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Bevezetés 
 

 
A WHO szerint a dohánytermékek fogyasztása az egyik legna-

gyobb népegészségügyi probléma, mellyel a világ valaha is 

szembenézni kényszerült. Minthogy a dohányzás a nyolc veze-

tő halálok közül hatban játszik oki szerepet, a világon bekövet-

kező minden tíz felnőtt halálesetből nem kevesebb, mint 7 ösz-

szefüggésbe hozható a nikotinhasználattal. Napjainkban a vilá-

gon több mint egy milliárd ember dohányzik és a dohányter-

mékek egészségkárosító hatásának kitett személyek száma a 

passzív dohányzás folytán a fenti számok többszöröse is lehet. 

A nikotinfogyasztással összefüggésbe hozható megbe-

tegedésekben évente 5,4 millió ember hal meg, és a huszadik 

században az összes, dohányzásra visszavezethető halálesetek 

számát 100 millióra becsüli a WHO. A jövőbeli kilátások még 

ennél is riasztóbbak, a jelenlegi trendek szerint századunkban a 

dohányzásnak egy milliárd halálos áldozata lesz. A dohányzás 

kérdéskörének további nyomatékot ad az a viszonylag új meg-

látás, miszerint az ún. kemény drogok (függő) használata felé 

vezető úton nem a marihuána és a többi ún. könnyű drog, ha-

nem a legális szernek minősülő nikotin fogyasztása az igazi 

"kapu". 
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A WHO adatai szerint, noha a dohánytermékek fo-

gyasztása globálisan valamelyest nő, ez a tendencia korántsem 

egységes világszerte: míg a gazdagabb és a dohányzás káros 

egészségügyi hatásait már felismerő, s ezért a dohányzás ellen 

komoly harcot vívó nyugati országokban a dohányzók aránya 

csökken, addig a legszegényebb, egészségpolitikára kevés 

pénzt fordítani képes országokban a fogyasztás még mindig nő. 

Sajnos Magyarország is ez utóbbi csoportba tartozik: a do-

hányzók a felnőtt lakosságnak mintegy harmadát teszik ki (33 

± 5 %), s e szám a viszonylag kevés longitudinális vizsgálat 

alapján lassan, de növekszik. A növekedés leginkább az egyre 

több dohányzó fiatalnak tulajdonítható: több vizsgálat is azt 

mutatja, hogy a középiskolás korú fiataloknak körülbelül a fele 

dohányzik több-kevesebb rendszerességgel. 

 Mindezért kulcsfontosságú, hogy a dohányzói magatar-

tás mozgatórugóit, az elkezdésében, fenntartásában és abbaha-

gyásában szerepet játszó tényezőket minél jobban megismer-

hessük, és így minél sikeresebb prevenciós és intervenciós 

programokat dolgozhassunk ki. Értekezésünkben egy eddig a 

dohányzással kapcsolatba nem hozott változó, az élet értelmes-

ségének dohányzói magatartásban játszott esetleges szerepét 

vizsgáltuk meg. 
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Az élet értelmessége a Viktor Frankl által kidolgozott 

logoterápia és egzisztencia-analízis pszichológiai irányzatának 

kulcsfogalma. E megközelítés szerint az embert motiváló té-

nyezők között kiemelt helye van annak az igénynek, hogy az 

ember életét értelmesnek élje meg. Ez az élmény elsősorban 

nem kognitív és világnézethez kötött, hanem sokkal inkább egy 

készség. E beállítottság lényege, hogy az ember egyrészt életé-

ben olyan tetteket hajt végre, melyeket függetlenül azok élve-

zetességétől megvalósításra érdemesnek érez; másrészt hogy 

képes a körülötte lévő értékek felfedezésére és élvezetére; vé-

gül hogy az általa nem módosítható, esetleg kellemetlen adott-

ságokat is valamiképp megélésre érdemesként tudja átélni. 

Frankl szerint, ha az ember életében az értelmesség iránti igény 

kielégítetlen marad, akkor az hosszabb távon lelki (és akár 

szomatikus) egyensúlyának felborulásához, mentális megbete-

gedésekhez – köztük addiktív viselkedésekhez – vezethet. Az 

élet értelmességének csökkent volta tehát e zavarok estében 

nem(csak) a függő életforma következménye lenne, hanem 

annak legalább részben oka is. Az elmúlt évtizedek empirikus 

kutatásai támogatták ezeket a feltevéseket: vizsgálatok tucatjai 

demonstrálták például a hangulatzavarok, az alkohol- és illegá-

lis-szerfüggés, illetve az élet értelmetlenként való megélése 

közti kapcsolatot. 
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Célkitűzés 

 
 
Az élet értelmessége és a függő viselkedések közti összefüg-

géssel kapcsolatban eddig kizárólag az alkoholra és az illegális 

szerekre koncentráltak a kutatások, s nem foglalkoztak a ha-

talmas népegészségügyi problémát jelentő nikotinfogyasztás-

sal. Felmerülhet természetesen a kérdés, hogy ez nem azért 

történt-e így, mert a dohányzás alapvetően különbözik a mér-

téktelen alkoholfogyasztás és az illegális pszichoaktív szerek 

szomatikus és mentális hatásaitól, s így feltehetően azok lélek-

tani hátterétől is. Ezzel kapcsolatban egyfelől el kell ismerjük, 

hogy még a fizikai függőség szintjét elérő nikotinhasználat is 

nyilvánvaló különbségeket hordoz a legtöbb szerfüggéshez 

képest, hiszen (1) jóval kevésbé vagy egyáltalán nem rombolja 

a személy társas életét; (2) jóval kevésbé (bár olykor nem elha-

nyagolható mértékben és más pszichoaktív szerekhez hasonló-

an a dopaminrendszer áthangolásán keresztül) relativizálja 

egyéb örömforrások élvezeti értékét vagy korlátozza a használó 

munkavégzését, valamint anyagi jóllétét; (3) és nem utolsó 

sorban jóval kevésbé módosítja a nikotinfogyasztó valóságész-

lelését, mely az egyéb szerekkel kapcsolatos függés kialakulá-

sának, azok addiktív potenciáljának meghatározó tényezője. 
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Ugyanakkor a szakirodalom szerint a dohányzó magatartás 

hátterében is kitapintható egyfajta adott pillanattól való mene-

külés, melyet a fogyasztók gyakran az unalomból, a monotóni-

ából való kilépni-akarásként vagy épp a stresszel való megküz-

désként írnak le. Továbbá a dohányzás többi függő viselkedés 

sorába való illeszkedése mellett szóló evidens tény, hogy a 

nikotin erős fizikai függést, elmaradása esetén megvonási tüne-

teket képes kiváltani és igen komoly, negatív egészségügyi 

következményekkel jár.  

Arról is szót kell ejtenünk, hogy noha konkrétan az élet 

értelmessége és a dohányzás közti kapcsolatról nem ismerünk 

saját kutatásaink előtti empirikus adatokat, a felvetés mégsem 

tekinthető előzmények nélkülinek. Mellékesen már évtizedek-

kel ezelőtt felmerült a gondolat, hogy a dohányzás pszichológi-

ai vetületei számos hasonlóságot mutatnak az evészavarok, az 

alkoholabúzus és egyéb problémás viselkedések pszichológiai 

hátterével, ezért a logoterápiának a nikotinfogyasztással kap-

csolatos problémák is alkalmazási területe lehetne. Egy hazai 

vizsgálatban azt találták a kutatók, hogy egyetemista nőknél a 

dohányzás összefüggött az életcélok hiányával (mely az élet 

értelmességének meghatározó, ha nem is egyetlen szegmense). 

Egy izraeli vizsgálatban az élet értelmessége és az önkárosító 

magatartások közti kapcsolat vizsgálatakor e viselkedések közé 
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sorolták a kutatók a dohányzást is, azonban az elemzések során 

csak egy, az összes felmért magatartásból összevont komplex 

mutató szerepelt, az egyes magatartások külön-külön nem. Egy 

egyesült államokbeli, az értelmesség és a drogfogyasztás kap-

csolatát elemző vizsgálat során szintén olyan mérőeszközt 

használtak, amelyben a cigaretta ugyanolyan súllyal esett latba 

a végső drogfogyasztási index-szám kiszámításánál, mint az 

alkohol vagy az illegális pszichoaktív szerek. Az, hogy a 

logoterápia koncepciója és technikái sikeresen alkalmazhatóak 

a cigarettázásról való leszokás segítésében is, szintén azt sejte-

ti, de legalábbis a felvetést legitimálja, hogy az értelmesség 

kérdése e viselkedés hátterében is szerepet játszhat. 

Saját kutatásaink során ezért a dohányzás és az élet ér-

telmessége közti esetleges kapcsolat vizsgálatát tűztük ki cé-

lunkul. Vizsgálataink során a dohányzás két legmeghatározóbb 

indikátorára tértünk ki: a dohányzói státuszra (dohányzó / nem 

dohányzó) és a dohányzás intenzitására (átlagosan napi hány 

szál cigarettát szív el a személy). A logoterápia és egzisztencia-

analízis szerhasználatra vonatkozó általános feltevéseit a do-

hányzásra vonatkoztatva azt vártuk, hogy az élet értelmességé-

nek alacsonyabb foka – nemtől függetlenül – mind a dohányzó 

magatartás előfordulásának, mind pedig a dohányzók közötti 

intenzívebb cigaretta-használatnak pozitív bejóslója lesz. Mivel 
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az élet értelmessége és az egészségkárosító / addiktív magatar-

tások közti viszony mintázata néhány korábbi vizsgálat során 

különbözött a férfiak és a nők esetében, vizsgálatainkban ki-

emelt figyelmet fordítottunk az esetleges nemi különbségek 

feltárására. 

Módszerek 

 
Értekezésünkben négy empirikus vizsgálat eredményeit dol-

goztuk fel. Első, exploratív, keresztmetszeti vizsgálatunkban, 

melynek adatait 2004 utolsó három hónapjában gyűjtöttük, 171 

fő vett részt. Vizsgálati személyeinket két módon gyűjtöttük. 

(1) 130 főt elektronikus levelek hólabda-módszerrel történő 

terjesztésével értünk el; a „labdát” Szegedről és Budapestről 

indítottuk. (2) 41 főt egy szegedi diákmunka-szervező cég iro-

dájában értünk el, ahol önkéntes alapon nyílt alkalma bármely 

ott megforduló diáknak kitölteni a kérdőíveket. Ezen vizsgála-

tunkban mindössze néhány szociodemográfiai adatot használ-

tunk kontrollváltozóként: a nemet, az életkort, az iskolai vég-

zettséget és a bevételek nagyságát. Az élet értelmességének 

mérésére az E. Lukas által kidolgozott Logo-Tesztet használ-

tuk. 

Második, kényelmi mintavételű, 2006 tavaszán végzett, 

keresztmetszeti elrendezésű vizsgálatunkhoz szintén kétféle-
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képpen gyűjtöttük az adatokat. Az adatok legnagyobb részét 

(341 fő) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia sza-

kos hallgatói gyűjtötték (az adatgyűjtés, az adatok rögzítése, 

majd az összes adat egyesítésével született adatbázis elemzése 

egy kurzus teljesítésének feltétele volt). További 51 főt a buda-

pesti Aluljáró Ifjúsági Iroda munkatársai vontak be vizsgála-

tunkba mind ismerőseik, mind az irodában megforduló fiatalok 

köréből. Vizsgálatunkba a következő kontrollváltozókat vontuk 

be: nem, életkor, iskolai végzettség, településnagyság, anyagi 

helyzet, alkohol- és illegálisszer-használat, depressziós 

tünetegyüttes, élettel való általános elégedettség. Az élet értel-

mességét a Crumbaugh és Maholick által kidolgozott Életcél-

kérdőívvel és a korábban már használt Logo-Teszt módosított 

változatával mértük. 

Harmadik, országos, reprezentatív, keresztmetszeti 

vizsgálatunk mintáját a már jól ismert Hungarostudy országos 

lakossági egészségfelmérés 2002-es adatai szolgáltatták 

(N=12 668). Kovariánsként a következő változókat használtuk: 

nem, életkor, iskolai végzettség, családi állapot, alkohol- és 

illegálisszer-használat, depressziós tünetegyüttes, általános 

jóllét és énhatékonyság. Az élet értelmességét a Rövidített 

Stressz és Megküzdés Kérdőív élet értelmességét mérő 

alskálájának hattételes változatával mértük. 
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Negyedik, négy éves intervallummal végzett, kereszte-

zett-hosszmetszeti elrendezésű vizsgálatunk elemzéseit a 

Hungarostudy Egészség Panel (HEP) adatain végeztük 

(N=4 307). A kontrollváltozók és az élet értelmességéhez 

használt mérőeszköz megegyezett a harmadik vizsgálatunkban 

részletezettekkel. 

 
Eredmények 

 
 
Első vizsgálatunk eredményei szerint az élet értelmessége mind 

egy- (Z = -2,35; p = 0,019), mind többváltozós (OR = 1,14; p = 

0,005) szinten az elvárt irányú kapcsolatban állt a dohányzói 

státusszal, míg a dohányzás intenzitásával nem mutatott szigni-

fikáns kapcsolatot (p = 0,912). Második vizsgálatunk szintén 

abba az irányba mutatott, hogy az élet értelmessége mind egy- 

(Z = -2,40; p = 0,016 / Z = -1,73; p = 0,084), mind többválto-

zós (OR = 1,02; p = 0,029 / OR = 1,03; p = 0,086) szinten ösz-

szefügg a dohányzói státusszal (az Életcél-kérdőív esetében 

szignifikánsan, a Logo-Teszt módosított változata esetében 

tendencia-jelleggel). Érdekes eredményként jelentkezett, hogy 

fő független változónk a dohányzás intenzitásával egyváltozós 

szinten szignifikáns, negatív kapcsolatban volt mind az Életcél-

kérdőív, mind a Logo-Teszt módosított változata esetében 
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(rSpearman = -0,17; p = 0,030 / rSpearman = -0,19; p = 0,015), mely 

összefüggés többváltozós szinten mindkét mérőeszköz eseté-

ben eltűnt (p = 0,772 / p = 0,580). 

 Harmadik vizsgálatunkban az elemszám már lehetővé 

tette a nemi bontást, így a férfiakat és a nőket külön vizsgálhat-

tuk. Eszerint az élet értelmessége mind az egy- (férfiak: Z = 

-7,30; p<0,001 / nők: Z = -5,90; p<0,001), mind a többváltozós 

elemzések (férfiak: OR = 0,95; p<0,001 / nők: OR = 0,91; 

p<0,001) során inverz kapcsolatban állt a dohányzói státusszal 

– nemtől függetlenül. A dohányzás intenzitásával kapcsolatban 

azonban nemi különbségeket tapasztaltunk: míg a nőknél 

mindkét szinten szignifikáns, negatív összefüggés mutatkozott 

a függő és a független változó között (rSpearman = -0,13; p<0,001 

/ OR = 0,93; p < 0,001), addig a férfiaknál egyváltozós szinten 

megjelenő, a nőkénél gyengébb kapcsolat (rSpearman = -0,06; 

p<0,05) a többváltozós szinten teljesen eltűnt (p = 0,308). 

Negyedik, hosszmetszeti elrendezésű vizsgálatunkban 

csak a dohányzói státusz és az élet értelmességének kapcsolatát 

vizsgáltuk, az intenzitás kérdését nem érintettük, mivel – az 

élet értelmességének viszonylag alacsony időbeli stabilitása 

miatt – az utánkövetési intervallum (közel 4 év) az ideálisnál 

jóval hosszabb volt ezen összefüggés vizsgálatához. A függő és 

a független változó közti kapcsolat oki jellegének mind tisztább 
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megértése végett ún. keresztezett (cross-lagged) vizsgálati el-

rendezést alkalmaztunk, tehát nemcsak a kiinduláskori élet 

értelmességének az utánkövetéskor mért dohányzói státuszra 

gyakorolt hatását vizsgáltuk (1. ok-okozati útvonal), hanem az 

ellenkező irányt is, vagyis hogy a kiindulási dohányzói státusz 

bejósolja-e az élet értelmessége utánkövetéskor mért szintjét 

(2. ok-okozati útvonal). Nemi bontásban végzett elemzéseink 

azt az érdekes eredményt hozták, hogy míg egyváltozós szinten 

mindkét nem esetében mindkét ok-okozati útvonal szignifi-

kánsnak bizonyult (férfiak, 1. útvonal: K.-W.- χ2=16,30;  p < 

0,001 / 2. útvonal: K.-W.- χ2 = 18,95; p < 0,001 / nők, 1. útvo-

nal: K.-W.- χ2=18,10;  p < 0,001 / 2. útvonal: K.-W.- χ2 = 

12,13; p < 0,01), addig többváltozós szinten férfiaknál a máso-

dik (F = 24,14; p < 0,001), nőknél viszont az első útvonal (0,91 

≤ OR ≤  1,10; 0,009 ≤ p ≤ 0,922) bizonyult helytállóbbnak. 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a két változó bonyolult 

viszonyrendszerében akár az elvárttal ellentétes irányú hatás is 

lehetséges, vagyis úgy tűnik, a férfiaknál a cigarettától való 

függés gyakorol befolyást arra, hogy a személy mennyire érzi 

életét értelmesnek, nem pedig fordítva. Ez az eredmény várat-

lansága ellenére sem feltétlenül beilleszthetetlen elméleti kere-

tünkbe, amennyiben például a függés puszta ténye csökkentheti 

a személy belsőszabadság-élményét (gondoljunk csak a do-
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hányzóknál nem ritka, sikertelen leszokási kísérletekre), mely 

gátja lehet az értelmesség forrásául szolgáló (élet)célok kitűzé-

sének és megvalósításának. 

A keresztezett elrendezés nyújtotta lehetőségeken túl, 

kidolgoztunk egy-egy változót az élet értelmessége- és a do-

hányzói státusz változásának kifejezésére is, hogy ezek egy-

mással való kapcsolatát is meg tudjuk vizsgálni. Az eredmé-

nyek azt mutatták, hogy az egyes dohányzói státuszbéli válto-

zások alapján képzett csoportok (pl. leszokott a dohányzásról / 

rászokott a dohányzásra / továbbra sem dohányzik stb.) között 

nem találtunk szignifikáns különbségeket az értelmesség-

változás tekintetében. Ezen eredmények értékelésénél is fontos 

azonban figyelembe vennünk, hogy a pusztán két adatfelvételi 

hullám csak nagyon óvatos következtetések levonását engedi 

meg, hiszen nem tudjuk, hogy a követési intervallum mely sza-

kaszában és milyen sorrendben történt az élet értelmességének, 

illetve a dohányzói státusznak az esetleges változása.  

Négy élet értelmességét mérő pszichológiai mérőesz-

közzel végzett vizsgálatsorozatunk szerint tehát az élet értel-

messége szinte minden esetben kapcsolatban állt a dohányzói 

státusszal, a logoterápia és egzisztencia-analízis azon feltevé-

sével összhangban, miszerint az addiktív magatartások az élet 

értelmességének alacsonyabb szintjével járnak együtt. Az élet 
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értelmessége és a dohányzás intenzitása közti viszonnyal kap-

csolatos eredményeink jóval kevésbé voltak egységesek: több-

változós szinten is szignifikáns összefüggést ugyanis csak egy 

vizsgálatban kaptunk a háromból (igaz a legnagyobb mintájú-

ban), és a feltételezett, ellentétes irányú kapcsolat az élet értel-

messége és az elszívott cigaretták száma között még ebben a 

vizsgálatban is csak a nők esetében bizonyult megbízhatónak. 

 

Következtetések 

 

Vizsgálatainkat összegezve arra a következtetésre jutottunk, 

hogy – legalábbis bizonyos viszonylatokban – eredményeink 

az élet értelmessége és a dohányzói magatartás inverz kapcso-

latát valószínűsítik. 

Az egyén és a társadalom számára káros viselkedések 

egy újabb háttértényezőjének felismerésekor természetszerűleg 

merül fel a kérdés, hogy az mennyire képes változni, illetve 

mennyire lehetséges azt közvetett vagy közvetlen módon, de 

szándékosan befolyásolni. Az élet értelmességének konstruktu-

ma ebből a szempontból kedvezőbb tulajdonságokkal rendel-

kezik, mint a dohányzás és az egészségmagatartás számos más 

meghatározója. Az élet értelmessége ugyanis változni képes, 

sőt nem túl nehezen változtatható pszichológiai változó – mind 
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a logoterápia és egzisztencia-analízis elmélete, mind a rendel-

kezésre álló empirikus adatok alapján. Tehát példának okáért a 

nemmel, az életkorral, a szülők iskolázottságával és dohányzási 

szokásaival, az impulzivitással és újdonságkereséssel szemben 

az, hogy valaki mennyire érzi életét értelmesnek, viszonylag 

könnyen befolyásolható. 

Az elsődleges megelőzés és életminőség-javítás szintjén 

elsősorban pszichoedukációs, akár a közoktatásba is beépíthető 

készségfejlesztésre gondolunk, mely képes lenne elősegíteni az 

életcélok tudatosabb megválasztását, az azokra való rendszeres 

reflektálás és szükség szerinti változtatás képességét, valamint 

támpontokat nyújthatna az ún. élmény- és beállítódási értékek 

megvalósítási lehetőségeinek felismeréséhez és kivitelezé-

séhez. 

A másodlagos megelőzés szintjén pedig gondolhatunk 

egyfelől az egyéb célokra koncentráló (pl. emberi kapcsolatok 

javítása), tehát nem feltétlenül értelmesség-specifikus interven-

ciókra, melyeknek kedvező „mellékhatása” az élet értelmessé-

gének növekedése is, de utalhatunk a logoterapeuták által kifej-

lesztett, rövid, egyéni konzultációs módszerekre, illetve jól 

strukturált csoportos tréningekre is, melyek speciálisan az élet 

értelmességének mind további növekedését hivatottak elősegí-

teni a különböző veszélyeztetett célcsoportokban. 
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További fontos szempont, hogy az élet értelmességének 

növekedése várhatóan nemcsak a dohányzás ellen működne 

védőfaktorként. Az életüket értelmetlen(ebb)nek megélők min-

denféle önkárosító és függő magatartásra hajlamosabbak, bele-

értve ebbe a kockázatos alkoholfogyasztástól kezdve az illegá-

lis kábítószerek teljes spektrumának használatán át egészen az 

öngyilkosságot. Ezért – noha az élet értelmessége és a dohány-

zás kapcsolata viszonylag gyenge – az élet értelmességének 

társadalmi szinten történő növelésére tett kísérletek „értelmes-

sége” meglátásunk szerint semmiképpen sem kérdőjelezhető 

meg. 
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