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Már nemcsak a nyugati társa-
dalmak szűk rétegére jellemző, 
a mifelénk élő fi atal felnőttek 
körében is egyre gyakoribb a 
kiégés jelensége. Bakk-Miklósi 
Kinga pszichológust és egyete-
mi oktatót arról kérdeztük, ho-
gyan ismerhetjük fel a jeleket, 
és mit tehetünk a megelőzés 
érdekében. 

 » OLÁH ESZTER

E gyre gyakrabban találkozunk 
a kiégés, angol szaknyelven 
„burnout” fogalmával, ám ez 

egyáltalán nem új keletű jelenség 
– tudtuk meg Bakk-Miklósi Kinga 
pszichológustól, egyetemi oktató-
tól. Kiégésen olyan hosszan tartó 
kimerültségi állapotot értünk, amit 
egy idő után nem lehet kipihenni, 
és számos tünet társul hozzá. Bár-
kit érinthet, aki hosszasan magas 
munkahelyi vagy családi elvárá-
soknak van kitéve. A kiégés bekö-
vetkezte esetében azonban nem 
az elvárásoknak való egyszerű 
megfelelésről, sokkal inkább telje-
sítménykénszerről beszélhetünk – 
világosított fel a szakember.

A fi atal felnőttek is érintettek
Bár a kiégés fogalmát elsősorban 
a modern társadalmunk dolgozó 
felnőtteihez kapcsoljuk, úgy tű-
nik, egyre korábbi életszakaszban 
kezdődik a veszélyeztetettség. Az 
átalakuló társadalmi struktúrák, 
a gazdasági helyzet változékony-
sága és a digitalizáció mind-mind 
hozzájárulnak az állapot kialaku-
lásához. Azontúl, hogy a munka 
egyre nagyobb szeletét tölti ki 
életünknek, gyakran az önmeg-
valósítást, a boldogságot is ehhez 
társítjuk. A lehetőségek korában, 
az önállósodás kapujában álló fi -
atal felnőttekre óriási nyomás ne-
hezedik a megfelelő munkahely 
megtalálásával és annak megtar-
tásával kapcsolatban. Gyakran a 
felsőfokú végzettség sem bizto-
sítja számukra a szakmában való 
elhelyezkedést. „A munkahelyek 
közti váltás nehézkessége és a 
fennálló gazdasági körülmények 
– a világjárvány okozta helyzetet 
is beleértve – erősítik a munka-
helyi kritériumoknak való meg-
felelési kényszert” – tette hozzá 
a pszichológus. A kollektív társa-
dalmi nyomáson túl a családból 
hozott minták is meghatározóak 
ebben a viszonylatban.

Az egyetemi oktató elmondta, a 
fi atal felnőttek körében két véglet-
tel találkozik: azokkal, akik egy-
általán nem tudják, mit akarnak, 
keresgélnek, pályákat váltanak, 
és nem tudnak elköteleződni, va-
lamint azokkal, akik megtalálták 
helyüket, és abban „túl jónak” 
akarnak mutatkozni, érzelmileg 
túlságosan is bevonódnak, és min-
dent feltesznek egy lapra. Kiemel-
te, azok a szakmák különös felkiál-
tójellel kezelendők, amelyek erős 
érzelmi érintettséggel járnak. Eb-
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Egyensúlyvesztés a munka és a szabadidő közt

Korai kiégés. Óriási nyomás nehezedik az önállósodás kapujában álló fi atal felnőttekre 

Bakk-Miklósi Kinga: tudatos súlyozással fenntartható az egészséges egyensúly

 » A járvány 
időszakában 
az orvosok és a 
gondozók külö-
nösen ki vannak 
téve a kiégettség 
állapotának, 
de ide soro-
landó minden 
olyan szakma, 
ahol közvetlen 
kapcsolatba 
kerülünk az 
emberekkel. 
„Tulajdonképpen 
minden munka-
hely veszélyessé 
válhat, amely 
erős teljesít-
ménykényszer 
alá helyezi az 
alkalmazottat” 
– összegezte a 
szakember.

 » Tudatosíta-
nunk kell, hogy 
a munkahely 
csak egy szelete 
az életünknek. 
Mellette a család, 
szabadidős 
tevékenységek, 
a kikapcsoló-
dás, a barátok 
ugyanilyen fontos 
szereppel bírnak. 
Azáltal, hogy eze-
ket elhanyagol-
juk, a kiégettség 
kockázata is nő.

ből a szempontból általában az első 
két szolgálati év a legkritikusabb. A 
járvány időszakában az orvosok és a 
gondozók különösen ki vannak téve 
a kiégettség állapotának, de ide so-
rolandó minden olyan szakma, ahol 
közvetlen kapcsolatba kerülünk az 
emberekkel. „Tulajdonképpen min-
den munkahely veszélyessé válhat, 
amely erős teljesítménykényszer alá 
helyezi az alkalmazottat” – össze-
gezte a szakember.

Ismerjük fel időben a jeleket
A kiégés állapota nem egyik napról 
a másikra, hanem több szakaszból 
álló folyamat mentén alakul ki. Ah-
hoz, hogy megelőzzük, vagy a már 
fennálló jelenség súlyosbodását 
elkerüljük, a pszichológus ismertet-
te az egyes fázisokat és a hozzájuk 
társuló tüneteket. A kiindulópontot 
általában az jelenti, hogy az egyén 
bizonyítani akar, lassan haladva a 
bizonyítási kényszer felé. Adottsá-
gainak kinyilvánítása kényszerré 
alakul, fokozott erőfeszítései pedig 
olyan sürgető életformává válnak, 
amelyet az elköteleződéssel és a 
lelkiismerettel magyaráz. A kö-
vetkezőkben elhanyagolódnak a 
személyes igények. Lassan-lassan 

eltűnnek azok a dolgok, amelyek-
től jól érezte magát a személy, ezzel 
együtt pedig a vidámság, a humor 
és a játékosság is. A mindennapi te-
endők elvégzése teherré válik.

Ezzel egy időben olyan egészség-
romboló pótcselekvések tűnhetnek 
fel, mint az intenzívebb alkoholfo-
gyasztás, esetleg droghasználat. Ezt 
követi a belső konfl iktusok elfojtá-
sának szakasza, amelyben az egyén 
érzékeli ugyan a kiegyensúlyozatlan-
ságot, de nem vesz róla tudomást. Az 
egészség kérdése háttérbe szorul, a 
teljesítménykényszer pedig fokozó-
dik. Megjelennek a mulasztások, és 
vigyázni kezd az egyén arra, hogy a 
környezete ne vegye észre: gondok 
vannak körülötte. A fellépő prob-
lémák tagadása a visszahúzódást 
vonja maga után. Ekkor az egyén 
reményvesztetté és izolálttá válhat, 

de még inkább törekszik feladatait 
saját erőforrásból fedezni. Ilyenkor 
szokott megjelenni a teljes kiszállás 
gondolata, lehetősége is. A későbbi 
szakaszokra a viselkedés megválto-
zása és az önérzékelő képesség el-
vesztése is jellemző lehet. Nem vesz 
tudomást a környezetétől érkező 
támogatásról vagy kritikáról, eseten-

ként még a szeretetet sem érzékeli, 
közvetlen környezetének törődése 
pedig teherré válik. Az érzelmek ér-
zékelése és felismerése is eltűnhet.

A végső stádiumokban a belső 
ürességet és értelmetlenséget ta-
pasztal az érintett. Kialakulhat az 
űzöttség állapota, és akár pótszerek-
hez nyúlva igyekszik betölteni az űrt. 
Ha elmegy a pótszerek hatása, még 
erősebb a fásultság és kimerültség 
érzése, amelyet lelkiismeret-furdalás 
és értékvesztés kísér. Így érkezhet 
meg az egyén a depresszió szaka-
szába. Erősödik a reménytelenség és 
kétségbeesés érzése, ami egyre elvi-
selhetetlenebbé válik. A végső fázis 
pedig a teljes kiégettség szakasza, 
ami a pszichológus szerint viszony-
lag ritkán következik be, hiszen az 
ember jó esetben az előző fázisok va-
lamelyikében megáll, segítséget kér.

Tartsuk fenn az egészséges 
egyensúlyt
A szakember szerint a kiégés szind-
rómája egyáltalán nem ritka jelen-
ség, inkább annak felismerése az. 
Tapasztalata szerint az emberek 
ritkán fordulnak segítséghez a fo-
lyamat első szakaszaiban. Megelő-
zés szempontjából fontosnak tartja 
a felvilágosítást, a témáról való be-
szélgetést, tájékoztatást, hogy a na-
gyon is reális probléma bekerüljön 
a köztudatba. Tudatosítanunk kell, 
hogy a munkahely csak egy szelete 
az életünknek. Mellette a család, 
szabadidős tevékenységek, a kikap-
csolódás, a barátok ugyanilyen fon-
tos szereppel bírnak. Azáltal, hogy 
ezeket elhanyagoljuk, a kiégettség 
kockázata is nő. „Annak elkerülése 
érdekében, hogy beszűküljön körü-
löttünk a világ, beszéljük meg fel-
merülő nehézségeinket a hozzánk 
közel állókkal, fogadjuk el, és ve-
gyük komolyan azok visszajelzése-
it” – ajánlja a szakember.

A pszichológus úgy véli, ebben 
az időszakban – amikor még inten-
zívebb a bezártság és a munka több 
erőfeszítést vesz igénybe – még in-
kább érdemes beszélni a témáról. 
Látszólag kényelmes otthonról dol-
gozni, hiszen nem kell kimozdulni, 
elkészülni, szépen felöltözni. Az 
érem másik oldala azonban, hogy 
hasonló keretfeltételek mellett a 
munka teljesen összemosódhat a 
magánélettel. Otthoni környezetben 
egyszerre minden szerepet egyide-
jűleg kell betöltenünk, nem egyér-
telműek az életfeladataink közti 
határvonalak, és ez beszűkíthet, ki-
meríthet. Érdemes tehát tudatosan 
meghúzni a határvonalat a munka- 
és szabadidő közt. „Nagyon fontos, 
hogy a munka után kimenjünk, kap-
csolatba lépjünk a barátainkkal, fel-
töltődjünk, ne adjuk fel szabadidős 
tevékenységeinket. Úgy gondolom, 
tudatossággal, résen léttel és állan-
dó súlyozással valamelyest fenn-
tartható az egészséges egyensúly” 
– tette hozzá. Ugyanakkor úgy tartja, 
el kell fogadnunk azt a kompromisz-
szumot, hogy vannak időszakok, 
amikor egyik vagy másik életterület 
a hangsúlyosabb, amelybe ideig-órá-
ig több energiát fektetünk.
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