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A S Í R Á S BIOLÓGIAI ÉS 

PSZICHOLÓGIAI V O N A T K O Z Á S A I 

SZABÓ PÁL 

„Boldogok, akik sírnak, 

mert megvigasztaltatnak." 

(Biblia, Máté 5:4) 

The paper treats a common human specific phenomenon that has been 
nevertheless hardly investigated in the recent years: crying. The author describes 
main characteristics and function of three distinguished types of weeping: infant, 
emotional, and pathological. 1 intend to discuss some biological, psychological 
and socio-cultural aspects of crying, presenting in the same time specific 
methods applied in the investigation of the phenomenon. Finally, 1 will 
summarize the results of a research performed in Hungary that intended to 
explore the influence of social factors on crying, on the basis of the method by 
Frey(1983). 

A sírás egyik legemberibb megnyilvánulásunk, mivel az élővilágban az embe
ren kívül egyik faj sem rendelkezik ennek képességével. Mégis, meglepően keve
set tudunk róla, alig vizsgálták ezt a humánspecifikus jelenséget. 

Jómagam 1985-ben kezdtem a sírás jelenségkörét vizsgálni. Áttekintve, mit 
írnak a pszichológiai és a pszichiátriai könyvek a sírásról, sajátos vákuumban ta
láltam magam. Tizenhárom év alatt nem változott sokat a helyzet: az 1998-ban 
rendelkezésre álló magyar nyelvű pszichológiai és pszichiátriai könyvekből hi
ányzik a „sírás" tárgyszó, és még egy bekezdést sem szentelnek a sírásnak. 

Egyedül a „Fejlődéslélektan" című könyv (Cole és Cole, 1997) tartalmaz né
hány oldalnyi részletet a sírásról, igaz, itt is a csecsemők sírásáról van szó. Az 
idegen nyelvű könyvekben sem találni több információt, és ami még meglepőbb, 
a kifejezetten az érzelmekről szóló könyvek is mostohán kezelik ezt a jelenséget. 
Évente 40-50 ezer cikk jelenik meg pszichológiai-pszichiátriai témákról, a sírásról 
mintegy évi száz. Ezek túlnyomó része viszont a csecsemők sírásával, illetve a sí
rás egy sajátos, kóros változatával foglalkozik. A felnőttek sírásáról évente közölt 
cikkek száma egy kézen megszámlálható. 

Frey, aki a sírás témakörében a legalapvetőbb vizsgálatokat kezdeményezte, 
utána próbált járni annak, hogy más fajoknál előfordul-e ez a jelenség. Néhány 
elfogult gazdi ugyanis beszámolt arról, hogy kedvenc háziállata érzelmek hatásá
ra könnyekre fakad. Az emocionális sírás tényét foglalkozásuk révén rendszere
sen állatokkal foglalkozó szakemberek (állatorvosok, állattenyésztők, cirkuszi 
idomárok és állatkerti alkamazottak) nem tudták megerősíteni (Frey, 1985). 

Az ember számos élettani és pszichológiai paramétere jól ismert. Például a 
legkülönfélébb kémiai anyagok koncentrációja a vérben, vizeletben és egyéb test
nedvekben jól meghatározott. Az emberi tevékenységek széles körére ismertek -




