzet megfelelo kivalasztasa. A
humanus beallitottsag, a megfelelo emp5tias keszseg, a problemak iranti fogekonysag es
egyben a tavolsagtartas kepessege igen fontos szempont. A nyelv szerepere is nagy hangsulyt
kell fektetni. Mind a magyar nyelvet, mind - a menektiltekkel val6 foglalkozas miatt - a se
gito es a menektilt altaI hasznalt k6zos idegen nyelvet (peldaul: angol), mind a menektilt
anyanyelvet j6l ismero szakemberekre van szUkseg. A helyes beszedhasznalat, a "tapintatos
targyilagossag" es az ezzel kapcsolatos 6nismeret alland6 fejlesztest igenyel. A beszed a
kapcsolat, ugyanakkor azonban a ftiggoseg, az agresszi6 eszk6ze is lehet.
Klil6n6s figyelmet kell szenteini a tolmacsoknak, akiket tanacsos folyamatosan kepezni es
rendszeres szupervfzi6jukr6l is sZlikseges gondoskodni. A tolmacs ugyanis fogekonyabb a
szenvedo menekliittel szemben, kUl6nosen, ha maga is menektiltkent keri.ilt az orszagba, igy
fennall a veszelye annak, hogy tudatos szandeka ellenere a nyelvi es a nemverbalis finomsa
gokat, apr6, de a szoveg6sszeftiggesben esetleg jelentos reszleteket pontatlanul forditja, 5t
siklik rajtuk, vagy nem megfelel6en magyarazza azokat. A segftok magatUltasUt folyamato
san kontrollalni kell, ennek egyik eszkoze a megfelelo onismeret es a szupervizi6. A kezel6
szemelyzet elutasft6, tapintatlan magatartasa a menektilt paciensben regressziv megnyilva
nulasokat kelthet. A terapeuta ettetlensege, tehetetlenseg-erzese az aldozat "tanult tehetetlen
segere" emlekeztet es maris a pszichoanalizisben hasznalatos viszontattetel ettelmezesehez
jutunk. Az altruista segfto attitud az elharftas egyik fOlmaja, vedekezes a sajat szorongasunk
ellen.
Igen fontos eszrevenni a kieges jelenseget, ami a "traumatizalt aldozat altaI traumatizalt"
segftore leselkedolegnagyobb es legalattomosabb veszely. K6nnyen panaszkodunk: elfarad
tunk, egyre t6bb a paciens, nincs megfelelo anyagi hatterUnk a problema kezelesere, otthon
gondjaink tamadnak a csaladi eletben es fgy tovabb.
A kieges okai k6z6tt harom szempontot emelnek ki:
I. nagy erzelmi megterheles,
2. specifikus, a segft6 foglalkozasra alkalmas szemelyisegjegyek, mint prediszpozfci6s te
nyez6k,
3. paciensk6zpontu beallftottsag.
KLilOn kiemeljUk a nok fokozott veszelyeztetettseget a sulyos szerepkonfliktusok (feleseg,
segfto, anya, tudomanyos munkatars) miatt. Szelsoseges traumatizaci6nak kitett segftoknel
es pacienseiknel is tanacsos alkalmazni a trauma utani k6zvetlen lelki tehetmentesftes tech
nikaj5t (debriefing). A tenyek feltarasaval kezd6dik, majd az esemenyekr61 keletkezett gon
dolatok, erzelmek megbeszelesevel folytat6dik, a trauma hatasara keletkezett stressz-ttinetek
es lelki reakci6k megbeszelesen kereszti.il a visszateresig tart egeszen az aktualitasokhoz. Ez
az eljaras k6zvetleni.il a traumatizaci6 utan alkalmazhat6 k6ri.ilbeli.il ket napig. Hosszu tavon
a gy6gyfto munkacsoport munkajaban nelktil6zhetetlen a szupervfzi6, melyben a szupervi
lOr es a segft6/terapeuta dinamikajan kereszttil kepez6dik Ie es keri.il feldolgozasra a paciens
es segft6jenek a kapcsolata. Fennall a veszely azonban, hogy a szupervfzor is bevon6dik a
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A poszttraumas stressz szindr6ma keletkezese es kezelese

ins

szelsosegesen traumatiznlt kapcsolatokba. IIyen esetekben az intervfzi6t ajanljnk, ami a szu
pervizort segfti egy klilsa terapeutnkb61 all6 munkacsop0l1on kereszti.il.
A poszttraumas stressz szindr6ma felismerese, kezelese komplex feladatvallalast jelent. A
segfta/gy6gyfto szemelyzet nemcsak bevon6dhat a kezeles folyaman, hanem maga is suiyo
san karosodhat, mind pacienseinek, mind kozvetlen vagy tavolabbi kornyezetenek seri.ilese
ket okozva. A t6bbszorosen jelentkezo artalmak felismerese egyben utat is nyit azok megfe
lelaen humanus megoldasahoz es feloldasahoz.
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