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Menekiilok pszichoterapias es pszichoszocialis segitese
Hardi Lilla
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CORDELIA Alap(lvany a szervezelt er6szak aldozalaiert

Osszefog1alds: 1996 6ta foglalkozunk sulyosan traumatizdlt menekilltek segftesevel, pszichoszocidlis tandcsaddssal,
pszichidtriai, pszichoterdpids, pszichol6giai kezelessel, vezetessel a CORDELIA Alapftvdny keretein belill.
AzAlapftvdny egy ddniai koordindci6ban mukod6 globdlis hdl6zat - fRCT (International Rehabilitation and Research
Council for Torture Victims) - magyarorszdgi tagja. Az Alapftvdny tevekenysegebe tartoznak a terepeautdk dltal veze
tett verbdlis es nonverbdlis terdpidk, illetve a szocidlis munkds dltal vegzett tandcsadds es ugyintezes. Ez a komplex
segftsegnyujtds eselyt ad a hdborut, kfnzdsokat, megaldz6 bdndsm6dot elszenvedett menekill6k gy6gyuldsdra es a be
illeszkedesere.
Nyelvtandraink specidlis kezd6 es halad6 magyar nyelvkonyvet frtak Poszttraumds Stressz Zavarban szenved6 klien
seink szdmdra. Programjainkban az alapftvdny mozg6 terdpids csoportja, valamint a helyben is megtaldlhat6 tera
peutdk es onkenteseink, a menekUlteket bejogad6 dllomdsokon nyujtanak pszichidtriai, pszichoszocidlis rehabilitd
ci6s segftseget specidlis, kUlOnbOz6 kulturdkb61 szdrmaz6 szemelyek, nepcsoportok szdmdra, akik a szdrmazdsi orszd
gukban elszenvedett kfnzds, bdntalmazds dldozataikent kernek menedekjogot hazdnkban.
Egyeni es csoportos terdpids m6dszereinket - a multikulturdlis beteganyagnak megfelel6en - az etnikai hdtter, kultu
ra alapjdn jolyamatosan jormdljuk, dtdolgozzuk, adaptdljuk.
A kfnzds es a gyokervesztes traumdja ennek segftsegevel jeldolgozhat6vd vdlik, a kliensek adaptiv kepessege n6, ami
az integrdci6s jolyamathoz nelkillozhetetlen.
A bdntalmazott dldozatokkal joglalkoz6 szemelyzet szdmdra rendszeres kepzeseket es szupervfzi6t biztosftunk a meg
jelel6 bdndsm6d kialakftdsdhoz es a kieges megel6zesehez.
Kulcsszavak: PTSD; kfnzds/traumatizdci6; menekilles; pszichoterdpids lehet6segek; pszichoszocidlis segftes; kepzes;
szupervfzi6

Bevezetes
Ma mar tObb mint 130 hasonl6 akkreditdlt tra
umakozpont mukodik szerte a vilagban. Egy-egy
foldrajzi regi6 kozpontjai szoros kooperdci6ban,
direkt informaci6aramlassal es aktivegyiittmu
kodessel segitik egymast, kezelik a raszorul6
klienseket. Ezek egyike a Cordelia Alapitvany,
amely rna Magyarorszagon egyedtili szervezet
kent foglalkozik a kinzas aldozatainak rehabili
taci6javal. Az alabbi iras az Alapitvany munka
janak legfontosabb jellemzoit mutatja be, rovi
den felvazolva a kinzas rehabilitaci6janak el
meleti hatteret es a kinzassal es Poszttraumas
Stressz Zavarral kapcsolatos tenyeket. Mivel
ennek a tertiletnek nem voltak e16zmenyei ha
zankban, az Alapitvany munkatarsainak szamos
tij m6dszert kellett meghonositani es adaptalni
a multikulturalis kozegben val6 hatekony mu-

kOdeshez. Az anyag masodik fele ezekre a m6d
szerekre is kiter.

A kfnzasr61 es a bantalmazasr61
1948-ban az Egyestilt Nemzetek Kozgyulese
megallapitotta, hogy:
"Senki sem lehet kinzas vagy kegyetlen, em
bertelen vagy megalaz6 banasm6d vagy biinte
tes targya" (ford. a szerzo).
1986-ban a WHO Eur6pai Munkacsoportja
megaIlapitotta, hogy "...mivel a gyokervesztes
es a szamuzetes (az otthon kenyszeru elhagya
sa - a szerzo) a szervezett er6szakkal szoros kap
csolatban all, minden menekilltet a szervezett
eroszak dldozatdnak erdemes tekinteni."
Bar a kfnzas tOrtenete egyid6s az emberi civi
lizaci6k tOrtenetevel, erdemes kti16nbseget ten-
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ni a jelenlegi es a multbeli kinzas tenye kozott.
Ajelent a multtal osszehasonlftva IMhat6, hogy
bar a kfnzas kozvetlen celja ugyanaz - intenzfv
szenvedes okozasa es fenntartasa - kozvetett
celjai, megjelenesi formai es elfogadottsaga
nagymertekben megvaltoztak napjainkra.
Atizennyolcadik szazad kozepeig a kfnzasnak
a tOrvenyek ervenyesfteseben kettos szerepe volt:
1. vallomasra bfrni az aldozatot;
2. ktilonleges buncselekmenyek btintetese
kent is alkalmaztak.
Celja a fenna1l6 hatalom erejenek hirdetese
es szimbolizalasa, valamint a "bun" elkovetese
tol val6 elrettentes volt.
Ma a kfnzast az elnyom6 politikai rendszerek
ben "nem hivatalos" m6don es eszkozokkel, a
kfnz6kamrakban alkalmazzak. Az elnyom6 al
lamhatalom fgy akarja biztosftani a kontrollal6
szerepet a nepesseg felett, es fgy akarja letorni az
egyeni kezdemenyezeseket a hatalommal szem
ben, megakadalyozva ezzel a demokraciaert
val6 szervezodeseket es az esetleges harcokat.
Kinzasnak minosillnek a bortOnben es fegyve
res csoportok altaI elkovetett bdntalmaz6, meg
alaz6 eljarasok.

PTSD

es rehabilitaci6

Abantalmazas kovetkezteben letrejov6 (Komp
lex) Poszttraumas Stressz Zavar szakirodalma
nem tul regi, manapsag azonban egyre gazda
gabb.
Tobben megpr6baltak elktilonfteni a "kinzas
szindr6mat" (torture syndrome), de a szerteaga
z6 ttinetek miatt rna meg nem ona1l6 entitas. A
legjellemzabb ttinetek a kovetkezok: alvaszavar,
gyakran remalmokkal, affektfv ttinetek (kr6ni
kus szorongas, depresszi6), kognitfv karosodas
(mem6ria-deficit, figyelemzavar) es az entudat
zavara. A stressz alatt "hasznalt" elharft6 me
chanizmusok es coping-strategiak jelentos sze
repet jatszanak a ttinetkepzadesben. A kinzas
lenyegehez tartozik, hogy a "szemelyiseg mag
jat" rendftse meg, alkalmatlanna tegye az aIdo
zatot es annak gyermekeit, valamint azok gyer
mekeit a tovabbi mindennapi elethez val6 al
kalmazkodasra.

A kfnzas nem csak a megkfnzott szemelyre
hat, hanem transzgeneraci6s traumat is jelent
megfele16 terapia nelktiI - a kovetkez6 nemze
dekek szamara.
A tuzelO szemelyisege ot szinten - testi, psziches,
szocialis, jogi es spiritualis - karosodhat, ezert a
terapiaban fontos ezeket szem elott tartani (1).
Magyarorszagon a kliensek ellMasa specialis
helyzetben, a traumatizalt szemely tart6zkodasi
helyen, a menektilwlbor lak6szobajaban zajlik.
Ennek reszben technikai oka van (a CORD ELlA
Alapftvany "mozg6 kozpontkent" tevekenykedik),
reszben azonban a sztikseg adta helyzetnek
pszichol6giai szempontb61 hasznalhat6 el6nye
is van: a terapiat lenyegesen konnyfti.
A PTSD a haborus/traumatizalt menektiltek
eseteben is egy abnormis helyzetre adott nor
mal reakci6, aminek kezelese az idegen kornye
zetben, idegen nyelven nagy kihfvast jelent
mind a terapeutaknak, mind a tolmacsoknak.
Az eredmeny az esetek nagy szazalekaban
igen j6, ha a premorbid szemelyiseg, a korabbi
csaladstruktura egeszseges volt.
A paciensek nem "jelentkeznek" terapiara. A
testi es/vagy psziches trauma az elsa interju so
ran jelenik meg, de sokszor elOfordul- a kfnzas,
megalazas titkoland6, szegyenerzetet kivalt6
termeszete miatt -, hogy tObb bevezeto, felme
ra beszelgetes sztikseges ahhoz, hogy a kliens
szamara is megfogalmazhat6va valjon a trau
ma, a bantalmazas, es annak lehetseges ossze
filggese a "felkfnalt" ttinetekkel.
Betegeink egy resze sosem hallott meg a pszi
choterapiar61. A bevezeta beszelgetesben infor
maci6kkal is szolgalunk, tisztazzuk a terapia
adta lehetosegeket, elvarasokat, ami ktilonleges
feladat peldaul frastudatlan paciensek eseteben,
azaz megkezdodik egyfajta pszichoedukaci6.
A "terapias ter es setting" rendhagy6 terme
szete a menektilttabor lak6szobajanak specialis
atmoszferajaban megjeleno "terapias stab" fel
allasaban is megmutatkozik. A "tenipias team"
egy terapeutab61, csoporthelyzetben es csalad
terapiaban egy ko-terapeutab61 es a tolmacsb61
an, aki maga is Melte a menektiles traumajat,
esetleg sulyos egyeni vesztesegeket is.
Tolmacsaink rendszeres kepzesben es - a te
rapeutakkal egytitt - szupervizi6ban vesznek
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reszt, ami feldolgozhat6va pr6balja tenni a stl
lyos atteteles helyzeteket, es aminek segitsege
vel megelOzhet6 a kimertiles es a kieges is (2-8).

M6dszerek
Az altalunk hasznalt terapiak egyeni es csopor
tos, verbalis es nonverbalis formaban/m6don
folynak.
1. Az egyeni verbdlis terdpia t6bbnyire a trau
mara f6kuszalt rovid terapia, de alkalmazunk
tlgynevezett "belatason alapul6" hosszabb,
15-20 tilesb61 all6 terapiakat is, ami a trauma/
kinzas feldolgozasan ttll az adaptaci6s kepesse
geket javitja es az integraci6t is segiti, ami vita
lis jelent6segu a kliens tovabbi eleteben egy
idegen kulttlraban.
2. A csalddterdpidk tertileten korabban keyes
tapasztalat allt rendelkezesre megkinzott aldo
zatokkal kapcsolatosan. Ez a terapias forma
szinte spontan ad6dott a befogad6 allomaso
kon, ahol egy-egy szobciban a csaladtagok is je
len voltak az aldozat kezelesenei.
Atrauma termeszetet illet6en killOnbseget kell
tenniink a kinzas/bantalmazas ttlle16i es a ttll
el6khoz tartoz6 traumatizalt aldozatok kozott,
akik mdsodlagos traumdt elnek at. A kfnzds
ugyanis nemcsak az aldozat enjet fragmentalja,
hanem az 6t koriilvev6 csaladban is teljes
dezorganizaci6hoz vezethet. A kinz6kamra
sziirrealis vilaga mintegy tovabb el az osszeku
szal6dott emberi viszonyokban.
A megkinzott, megalazott csaladf6, a meger6
szakolt csaladanya, a bantalmazott gyermek
patol6gias m6don strukturalja at a - t6bbnyire
evszazadok, esetleg evezredek kulttlnija altaI
stabil vallasos csalad szerkezetet.
Habortls traumak altaI sertilt csaladoknal a
traumatizdci6 jelbontja a kordbbi csalddi szer
kezetet, t6bb tiinethordoz6 jelenhet meg. Az ar
talom racionalis termeszetu, mindenki altaI el
ismert a kozelmtlltban tortent esemeny, ami
koztudottan, megfogalmazhat6an, racionalis
szinten is rombol6 lehet.
A megoldds: az artalom termeszetenek felis
mertetese, a PTSD tiineteinek feloldasa, a trau
ma integralasa az enbe.

Az elhdrft6 mechanizmusok csaladi szinten je
lennek meg, mintegy "cinkoskent" mukodnek a
trauma elhallgatasaban, elfojtasaban. A rejtett
iizenetek verbalis megfogalmazasaval a csalad
coping-kepessege fejleszthet6, ami az egeszse
ges integraci6 alapjaul szoigai.
A kinzas/bantalmazas a csaladf6 szamara
kasztrdci6s ekvivalenskent jelenhet meg, a csa
lad vezet6jeve az asszony valik, ami ktilonosen
a gyermekek szamara jelent stllyos zavart,
dezorientaci6t valthat ki. Az tlj szerepmintak a
kozosseg szamara - pI. muzulman hitueknel 
elitelend6k, ami a gyermekek zavarat tovabb
fokozhatja.
Amegcsonkitott csaladoknal hasonl6 a helyzet:
Egyik iraki kurd szarmazdsll nobetegilnk disszoci
ativ tiinetek miatt kerillt tertipitiba. Ferjet elhurcol
tak, majd lelOttek, csak a tetemet kapta vissza. Aft
atalasszony harom gyermekevel hazankba mene
Wlt, ahol keptelen volt az Ilj helyzethez alkalmaz
kodni. Pticiensilnk 26 esztendos keleti szepseg volt,
irdstudatlan, de rendkival intelligens. A tokeletes
gyoker- es talajvesztettseg tillapottiban mtir onma
gat es gyermekeit sem tudta elltitni, etkezesilkrol, hi
gienes igenyeikrol sem gondoskodott. A vdsarldsntil
"elrevedt", testiftijdalmaira hivatkozva idonkent si
koltozva vetette magat a foldre. 11 eves - legidosebb
-ltinya vette tit az anya es az apa szerepet. Vdstirolt,
etette a kisebbeket, mosdatta, betakargatta edesany
jtit, beosztotta a csalad penzet, irdnyitotta az eletet.
Terdpids foglalkozdsokat kezdtiink. A pticiens elO
szor a tObbi asszonnyal nonverbdlis csoportterdpitit
kezdett, ahol noi szerepe ismetelten megerositest
nyert. Ldnydval rajzos foglalkozdsokat folytattunk.
Csak ezek utdn kezdodhetett a csaldddal val6 fog
lalkozds. Kozosen gydszoltuk meg az elvesztett fer
jet/apdt, majd a kordbbi, a traumtit megelOzo, es a
jelen helyzetben kepviselt szerepek feldolgoztisa ko
vetkezett. A patol6gids struktllra felterkepezese es
tudatositdsa utdn a szerepek szinte magukt6l ren
dezodtek.
Hat ales uttin a menekUltotthon lak6i feltunoen
apolt arccal fogadtak. Pdciensilnk isrr.et magdra
taldlt, a lett a "menekiiltotthon kozmetikusa". Gyo
nyoriien igazitott keleti szemiildokok, finoman rll
zsozott szdjak jeleztek, hogy visszataltilt nai szere
pebe. A tObbi asszonnyal kiizosen, majd gyerekeivel
egyedal is eljtirt vdsdrolni, panaszai megszlintek. A
felnott szerepet vtillal6 nagyldny ismet tanulhatott,
iskoltiba jdrt, a tobbieket anyjuk vitte 6voddba.
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A nyolcadik Ulesre mar nem kerUlt sor. Egy iraki
honfitarsa megkerte betegilnk kezet, a csalad el
hagyta a menekilltotthont.
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3. A verbaIis tenipiat sokszor keszitjiik elO non
verbdlis esoportterdpidval, melynek segitsegevel
mintegy ,,[ellazitjuk" a beteget, megkozelfthet6
ve tessziik a verbcilis folyamat szamara. Sok meg
kfnzott, bantalmazott kliensben a trauma olyan
merteku szegyenerzetet es buntudatot general,
ami a traumat "kimondhatatlanm1" teszi.
A csoport batorit6an is hat az egyeni vagy a
csahidban folytatott "melybe ereszkedesre",
ami egy elsodleges "bizalmi helyzetet" el6tete
lez a sokszor bizalmatlan, gyanakvo, paranoid,
esetleg jogos felelemben elO beteg eseteben.
A "magyar nonverbdlis m6dszer" kettos celt
szolgal:
a) elokesziti a klienseket, mintegy ,,[ellazitja"
a verbalis terapia szamara;
b) muveszeti-mozgasos-relaxaci6s technika
javal onmagdban is eredmenyes tenipias
m6dszer a traumas tilnetek oldasdra.
3/a) A m6dszert boszniai menekiilteken alkal
maztuk elOszor pszichicitriai osztalyokon nyert
klinikai tapasztalatok alapjan kommunikativ
mozgdsesoportok[ormdjdban.
3/b) Ezt kovette az animdei6s esoportm6dszer,
ami elettelen targyak "animalasan", Ielekkel va
16 megtoltesen keresztiil halad a terdpids eel fe
Ie, hogy a kinza.s kovetkezteben a sajeit testetol
elidegenedett szemely ujra kapcsolatba kerilljon
onrnagdval, illetve ennek segftsegevel a kornye
zetevel is. A foglalkozasok az elvesztett bizalom,
az onertekeles visszanyerese erdekeben foly
nak 6-12 iilesben.
Ma mar az animdei6s esoportot a verbdlis te
rdpidk[ele tOrteno dtvezetesre is haszndljuk, en
nek egyik m6dja a kett6s vezetes: a nonverbcilis
terapeuta a vezeto, a verbalis terapeuta a ko-te
rapeuta.
3/c) A koszov6i haboru alatt dolgoztuk ki a
"stdci6csoportokat" Jezus golgotai staci6ira
utalva a szenvedesek utjan.
A trauma meg tudatkozelben elt, es a szenve
desnyomas olyan stilyos volt, hogy egy igazi "in
tim csoporthelyzet" letrehozasa szinte elkep
zelhetetlennek tunt.

A mozgdsos bevezetest kovet6en elementaris
erzelmeket vaIt ki, amikor a hazrajzokra keriil
sor, mert azzal kell szembesiilniiik, hogy ezek a
hazak mar csak a rajzlapon leteznek, hiszen le
egtek vagy felrobbantottak oketo A felszinen hul
l<imz6 agresszi6 miatt pszichodrdma elemeket
is sikeresen alkalmaztunk.
A csoportterapiaban helye van az elbeszeles
mellett a tancnak, az eneknek es a kommunika
d6s mozgasoknak, gesztustenipianak is. A std
ci6esoportok egyik[ont05 celja a bizalom helyre
dllitdsa, ami a paranoiditas hatarat surolva vesz
el egyes nepcsoportoknaI.
3/ d) Arab nyelvil menekiiltek kezelesehez dol
goztuk ki uj terapias m6dszeriinket a "szimb6
lurn csoportot".
Elmeleti hatteretjung szimb6lumokr61 irt mu
vei szolgaltattak. A mult egy elveszett targyat ad
juk a klienseknek a szorongas vagy a felelmek
altaI megrekedt emlekek felidezesehez, abb61 a
celb6!, hogy az elvesztett targy meggyaszolha
t6va valjon es az extrem szorongas csokkenjen.
A targyat nem csak verbalisan idezziik, hanem
erzekeikkel befogadhat6va is tessziik az arab
kavefozo edeny kezbeadasava!, a kaye illataval,
az imalanc morzsolgatasaval, egy himzett ken
do megcsodalasaval.
A felebresztett bizalom jele, amikor a csoport
ajanl fel egy szimbolikus targyat.

Eredmenyek
A fenti terapias tevekenysegek eredmenye mar

nehany foglalkozas utan erzekelheto. Az indu
latok csendesednek, a gyaszmunka lezarul, a
Poszttraumas Stressz Zavar tiinetei fokozatosan
halvanyulnak, majd Wbbnyire teljesen eltunnek.
A kliensek es csaIadtagjaik Ienyegesen kedve
z6bb lehet6segekkel kezdik meg az integraci6s
folyamatot Magyarorszagon, ami koztudottan
igen nehez es akadalyokkal terhes.
Az utankoveteses vizsgalatok kidolgozasa fo
lyamatban van, de a paciensek kik61t6zese a
befogad6-allomasokr61 ezt nem konnyfti meg.
Gyakran mas orszagban keresnek munkat, mas
kor egyeb okok miatt elveszitjiik veliik a kap
csolatot.
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Szamos telefonhivas, level es iizenet azonban
arr61 biztositja az alapitvany munkatarsait,
hogy korabbi betegeink j61 vannak, megtalaltak
helytiket es szerepiiket a tarsadalomban.
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Kiemelt fontossagu az orvosi velemenyek elke
szitese a menekiilttigyi eljarashoz. A kinzas te
nyet tamasztjak ala az alapitvany pszichiatereil
pszichol6gusai egy teljes korii testi es pszichi<it
riai vizsgcUattaI. A szakvelemeny keszitesehez
az Isztambul Protokoll szolgaI alapul, ami az
ENSZ altai elfogadott egyseges m6dszert tartal
maz a kinzas tenyenek megallapitasahoz es a
vizsgalt szemely allapotanak leinisahoz.
A 19 fobol all6 Cordelia Alapitvany "stabiI
hatteret" az iroda biztositja, ahol az orvos veze
to mellett ket projektmenedzser gondoskodik a
napi adminisztrativ problemak elvegzeseroI, a
miikOdes alapjainak, a palyazatok felkutatasa
r61, megirasar6l es szakszerii vegrehajtasaroI.
Munkank penztigyi alapjait az eur6pai uni6s
paIyazatok biztositjak, de mas donorokt61 is
pr6balunk anyagi hozzajamlast szerezni paIya
zat utjan. A biztos penztigyi hatter megteremte
se a penztigyi menedzser feladata.

Rendszeres kepzest, tovabbkepzest biztositunk
- korabban az ENSZ Meneklilttigyi F6biztossaga
segftsegevel - a befogad6 allomasok egeszseg
tigyi szemelyzetenek, szociaIis munkasainak es
az tigyintezoknek.
A traumatizalt menedekkerokkel val6 foglal
kozas maga is traumatizaI6 erejii, ezert van
sziikseg a "segit6k segitesere", a szupervfzi6ra 
199B-ban vezetttik be -, ami a vikarizaI6 traumak
es a kieges megeI6zeset szolgaIja.

Miert mas?
Mint az a fentiekbOl erzekelheto a Cordelia Ala
pftvany megalapitasa 6ta "mozgasban van".
Mikozben a kfnzas borzalma a vilagban allan
d6, mas kultunllis hatterrel mashogy ertik meg
magukat az aldozatok es mas m6dokon vaIhat
nak kepesse a kfnz6kamra sztirrealis vilaganak
feldolgozasara. Ez a massag folyamatos m6d
szertani es elmeleti innovaci6ra sarkalja a
Cordelia Alapitvany munkatarsait, hogy a reha
bilitaci6 sikeresseget biztositani lehessen fiig
getleniil a kultuniIis hattertol, nyelvtudast61 es
az frastudas tenyetol. Ezt a "mozgast" hivatott
ez az fras bemutatni az olvas6knak.
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SzerkesztlH kommentar

Vajon mi vezette Hdrdi Lilla fOorvosnot, hogy a napi
klinikai munkaja mellett meg idot szakitson a haza
jukat elvesztett, a befogad6 orszag nyelvet nem be
szelo, lelkileg (es gyakran testileg is) politraumatizalt
betegek felkarolasara? Ebben a feladatban nemcsak
szakmai tapasztalatara, hivatastudatara. hanem szer-
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vez6i - ezen belill szponzorszerz6i - keszsegere is
nagy szOksege volt. Munkajat Terez anyaehoz hason
litanam, bar t1gy erzem, hogy szentte avatas helyett
inkabb megfelela anyagi es szakmai keretek biztosf
tasara vagyik a faorvos asszony.
Nemeth Attila
szerkesztii
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