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Lektori gondolatok 

 

Szakmailag hiteles, igényes munka. Esetleírásokkal, a 

laikusok számára is érzelmileg átélhető történeteken keresztül 

a szerző hiteles képet ad a szenvedélyproblémákkal 

küzdőkről, a nekik nyújtott segítségről. Az egyéni sorsokon 

keresztül bemutatott segítő foglalkozás stratégiái, hatékony 

munkamódszerei jól érthetőek, szakszerűek. 

A probléma komplex volta, interdiszciplináris megközelítése 

mellett a támogatás feltételeit is jól artikulálja. 

Az írás emberi sorsokról szól. Elkerüli a moralizálást. Nem él 

a szokványos didaktikus ismeretátadó jelleggel, de használja 

az emberi sorsok sokféle meghatározóinak bemutatását, 

melyek mentén az egyéni sorsokat kialakító családi 

kapcsolatokra hívja fel a figyelmet. Az esékeny állapotú 

ember felé alkalmazható szabályok és türelem bemutatása 

mintaértékű. Vállalja, hogy a bajban lévő embert támogatva, 

de nem helyette meghozott döntésekkel lehet segíteni.  

A reménytelenség, türelmetlenség hozzátartozói elvárások 

gyakorlatával szemben, - amely reméli, hogy „beadja” egy 

rendszerbe a bajbajutottat, s az a rendszer „delete gombot” 

nyom és a probléma nincs tovább -, a szerző hitelesen 

beszámol a segítés lehetőségeiről, egyben a bizalom-kapcsolat 

kialakításának fontossága mellett annak professzionális 

jellegére is fókuszál. 

 

A problémás klienst adott életszakaszában, családi 

kontextusában szükséges támogatni. Jól érzékelteti a leírt 

életesemények tükrében azokat az élethelyzeteket, érzelmi 

hiányállapotokat, amelyek eredménye a problémás 
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magatartás. Ezekben a sorsokban új életprogram kell, amely a 

bizalmon alapul, de szabályokat állít fel, és megfelelő 

motivációt igényel a bajban lévőktől.  

A bemutatott sorsokban jól követhetőek azok az érzelmi 

történések, amelyek a segítés dilemmájában, 

interdiszciplinaritás szakértelmet igényelnek. A célcsoport 

(ellátásra szorulók) szakmailag releváns támogatása megfelelő 

ellátó, támogató rendszereket igényel. Az első fejezetben 

bemutatott statisztikai adatok csak aláhúzhatják a 

professzionális segítés fontosságát, az ezzel foglalkozó 

szakemberek megbecsülését!! 

Jelentős érdeme a könyvnek, hogy hiteles, mértéktartó, nem 

oktató, de olyan gondolkodási folyamatba hívja meg az 

olvasót, ahol nem a reménytelenség, de a problémák 

bonyolult volta, az emberi sorsokon keresztül megérthető. 

Ismereteket ad át a segítés reális voltáról, csökkentheti ezzel a 

környezet hamis elvárásait, de beavatja az olvasót a korszerű, 

szakszerű megközelítések és támogatások lehetőségeibe. 

 

Remélhetjük, hogy a könyv olvasása közben, nemcsak az 

érintett családok és emberek, de az érdeklődők között is 

elindul egy probléma újra gondolásának folyamata is. A 

könyv olvasása során a laikusban is megfogalmazódik, hogy 

nem a reménytelenség, nem a csoda, de értő magatartás és 

kitartó kapcsolati támogatás lehetőséget adhat a 

szenvedélyproblémákkal küzdők segítésére. 

A leírtakból jól kirajzolódik egy szakmai munkában magas 

minőséget biztosító csoportmunka, korszerű elvekkel 

hatékonyan dolgozó szakemberek, több éves gyakorlata.  
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Jó stílusú igényes munka. Tagoltsága, szerkesztése, 

áttekinthető. A bemutatott sorsok leírásai érzékletesek, 

megfelelően olvasmányosak és mértéktartóak, irodalmi 

igényességűek. 

A szakirodalmi, illetve egyéb hivatkozások igényesek és 

szabályos megjelenítésűek. 

 

                                                                     Dr. Fügi Sarolta 
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„Önmagunk szakadéka fölött átkelni:  

ehhez nagyobb bátorság kell,  

mint a csatatéren.” 

 

Temesi Ferenc 
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Előszó helyett 

 

Tizenegy éve foglalkozom a közvélemény által csak 

drogosoknak titulált emberekkel „Drogos. Úgy kell neki!”, 

hallom oly sokszor e sommás kijelentést. Számtalan 

előadáson próbáltam eddig is a hallgatósággal megismertetni 

a drogproblémák összetettségét, a kezelhetőség 

multidiszciplináris szükségszerűségét, s az észérvek ellenére 

hallgathattam az érzelmi alapú ellenvéleményeket. „Drogos. 

Úgy kell neki!”. Hallom, de nem tudom megszokni, s 

elfogadni sem ezt a kinyilatkozást. Nem tudom elfogadni, 

mert ők is emberek, akik nem drogosnak indultak az életben. 

Hogy mégis azzá váltak, abban meglátásom és eddigi 

tapasztalataim alapján a környezet felelőssége legalább 

akkora, mint az egyéné. Állítom ezt annak ellenére is, hogy 

tudjuk, a problémás drogfogyasztás mögötti egyik 

legfontosabb oki tényező az impulzus-kontroll zavara. A 

kérdés az, hogy e zavar hátterében mi áll? „Vannak addiktív 

típusok, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen 

szocializációs mintát hozol, mennyire vagy kíváncsi, 

befolyásolható, vagy pszichésen terhelt. Nincs recept. Láttam 

autószerelő gyerekétől a tehetős milliárdosig sokfélét, aki élt a 

szerrel.”
1
 

A kiútkeresésben, s annak végigjárásában már más a helyzet, 

ám addig el is kell jutni, s ehhez szintén kell az egyén 

elhatározásán túl a környezet segítő támogatása.  

                                                           
1
 Szily Nóra interjúja Szabó Győzővel és Dr. Csernus Imrével: Méltósággal 

megszabadulni a drogtól. Nők lapja Psziché 2012. június-július 49. oldal 
Dr. Csernus Imre válasza 
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Az előző oldal mottójában lévő, Temesi Ferenctől származó 

idézet üzenetét igaznak gondolom, mind a szerhasználat 

útvesztőiből kivergődni próbáló egyén, mind az őt érzelmi 

alapon megítélő szűkebb-tágabb társadalom elvakult 

ítéletének szemszögéből egyaránt.  

Újból és újból visszacseng fülemben az a kérdés; vajon 

képesek lesznek-e mindkét oldal tagjai önmaguk szakadéka 

felett átkelni? 

 

Fenti gondolatok azok, melyek e könyv megírására késztettek, 

továbbá családom tagjainak évek óta tartó noszogatása, akik a 

névtelenség megőrzése mellett időnként megismerhették egy-

egy nehézsorsú kliensem életének sodródását, kisiklását. 

Megismerve  néhányuk életének alakulását, egyre többször 

biztattak azzal, hogy mutassam meg a közvéleménynek azt, 

amivel nap mint nap találkozom munkám során. Úgy 

gondolták, hogy talán ezáltal árnyaltabb kép alakulhat ki 

azokról az emberekről, akik ugyanolyanoknak születtek, mint 

a szerek rabságától mentes embertársaik, ám akár családi 

hátterük, környezetük, akár más okok a művi örömszerzés 

felé sodorták őket. Az olvasók között vélhetően lehetnek 

olyanok is, akik az esetleges azonosságokra ráismerve 

tudatosan elkerülhetik a könyvben szereplő emberek sorsát, 

esetleg változtathatnak hibás nevelési stratégiájukon, emberi 

kapcsolataikon, más irányba terelhetik gyermekeik életét. A 

változtatásra szükség van, mert: „minden összetett problémára 

létezik egy egyszerű, világos és rossz válasz”, s sokszor 

tapasztalom, hogy a józan gondolkodás adta belátás helyett, a 

tagadás vagy a másikra mutogatás egyszerű, világos és rossz 

válaszát alkalmazzuk. 
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Egy ismert gondolkodó a fiatalok viselkedését látva, így 

dohogott: „A fiatalság manapság a fényűzést kedveli. Rossz a 

modora, megveti a hatalmat, nem tiszteli az idősebbeket és 

kerüli a munkát. A gyermekek ellentmondanak szüleiknek, 

társaságban nagy hangon dicsekszenek, az asztalnál magukba 

tömik az édességet és zsarnokoskodnak a tanáraikkal.”  

E velős vélemény 2400 évvel ezelőtt hangzott el Szókratész 

szájából, legalábbis neki tulajdonítják. 

 

„Olyan nincs, hogy pubertás, csak egyéni sorsok vannak. Az a 

határozott véleményem, hogy az elmúlt negyven évben a 

serdülők – szüleiknek is köszönhetően – örvendetes 

előrelépéseket tettek. Magabiztosabbak, felelősségteljesebbek 

és kezdeményezőbbek lettek – még ha a felnőttek ezt időnként 

másképp látják is. Úgy látom, hogy a nagyobb problémák nem 

a serdülőkkel vannak, hanem inkább a szülőkkel, a 

tanárokkal, a politikusokkal, és a társadalom egészével.”
2
  

 

Két ember, két megközelítés. Kinek van akkor igaza? 

Mindkettőnek, ám eltérő nézőpontból. Minden tiszteletem 

Szókratész mesteré, ám ő csak a tünetet vette észre. Ezzel 

szemben Largo professzor rátapintott a lényegre. A gyerekek 

nem maguktól, hanem felcseperedésük során a 

környezetükben élő referenciaszemélyek viselkedése, 

magatartása, értékrendje, s az ezekre adott mikro-, makro-

társadalom válaszai által válnak egyénileg olyanná amilyenek. 

A szülők pedig gyermekük tizenéves korában, a második 

„dackorszakban” tapasztalják meg igazán nevelésük 

                                                           
2
 Professzor Remo H. Largo, Zürichi Gyermekkórház fejlődéstani osztály 

vezetője. 
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gyümölcsét. „A szokásos nevelési elvek kamaszkorban nem 

működnek. Arra ott voltak a korábbi esztendők.”
3
 Aki 

elpuskázta azt az időszakot, annak bizony sokszor meggyűlik 

a baja a leválás időszakába lépett gyermekével. Jó lenne ezt, 

amennyire lehetséges, megelőzni. 

 

A szakirodalom megkülönböztet működése szerint egészséges 

és nem egészséges (diszfunkcionális) családi rendszereket.  

 

Melyek a rosszul működő család jellemzői? 

 „A családtagok nem tanultak meg érzéseikkel és 

problémáikkal azonosulni; 

 nem tudják, hogy rossz érzéseiket hogyan oldják meg; 

 nem képesek őszinték lenni magukkal vagy a másikkal 

szemben, hitegetik egymást: - idővel majd jobb lesz!-; 

 jelszavuk: nem érzünk, nem beszélünk, nem bízunk!; 

 a rossz érzések megoldatlansága valamilyen külső 

viselkedésben nyilvánul meg; 

 a családtagok közötti pszichológiai határok vagy 

merevek (fal van közöttük) vagy rendezetlenek 

(beleolvadnak egymásba) 

 a családi szerepek felcserélődnek (pl. a gyerek 

gondoskodik a szülőről érzelmileg, vagy az anya a 

családfő, az apa alárendelt); 

 a „családi rossz” megreked (évek múlva is 

felemlegetnek sérelmeket, nem bocsátanak meg 

egymásnak); 

                                                           
3
 Professzor Remo H. Largo, Zürichi Gyermekkórház fejlődéstani osztály 

vezetője. 
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 sok energia megy el arra, hogy kifelé a látszatot 

fenntartsák, befelé pedig gyűlik a szégyenérzet, a titok, 

a rejtegetni való; 

 mivel túl sokat törődnek a látszattal, az igazi 

szükségleteiket nem tudják kielégíteni; 

 ahogy növekszik a titkolódzás, úgy csökken egymás 

segítése, s ez a patológiás viselkedés generációról 

generációra közvetítődhet (sok energia megy el a 

látszat fenntartására) 

 ennek következménye a gyakori egymásra mutogatás, 

a destruktív vádaskodás, egymás címkézése, a 

„szégyelld magad!” üzenet a gyereknek.”
4
 

 

Tény, hogy nem lesz minden egészségtelenül működő család 

gyereke drogfogyasztó, ám jelentős sansza lehet rá.  A 

veszélyeztetettséget tovább növeli a társadalmi környezet, a 

drogokhoz való könnyű hozzáférhetőség, a szerhasználó 

kortársakkal való érintkezés, a felfokozott kockázatkereső 

magatartás, esetlegesen meglévő genetikai „érzékenység” stb. 

Ezek együttesen vezethetnek a kábítószerek és más drogok 

használatához. 

 

A HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ 2013-ban 

10 éves lett. Ez a kerek évforduló a szakmai visszatekintést 

mindenképpen igényli. A felidézett múlt tükre azután 

lehetőséget ad a merre, vagy hogyan tovább eldöntésére is. 

Hét munkatársunk töretlen hittel, lelkesedéssel, s kellő 

                                                           
4
 Hoyer Mária: Sóvárgás és szenvedés (2010.) 
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alázattal szeretné e nem könnyű, ám mégis szép munkát 

tovább folytatni. 

  

Néhány kliensünk életébe pillanthat bele most az olvasó azok 

közül, akik az elmúlt tíz évben megfordultak nálunk. Van 

közöttük alkoholbeteg, kábítószerhasználó egyaránt. A könyv 

szereplői közül háromnak sikerült az élete alakulását 

figyelemmel kísérni, az első kiadás 2012-ben lezárt kézirata 

óta. Most az ő sorsuk további alakulásával bővült ez a 

kiadvány. A történetek valósak, a neveket, esetleges 

helyszíneket, időpontokat, életkorokat megváltoztattam 

személyiségük védelme érdekében. Nem is a személyük a 

fontos most, hanem életük alakulása. A sorok között 

fellelhetők az egészségtelenül működő család jellemzői. 

 

Valami mindig hiányzik! – mondhatnánk, amikor az 

addiktológiai munka során szerzett tapasztalatokat próbáljuk 

röviden összefoglalni. A hiány lehet strukturális, amikor az 

apa szimbolikus vagy tényleges hiányáról van szó. De lehet 

funkcionális, amikor a család működésében a 

hiánytapasztalat válik uralkodóvá.”
5
 

 

Ajánlom e könyvet mindazoknak, akik képesek félretenni 

előítéleteiket, s meg akarják ismerni a visszaélésszerű 

szerhasználat ok-okozati összefüggéseinek egyik oldalát, a 

családi háttér szerepét.  

 

 

                                                           
5
 Hoyer Mária: Sóvárgás és szenvedés (2010.) 
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„Nem lehet azzal elintézni az addikciókat, 

hogy „rossz szokások” vagy „önpusztító 

viselkedésformák”, mert ezzel csak  

kényelmesen elsiklunk az életben 

betöltött szerepük felett.” 

 

Dr. Vincent Felliti 
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Egy kis elmélet 

 

Szükséges-e egyáltalán a laikusnak megismerni szakmai vagy 

szakmainak tűnő tartalmakat? A válaszom, IGEN! Szükséges 

ugyanis némi elméleti ismeret ahhoz, hogy ha nem is 

elfogadhatóbbá, de érthetőbbé váljanak különböző, a 

szerhasználat megítélését feszegető törekvések. 

  

Szolnok lakossága az elmúlt évek során számtalan újító 

kezdeményezés tanúja lehetett, melyek mindegyike az egyre 

növekvő szerhasználatra, - értem ez alatt a dohány, alkohol és 

kábítószerek használatát egyaránt – igyekezett felhívni a 

figyelmet, s egyben ötleteket, javaslatokat is adtak a 

megelőzés hatékonyságának fokozásához. Ilyen volt az 

Önkormányzat és a Szolnok Televízió Zrt. 

együttműködésében megvalósult „Fókuszban a család” 

hatrészes tematikus magazinműsor, a művelődés-, a sport-, a 

szenvedélybetegségekkel foglakozó szakmai- és civil 

szervezetek összefogásával szerveződött „Szertelen Tavasz” 

programsorozat, a Városi Szülői Fórum elindítása, vagy az 

óvodákban szülőknek tartott, „Kell a gyereknek a korlát” 

című előadások sora. Mivel mindegyik eseménynek 

valamilyen formában szakmai résztvevője voltam, több olyan 

impulzus is ért, melyek alapján fontosnak tartom néhány 

kérdés tisztázását. 

 

„Drogos, úgy kell neki!” De ki is valójában a drogos? A 

közvélemény gondolkodásában a drog egyenlő a 

kábítószerekkel. Ez azonban nem igaz. Mit is takar a drog, 

mint gyűjtőszó jelentése? A drogok pszichoaktív szerek. 
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„A pszichoaktív szerek alatt azokat a kémiai anyagokat értjük, 

amelyek hatásukat a központi idegrendszeren, azaz az agyon 

és gerincvelőn keresztül fejtik ki. A jelentés értelemszerűen 

független az adott pszichoaktív szer jogi státuszától...”
6
 

 

Ide tartoznak a kábítószerek, a pszichotróp anyagok. 

Mindkettő jogi fogalom, tehát olyan pszichoaktív szerek, 

melyek vagy az 1961. március 30-án aláírt „Egységes 

Kábítószer Egyezmény” hatálya, vagy az 1971. február 21-én 

Bécsben aláírt „Pszichotróp Egyezmény” hatálya alá esnek. 

Továbbá a pszichoaktív anyagok közé sorolhatók a szerves 

oldószerek, egyes vegyszerek, nyugtatók, altatók, 

szorongásoldók, fájdalomcsillapítók, de az alkohol, és a 

dohány is.  

Miközben a társadalom túlzóan „démonizálja” a 

kábítószereket, s képtelen árnyaltabban gondolkodni 

használatukról, vagy használatuk okairól, addig alig beszél a 

legális drogok okozta egészségkockázati és anyagi károkról. 

Egy, a börtönbüntetést elkerülni akaró kliensem tette fel pár 

évvel ezelőtt az alábbi kérdést; „Én otthon időnként füvezek 

senkit sem zavarva, s legfeljebb vigyorgok kifelé magamból. 

Ezt büntetik. Apám pedig majd mindennap részegen fetreng az 

árokban, időnként a hányadékában. Ez pedig rendjén van, 

elfogadott. Mond, hogy is van ez?” A választ az olvasóra 

bízom.  

A drogstratégiához hasonlóan a hazai alkoholstratégia 

munkaanyaga évekkel ezelőtt elkészült és elfogadására várva 

                                                           
6
 Demetrovics Zsolt (szerk): Az addiktológia alapjai I. (2007) 
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pihen vélhetően az OAC egyik fiókjában. Talány, hogy mi 

lesz vele. 

Csak a dohányzás, a többszáz milliárdos bevétel ellenére, 

összességében 80 milliárd forint hiányt okozott a 

költségvetésnek 2011-ben. Egyszerűbben fogalmazva a 

dohányzáshoz köthető bevétel - kiadás egyenlege mínusz 80 

milliárd forinttal zárt. A problémás szerhasználat közül a 

dohány, majd az alkohol okozza a legtöbb gondot 

Magyarországon. Hozzájuk képest a kábítószerek okozta 

károkat, akár elenyészőnek is mondhatnánk, s ez nemzetközi 

összehasonlításban is így van. Mindez természetesen nem 

jelenti azt, hogy a közbeszéd által kábítószernek vagy drognak 

nevezett anyagok használata nem hordoz kockázatot. 

Dehogyis nem! A kockázat mértéke e szereknél is, akár az 

alkohol esetében életkor-, egyén-, állapot-, szerfajta- és 

mennyiségfüggő. A kábítószer esetében jelen tudásunk szerint 

(A designer drogokról még nem rendelkezünk kellő 

tapasztalattal, ám amit a toxikológiai, addiktológiai osztályok 

intoxikált pácienseiről, vagy e szerektől függő betegeiről 

hallunk, nem sok jóval kecsegtet.) a heroin és a kokain 

használata a legkockázatosabb, míg az alkoholok közül az 

égetett szeszek, például a pálinka fogyasztása tekinthető 

veszélyesebbnek.  

 

Mi magyarok ismerten nagyivó nép vagyunk, s ennek 

érzékelhető következményei vannak. „Világviszonylatban 

Magyarországon a második legmagasabb az emésztő 

szervrendszeri betegségek miatti halálozás. Főleg a krónikus 

májbetegségek, elsősorban a májzsugor okozta halálozásban 

észlelhető növekedés az utóbbi évtizedekben…. ez hétszerese 



18 
 

az Uniós átlagnak. A legfontosabb kiváltó ok a magas 

alkoholfogyasztás.”
7
  

A szív- és keringésrendszeri betegségek, valamint a 

rosszindulatú daganatos megbetegedések okozta halálozásban 

is jelentős mértékben lelhető fel a dohányzás, legyen az akár 

csak passzív, és az alkoholfogyasztás, mint oki tényező. Ezen 

ismeretek tükrében célszerű megismerni azt is, hogy a legális 

és tiltott pszichoaktív szerek használói közül hány százalék 

tekinthető problémás használónak, akiknél az általuk 

előnyben részesített addiktív szer használatának mértéke már 

jelentős egészség- és társadalmi kockázattal, hovatovább 

megbetegedéssel jár. Nos, szerféléktől függetlenül, ők 

valóban drogosoknak tekinthetők. 

 

A következő ábrán a magyarországi 2010-es problematikus 

szerhasználók százalékos aránya látható.
8
 Azt mutatja, hogy 

az ábrán látható szerek közül az előnyben részesített szer, az 

összes használó közül, hány százalékuknál okoz jelentős 

kockázatot, vagy eltérő mértékű megbetegedést. A 

százalékokat számokká átváltva nikotin esetében ez 

körülbelül 2.000.000, alkohol esetében körülbelül 750.000, 

kábítószer esetében 22.000 fő. Ez összességében több mint a 

lakosság 20 százaléka. Mindez önmagában is jelentős teher az 

ország ma amúgy sem rózsás költségvetési helyzetében; 

                                                           
7
 www.webbeteg.hu: Mibe halunk bele? Haláloki statisztika 

Magyarországon 
8
 Forrás: Topolánszky Ákos „Milyen esélyeket hordozhat egy 

összerendezett addikciós politika?” című előadása a „Hogyan tovább 
drogpolitika 2012.?” konferencián. 
 

http://www.webbeteg.hu/
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gyógykezelés költségei, táppénz, kiesett adó- és 

járulékbevétel, bekövetkezett, vagy korai elhalálozás, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A világon a teljes betegségi teher 8,9%-a a pszichoaktív 

szerek problémás fogyasztásának volt betudható. Ugyan ez a 

fejlett országok (Észak-Amerika, Európai Unió országai) férfi 

lakossága körében 33,4%, melyből a dohányzás 17,1, az 

alkohol 14, az úgynevezett kábítószerek 2,3 százalékkal 

részesülnek.”
9
 Elgondolkodtató adatok. 

 

Maga a kábítószer kifejezés amúgy csalóka és félrevezető, 

hiszen az e csoportba tartozó szerek némelyike nem kábít, sőt 

pörget, vagy hallucinogén hatású. Az alkoholfélék, sör, bor, 

égetett szeszesitalok is képesek kábult állapotba, 

tompultságba juttatni az alkoholfogyasztót vagy akár 

hallucinációt kiváltani. Az alkohol használatával kapcsolatban 

                                                           
9
 WHO Report 2002. 
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jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk, akár az 

egészségkárosítás, akár a gyógykezelés tekintetében. 

Ugyanezt nem mondhatjuk el a tiltott pszichoaktív szerek egy 

részéről, a dizájner drogokról már nem is beszélve. 

A tiltott pszichoaktív szerek között találunk olyat is, melynek 

használata kevesebb kockázattal jár, mint némelyik legálisan 

használható szeré. Ezzel nem azt mondom, hogy akkor, nosza 

rajta emberek, használják a tiltott szereket nyugodtan - hiszen 

egészségkockázata mindegyiknek van, akárcsak a hazánkban 

oly népszerű alkoholtartalmú italoknak, ráadásul az egyéni 

érzékenység egy előre nem látható „sötét ló” -, hanem az 

érzelmi alapú „ítélkezés” helyett a tényeken alapuló 

véleményalkotást szeretném elősegíteni.  

A hazai drogprevenció kevésbé sikeres alakulásának egyebek 

mellett egyik oka szerintem az, hogy sokszor rossz, és 

hiteltelen túlzó üzeneteket közvetített. Főleg amikor a 

büntetés és elrettentés hangoztatására fókuszált. Többek 

között ebben is látom – a felfokozott keresleten túl – a 

dizájner drogok jelentős térnyerésének okát. Klienseim, 

amikor e szerekről beszélgettünk, egybehangzóan és 

világosan fogalmaztak. Mi a bajod velük? Legális. Nem 

büntetik a használatát. - mondták a C-lista megjelenése előtt.  

Nincs igazuk. Az egészségük védelme iránti felelősségérzetük 

kellene, hogy megszólaljon. Kellene, ám nem vagyok naiv. A 

környezetünkben tapasztalható mértéktelen 

alkoholfogyasztás, dohányzás láttán ugyan miért juthatna 

eszükbe, hogy önmaguk felelősek saját egészségük 

megőrzéséért, hiszen a „papoló” felnőttek jelentős hányada 

sem törődik azzal. A felnőttek szabálykövetése is hagy 

kívánni valót maga után. Szűkebb lakókörnyezetemben nem 
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olyan régen újítottak fel egy utcát és mivel eléggé keskeny, 

egyirányúsították. Az utca elején körzeti rendőrőrs, környékén 

iskola van. A „nénik, bácsik” a gyerekek szemeláttára, a 

behajtani tilos táblával, a rendőrség közelségével mit sem 

törődve, zavartalanul autóznak szembe a forgalommal és 

nagyon fel vannak háborodva, ha valamelyik jobb érzésű lakó 

számon kéri a viselkedésüket. Eszükbe sem jut, hogy 

helytelen közlekedési moráljuk és más szabályszegésük is 

erősíti a fiatalok korlátok nélküli életfelfogásának vágyát, az 

„azt teszek amit akarok”, helytelen és életidegen felfogását. Jó 

lenne, ha gondolnának erre is.  

Egy vicc jutott az eszembe a felnőttek ilyenforma viselkedése 

kapcsán kialakuló coping magatartásról. A gyerek az anyja 

előtt toporzékol, mert problémája van valamivel. Az 

édesanyja rászól. „Ferike, ne toporzékolj! Ideje lenne 

lassacskán felnőttként viselkedned. Arra gondolsz anya, hogy 

akkor most be kellene vennem egy nyugtatót?” – kérdezi a fia. 

 

A felnőtt lakosság alkoholfogyasztása, ahogyan arról 

korábban már szó volt, hazánkban magas. A fiatalok pedig „jó 

diák” módjára megtanulták a leckét. Ennek az állításnak az 

igazolására hívtam segítségül a 2012 júniusában 

nyilvánosságot látott európai ESPAD kutatás egyik ábráját. 

Ez az ábra az európai 16 éves fiatalok előző havi nagyivási 

átlagát hasonlítja össze százalékos arányban a magyar 16 éves 

fiatalok hasonló mértékű alkoholfogyasztásával. 
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Nagyivásnak nevezzük, amikor valaki legalább öt italt iszik 

meg egy alkalommal egymás után.  

Az európai 16 évesek 87 százaléka ivott már alkoholt élete 

során, ezzel szemben a hazai 16 évesek 94 százaléka. Míg 

Európában a sör, addig nálunk a tömény italok a népszerűek a 

fiatalok körében. A nyílt és bújtatott reklám érezhetően 

megtette hatását. 

 

„Álmaim kéklő egén, 

Gyümölcsfáim tetején, 

Pálinka szerelmem légy az enyém! 

Nyújtsd hát a karod felém, 

Nélküled meghalok én, 

Pálinka szerelmem légy az enyém!”
10

 

 

                                                           
10

 Magna Cum Laude: Pálinka Dal /részlet/ 
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Ami a kábítószereket illeti, Európában a 16 éves kamaszok 18 

százaléka próbált ki valamilyen tiltott szert. A magyar arány 

20 százalék.
11

 

Az úgynevezett C-listán szereplő szerek bizonyos hányada 

kudarcba fulladt gyógyszerkutatásoknak köszönhető, melyek 

során valamely pszichés betegség hatékonyabb kezelése 

érdekében új gyógyszerek után kutattak a farmakológusok. 

Kísérleteztek számtalan új kémiai összetételű anyaggal, 

melyek a kezdetekben ígéreteseknek tűntek, ám a klinikai 

vizsgálatok során kiderült, hogy a nyereség-kockázat arány 

tekintetében ezek az új anyagok jelentős kockázati 

potenciállal bírnak, ezért gyártásukról lemondtak. A tiltó 

listák megjelenésével, bővülésével azután mások leporolták 

őket, mivel mind a kereskedők, mind a fogyasztók szeretnék a 

bűnüldöző szervek vegzálását elkerülni. Ehhez olyan szereket 

„kell” piacra dobni és használni, melyek tiltólistákon még 

nem szerepelnek. Ilyen volt a C-lista megjelenéséig például a 

metilon, ami antidepresszánsnak indult, dizájner drog lett 

belőle. A dizájner drogok között is vannak olyanok, melyeket 

a szervezet gyorsan tolerál, ezért előbb-utóbb injektálni „kell” 

őket a várt hatás korábbihoz hasonló mértékű ismételt 

megéléséhez. Ez a használati forma jelentős másodlagos 

ártalmakat, a továbbfertőződés (HIV, HCV) veszélyét 

hordozza magában. 

 

A C-listától remélik itthon és külföldön egyaránt, hogy 

nehezebb lesz új, legálisan használható szerekkel megjelenni 

a piacon. Ezt úgy kívánják elérni, hogy a C-listára nem szerek 

                                                           
11

 Forrás: NOL Matalin Dóra; Többet isznak, cigiznek és drogoznak a 
magyar kamaszok (2012.06.20.) 
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külön-külön, hanem anyagcsoportok, generikus anyagok 

kerülnek fel, s ezzel megakadályozható az, hogy egy szer 

kémiai szerkezetének minimális megváltoztatásával egy 

kábítószernek minősített anyagot ismét legálissá tegyenek. Idő 

kérdése csupán, hogy a gyártó - kereskedő oldal mikor találja 

meg az ellenválaszokat. Az egyik már megvan. A hazai 

„kereskedők” weboldalai olyan külföldön lévő szerverekre 

kerültek, ahol e szerekkel való kereskedés még nem tiltott. A 

posta vagy a futárszolgálat pedig legálisan szállít, hiszen nem 

tudhatja, mi van a csomagban valójában. A kereskedő védett, 

a fogyasztó pedig „szív”, áttételesen is.  

A második válasz sem váratott sokat magára. Most, amikor a 

kézirat készül, 2012 júliusában, megjelent a piacon az UR-

144 nevű anyag, ami egyelőre nincs rajta a C-listán. Olyan ez, 

mint a fegyverkezési verseny. A támadó fegyverre új védő 

fegyver a válasz, melyre még újabb támadó fegyverrel 

válaszolnak, s az ördögi kör így forog tovább. 

 

A következő ábrán a világ egyik legelismertebb droghasználat 

vizsgálattal foglalkozó intézetének - az amerikai National 

Institute on Drug Abuse - munkatársa, Jack E. Henningfield 

PhD által  végzett összehasonlító elemzése látható, mely még 

1994-ben jelent meg „A népszerű drogok addiktív 

tulajdonságai”
12

 címmel. Henningfield egy hatfokú skálán 

hasonlította össze különböző pszichoaktív anyagok 

szervezetre gyakorolt hatásait, és azok erősségét. A mért öt 

jellemző közül négy az ismételt szerhasználat okozója. 

                                                           
12

 Forrás: Get The Facts DrugWarFacts.org 
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Vélhetően az alább látható összehasonlítás sokakat meglep, de 

ezen nem csodálkozom, hiszen nem jellemző, hogy e témával 

nem foglalkozó emberek, mondjuk a NIDA vagy EMCDDA 

weblapját látogatnák vagy a British Medical Journal lapjait 

forgatnák. Ez a szakemberek dolga. Az már más kérdés, hogy 

a közvélemény figyel-e arra, amit tudásuk alapján a 

szakemberek mondanak, vagy, - s ez a másik lényeges kérdés 

-, valóban azt hallja ki a mondandójukból, amit a 

szakemberek ténylegesen mondani akartak?  

Tekintsük át akkor, mit is mutat Henningfield ábrája? A hat 

szer, melyek között tiltólistán lévők és legálisan használhatók 

egyaránt találhatóak, öt kiválasztott jellemzőjének erősségét 

láthatjuk, ezek a függőség, sóvárgás, tolerancia, megerősítés 

és toxikusság. Az első négy az, ami kiválthatja az ismételt és 

egyre nagyobb mennyiségű szerhasználatot. 
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Az ábrán az alacsonyabb értékek, alacsonyabb kockázati 

mértéket jelentenek.  
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A legerősebb függőségi potenciállal rendelkező anyag a 

kutató által vizsgált anyagok közül a nikotin. Nem véletlen, 

hogy oly nehéz abbahagyni a dohányfélék használatát. A 

minél többszöri használatra a heroin késztett, mert gyorsan 

tolerálja a szervezet. Ez azt jelenti, hogy ugyanazért az 

„élményért” egyidejűleg egyre nagyobb mennyiséget, s egyre 

többször kell fogyasztani. Az is látható, hogy a heroin 

esetében az egyéb jellemzők sem nagyon térnek el a 

maximum értéktől. A kokain a megerősítésben jár élen, a 

világ leghatékonyabb „antidepresszánsa”. Képes néhány perc 

alatt egy mély depresszióban lévő embert is felfokozott 

hangulatba, tettre kész, bármire képes vagyok állapotba 

emelni. Nem véletlenül az önmagukat túlhajtó emberek – a 

művészvilág, a pénz- és gazdasági szférában dolgozók – 

kedvelt szere. A kokain használatának pozitív tapasztalata 

megerősíti azt a hamis hitet, hogy megint friss leszek, rendben 

leszek, ha megint „felszívok egy utcát”, hajthatom a melót 

továbbra is büntetlenül ezerrel. A frissesség valóban megjön, 

ám a kokain kiürülése után a depresszív állapot következik, 

mégpedig egyre nagyobb mértékben, ahogy az illető halad 

előre a szerhasználattal eltelt időben. Mit adjanak helyette, ha 

depressziós lesz? Talány, hiszen a világ legjobb 

antidepresszánsát használja. A legjobb szorongásoldó az 

alkohol, ami viszont a szer iránti sóvárgásban és a 

toxicitásban viszi a prímet. Sokan halnak meg hazánkban is 

alkoholmérgezésben. A kisördög belső hangja ő. „Inni kéne, 

inni kéne”, s addig hajtogatja, hogy az impulzus valóban 

kontrolálatlanná válik. A vágyat, mérlegelés és döntés nélküli 

cselekvés, az ivás követi. 
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Az elmúlt hetekben több szülő keresett fel bennünket azzal, 

hogy gyerekeik vélelmezhetően dizájner drogok valamelyikét 

fogyasztják. A gyerekek viselkedése jelentős mértékben 

megváltozott. Az addig békés, együttműködő fiúk, lányok 

arrogánssá, követelődzővé, agresszívvé váltak. Az agresszió 

általában sértő szavakban, kiabálásban, esetenként a 

környezetben lévő tárgyak összetörésében nyilvánul meg. 

Jellemző még a hangulati ingadozás, az egyszer kenyérre 

lehet kenni állapota, majd a váratlan, előzmények nélküli 

érzelmi kirohanások sorozata. A jelek valóban utalhatnak 

dizájner drog fogyasztására, bár egyebek mellett más 

kábítószerek is képesek hasonló tünetek kiváltására. 

 

„Akkor a fiam most kábítószerfüggő?” Tette fel a kérdést 

ezek után több szülő. Nem feltétlenül. Mivel az előbbi kérdés 

sokszor elhangzott, célszerűnek tartom a pszichoaktív szerek 

okozta függőség kérdéséről néhány gondolatot megosztani az 

olvasóval ezeken a lapokon is. Forrásul a mentális zavarok 

diagnosztikai és statisztikai kézikönyve, negyedik javított 

változata szolgált. 

 

Függőségről akkor beszélhetünk, ha egy pszichoaktív szer 

nem rendeltetés szerinti, vagy nem szociális használata* – 

például szociális ivás helyett rendszeres alkoholfogyasztás –, 

valamilyen, klinikai értelemben jelentős, károsodáshoz vagy 

zavarhoz vezet.  

 

/*Megjegyzés: A szakirodalom a szerhasználat maladaptív módja 

kifejezést használja, melyet a közérthetőség miatt átfogalmaztam./ 
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A jellemző hét zavar közül legalább három ugyanabban a 12 

hónapos időszakban jelentkezik. Ezek a következők: 

 

1. Tolerancia, melynek jelei lehetnek a szer jelentős, fokozott 

mennyiségű használatának igénye a kívánt hatás elérése 

érdekében, vagy az, hogy azonos mennyiségű szerhasználat 

esetén nagymértékben csökken az előnyben részesített szer 

hatása. 

Pista bácsi tavaly már négy sörtől részeg volt, ma már tízet is 

megihat, meg se látszik rajta. - Jól bírja az öreg! 

 

2. Megvonás. A szerhasználat abbahagyása, vagy csupán 

kiürülése a szervezetből, megvonási tünetekkel jár, melyek 

ugyanazon, vagy hasonló szer bevétele esetén csökkennek, 

esetleg megszűnnek. 

Tegnap este, amikor hazajött a fiam, olyan aranyos, 

beszélgetős, hízelgős volt (szerhatás). Ma délelőtt, nem sokkal 

a felébredése után üvöltözött, ideges volt, majd szétvetette a 

düh. Azt hittem nekem jön (megvonás). Majd elrohant 

otthonról, s amikor újból találkoztunk teljesen nyugodt volt 

(ismételt szerhasználat utáni állapot). 

 

3. Az eltervezettnél több és hosszabb ideig tartó 

szerhasználat 

Szia! Leugrom egy sörre. Egy óra múlva jövök. Mondta 

tegnap este hatkor. Hajnali egykor jött haza, bűzlött az 

alkoholtól.  

 

4. Ismétlődő leállási kísérletek vagy a szociális használatra 

való képtelenség. 
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Már annyiszor megígérted, hogy abbahagyod. Meddig 

higgyek még neked? 

 

5. Jelentős idő megy el az adott szer megszerzésére és 

használatára, vagy hatásaitól való megszabadulásra. Szinte 

csak ezek körül zajlik az élet. 

Láncdohányos.  

Hívd fel a főnököm és mond meg neki, hogy ma nem tudok 

bemenni, mert beteg vagyok. (Másnaposság okozta rossz 

közérzet) 

 

6. A rendezett élethez szükséges, fontos teendők feladása, 

ellátásuk csökkentése. Ezek lehetnek akár a szociális 

környezettel, a foglalkoztatással, vagy akár a regenerálódással 

kapcsolatosak. 

Barátok elvesztése, lógás az iskolából, tanulmányi 

eredmények romlása. Állandósult fáradtság. Külső 

elhanyagoltság. 

 

7. A szerhasználat folytatása a rendre jelentkező vagy 

meglévő pszichés és testi problémák ellenére, amiről a 

használó is tudja, hogy összefüggésben van az általa használt 

pszichoaktív szerrel. 
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Sorskönyvek 

 

 

„Elszomorodunk, amikor azt halljuk, hogy valamelyik távoli 

kontinensen tömegek éheznek, hiszen mindannyian ismerjük a 

fizikai éhséget, de a szánalom csak időleges. Ám még ennél is 

sokkal nagyobb emocionális erőfeszítést igényel egy függő 

személy helyzetébe beleélni magunkat. Nyomban együtt 

érzünk egy szenvedő gyermekkel, azonban képtelenek vagyunk 

meglátni ugyanezt a gyermeket abban a felnőttben, akinek 

darabokra tört a lelke, és elszigetelten vívja mindennapi 

harcát a túlélésért mindössze néhány saroknyira attól az 

üzlettől, ahová vásárolni járunk….. 

 

……Nem minden függőség kiváltó oka bántalmazás vagy 

trauma, de meg vagyok győződve arról, hogy minden esetben 

ki lehet mutatni valamilyen gyötrelmes élményt, ami 

meghúzódik a káros szenvedély mögött. A szenvedés 

megtalálható minden addiktív viselkedési forma 

középpontjában. Jelen van a szerencsejátékosoknál, az 

internetfüggőknél, a kényszeres vásárlóknál és a 

munkamániásoknál. Lehet, hogy a seb nem mély, és nem okoz 

állandó fájdalmat, sőt teljesen láthatatlan, rejtett is lehet – de 

akkor is ott van a háttérben. ”
13

 

 

 

 

                                                           
13

 Dr. Máté Gábor: A sóvárgás démona 70. oldal (Libri Kiadó 2012.) 



31 
 

Alkoholherceg fogságában 

 

Alexa  

Egy májusi napon épp kollégáimmal egyeztettük a heti 

teendőket, amikor valaki halkan bekopogott a 

Drogkonzultációs és Információs Központ ajtaján. Egy 

törékeny, önbizalomvesztett nő állt az ajtónk előtt, aki halk 

hangon kezdett el motyogni valamit a kórházról, meg arról, 

hogy segítségre van szüksége. Leültünk, én kérdeztem, ő 

pedig bátortalanul válaszolgatott. Szép lassan megismertem az 

életének egy részét. Ahogy telt az idő szabadkozni kezdett, 

úgy gondolta rabolja az időmet, s bár maradásra bíztattam 

valamiért nehezen hitte, hogy nem zavar. Krízisben volt, ezért 

akkor több mint három órán keresztül beszélgettünk életének 

alakulásáról. Ezt a beszélgetést azután több is követte. 

 

Köszönhetően a két intézmény példaértékű 

együttműködésének, munkatársaim rendszeresen bejárnak a 

Hetényi Géza kórház pszichiátriai osztályára. Alexa tőlük ott 

hallott rólunk, és az általunk kínált lehetőségekről. Kapott egy 

elérhetőségünket is tartalmazó névjegykártyát, amit valamiért 

nem dobott el, gyűrögette a zsebében. Mint kiderült, hetek óta 

készült a velünk való találkozásra, ám egyre csak halogatta 

azt. Pár napja azonban történt egy megrázó esemény az 

életében, mely azután önkéntelenül is hozzánk vezette. 

  

Alexa érettségizett, kereskedelmi végzettséget szerzett lány. 

Valaha dolgozott, még üzletvezető is volt, ám a 

kontrollálatlan alkoholfogyasztás miatt elvesztette állását, 

munkanélkülivé vált. Elmúlt harminc éves. Tizennégy éves 
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kora óta fogyaszt alkoholt, a „füvet” megkóstolta, de 

elmondása szerint nem él kábítószerekkel. Szülei elváltak. 

Talán jól érzékelteti zavaros helyzetét, hogy még mindig abba 

a lakásba van bejelentve, melyet a szülei a válás után, több 

mint két éve eladtak. Akaratos, önfejű, mindenre talál 

felmentésre okot adó (ál)magyarázatot. Amikor találkoztunk, 

a legutóbbi kórházi kezelésnek köszönhetően, már nem voltak 

elvonási tünetei, legalábbis testiek nem. A lelke azonban üres 

maradt. Több mint egy hónapig tiszta volt. Életvitele alapján 

lényegében hajléktalannak mondható. Két évig egy fűtetlen 

faházban húzta meg magát egy vele egykorú, 

alkoholbetegségét be nem ismerő férfival, aki találkozásunk 

előtt néhány nappal felakasztotta magát. Alexa vágta le a 

kötélről, amikor pár óra múlva rátalált, majd megpróbálta 

újraéleszteni. Akkor, ott, az átélt sokk hatására megcsúszott. 

A faházból történő elköltözés előtti pakolás során megtalált 

üveg bor nyújtotta csalfa enyhülésnek nem tudott ellenállni, 

ám megrázta magát, és segítséget kért. Anyja, apja a 

számtalan csalódás után azonban nem hitt neki, nem fogadták 

be, illetve egymásra mutogattak a segítségnyújtás helyett. 

Nagyapja az, aki végül segítségére sietett, a maga módján 

támogatja a felépülésben, megerősödésében.  

 

Első találkozásunk után Alexa naponta járt hozzánk, keresve 

önmagát, időnként botladozva, kétkedve. A vele történt 

foglalkozások során érződött, hogy lelkileg nagyon instabil, és 

ismét könnyen megcsúszhat. Inkább veszteségnek, semmint 

nyereségnek élte meg az ivás abbahagyását. Az 

Alkoholherceg nyújtotta torz tükör, annyi szenvedtetés 

ellenére, még mindig szépnek és hihetőnek tűnt számára. 
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Ezért is törekedtünk a felépülésének biztosabb folytatása 

érdekében minél hamarabb egy rehabilitációs otthonba 

bejuttatni. Ez nem minden esetben egyszerű dolog, hiszen 

meg kell oldani az odautazást. Részt kell venni egy felvételi 

procedúrán, amin eldől, hogy befogadják, vagy a csupán 

megjátszott motiváltság miatt elküldik. Olyan rehabilitációs 

otthont kellett találnunk, amelyik koedukált és eltekint a 

költségtérítéstől, hiszen Alexának nincs miből fizetni a 

benntartózkodását.  

 

Az alkoholistákról az ápolatlanság, szellemi leépültség képe 

lebeg az emberek előtt. Nem csodálkozom rajta. 

Képzeletembe bevillan egy nő képe. Pár hónapja ment el az 

árnyékvilágból Jolán, négy gyerek édesanyja, aki néhány 

évvel ezelőtt még nálunk akart elhelyezkedni, miután 

elvesztette addigi állását, vezető beosztását. Akkor 

találkoztunk először. Második találkozásunkkor, - ami apja 

kérésére jött létre, hogy próbáljam rábírni arra, hogy az 

állapotára való tekintettel, a saját érdekében menjen be a 

kórházba -, hol volt már az a filigrán, büszke, jól öltözött, 

választékosan beszélő Jolán? Feküdt lakása szobájának 

kerevetén, szétnyílt pongyolában, s nem csak sejtette, hanem 

anélkül, hogy észlelte volna, szégyen nélkül mutatta a 

világnak már Rubensinek sem nevezhető szétfolyt, 

felvizesedett testének minden szegletét. Gondolatai 

széttöredeztek, beszéde elkent volt, s beszélgetésünk fonalát 

nem csak a gondolati szétesések útvesztője, hanem a telefon 

ismételt csengetése is meg-megszakította.  Még ebben az 

állapotában is voltak férfiak - 17-től 72 évesig -, akik 4000 

forintért igénybe vették „teljeskörű” szolgáltatásait. Ezért 
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csöngött oly sokszor a telefonja. Két éve ugyanis ebből élt. 

Ott, akkor, még sikerült rábírnom, hogy menjen be a 

kórházba. Az osztály szabályainak felrúgása miatt azonban 

pár hét múlva elküldték, mert alkoholt fogyasztott. 

Alkoholherceg őt is bűvkörébe vonta, s többé nem eresztette 

el. Másfél hónap múlva édesapja talált rá halott testére a 

lakásában, hiszen a lelke akkor már messze járt. 

 

Vannak olyan emberek, akiknek beszéde több éves 

absztinencia esetén is az alkoholistákra jellemzően elkent 

marad, mondatfűzéseik szakadozottak. Nekik sajnos az 

alkohol hatása miatt sérült a beszédközpontjuk. Alexa 

ellenben nem ilyen. Bátortalan, de szabatosan beszél, 

gondolatai tiszták. Ennek igazolásául ismerkedjenek meg vele 

egy kicsit közelebbről. Az alábbi gondolatokat, vívódását 

barátja öngyilkossága előtti napokban írta. A versek jóval 

korábbiak. Közlésükhöz hozzájárult. 

 

„Amin most jár az agyam, nem is akarom leírni. Viszont már 

fizikailag is fáj a magány. Nem az egyszerű egyedüllét bánt, 

hanem az a belül maró MAGÁNY. Leltároztam. Ki az, akinek 

örülnék és miért? Kutattam a múltamban, ki az, akivel nem 

megjátszás a találkozás öröme? Akivel nem unatkozom akkor 

sem, ha nem én beszélek, akire felnézek úgy, hogy közben 

magam nem nézem le (most kinevetem magam, hiszen ilyen 

nem létezik. MÉG) Világos! Magányos maradok, amíg nem 

érem el saját hitemet. Hiszen olyan társaságra vágyom, 

amiben nem kell figyelnem magamra, adhatom önmagam, 

mint régen. Még világosabb! Ez alapvető volt bennem, hát 

ezért nincs senkim, akit felhívhatnék, hogy jó lenne bandázni. 
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Bár most nem akarok megújulni, mert szégyen amilyen nyomi 

vagyok. Az a pár ember, aki maradt, biztosan megfogadta 

magának, hogy nem enged elveszni. Mint Jóni. Minden nap ír 

legalább egy sms-t, azt hiszem, erőlteti magát, hogy el ne 

enyésszen a feledésben. Jó, ha jön. Örülök, hogy találkozom 

valakivel, de valami hiányzik ebből a barátságból. Talán én, 

de a távolság sem segít. Tovább leltározva eszembe jut Boci, 

de el is vetem. Ő sem az, aki igazán hiányzik, ott van némi 

személyiségzavar. Jól van, kinek nincs! De volt pár alattomos 

húzása, amit nehéz átlépni. No meg azon kívül, hogy dolgozik, 

semmivel sem jobb nálam, viszont én javulok. Igen, hiszem, 

hogy „gyógyulok”. Évek óta nem bántott a magány, nagyon 

jól elvoltam a piámmal, sosem volt ilyen jó barátom. 

Meghallgatott, megvigasztalt, törölt, elaltatott, felvidított és 

persze nullázta az észjárást. Egyedül voltam, mint most, de 

nem magányos, mint most. 

Már gondolkodom, „az ember társas lény”, ki merem 

jelenteni él az emlékeimben az az önmagam, aki a 

legtársasabb a világon. Mindig is nagyobb igényem volt az 

emberi kapcsolatra (nem feltétlen szerelemre, de tény a 

szerelem könnyebben ment, mint az igaz barát megtalálása), 

mint bármi másra. Mi a fene értelme van bárminemű sikernek, 

ha nincs kinek elújságolni? Mi értelme az idő múlásának, ha 

nincs kire várni? Zúdíthatnék ide millió ilyen kérdést, de 

igazából az én csökött felfogásom szerint semminek semmi 

értelme, ha az embernek nincs senkije. Lehettem volna 

sztahanovista, de én alkoholista lettem, és most lehet, hogy 

megtaláltam az okot, amit oly rég keresek, de lehet, hogy nem, 

csak az egyiket. 
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Mivel kezdődött? Mindegy is, elég, ha azt tisztán látom, mi az 

ami veszélyes: Szavakba önteni könnyű: magány, feszültség, 

depi, sikertelenség. Nincs is több. Ezeket kell kerülni, milyen 

egyszerű? Fújok egy buborékot és belebújok. Na ja, eddig is 

ezt csináltam, csak a bubi borszagú volt. De haladok!!! 

Élvezem, hogy tisztán gondolkodom.  

Türelem kell, remény, kitartás, lelkierő, pozitív gondolkodás. 

No meg nem ártana egy jó barát, aki megért, ez is egy fontos 

kizáró tényező, mármint a hiánya. Merthogy felfogtam, hogy 

jó szar a helyzetem és, hogy változtatnom kell. Falra tudnék 

mászni, vagy csontig csikarni az arcom, mikor valaki ezt 

szajkózza. Egyesével taglalja: ez is szar, az is szar. Nem kell 

az észosztás, nagyobb agyam úgy sem lesz. Tanács, az jó, de 

könyörgöm az én mércémhez, a mostani állapotomhoz, 

elfogadva gátjaimat. Mondjuk jó lenne, ha észrevenné, hogy 

itt még, ezen a szinten nem jártam, ha lassan is megy, de 

igyekszem kihámozni magamat a burkomból. Megtalálni, 

egyáltalán keresni, megismerni SAJÁT MAGAM (ja és 

összebarátkozni se lenne utolsó vele). Szóval türelem és 

tisztán tartás, a többi jön magától... Remélem. 

 

 

Árnyékunk a gyűlölet 

 

Törhetetlennek tűnő áldott fényben 

Csak gyűlöletünk az mi árnyékot vet, 

Mindegyikünket követ egy darabja 

Amit húzunk magunk után gyanútlan. 

Egy-egy árnyék, mely sötét és hideg 

Fekete foltok a meleg fényben. 
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Ha lemegy a Nap készségesen hisszük, 

Hogy árnyékunk talán eltűnt, 

Pedig itt vannak akkor is körülöttünk, 

Esténként mind sötétséggé egyesül. 

Mindenhová elkísérnek 

Míg élünk velünk maradnak, 

 Hisz velünk születtek 

S csak velünk halnak! 

 

 

Valahol elvesztettük az utat 

 

Valahol elvesztettük az utat 

Letértünk és nem találunk vissza 

Félő szememben megtört fény 

Gyengült szíveket sodor az örvény 

 

Valahol elvesztettük az utat 

Féltjük a napot és a holdat 

Az idő elszáll a fejünk felett 

S jóízűen kacag, rajtunk nevet 

 

Gazdátlan a sors 

Már nincs ami volt 

S ami lesz, annyi ami van 

Valahol elveszettük az utat 
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A Tűz 

 

Tűz lobog, melegséget hasít a hidegbe, 

Izzó fény tör messzire a sötétben. 

Tűz, mely mindent elemészt teljesen, 

Majd elalszik s felszáll füstje, 

Boldogan hömpölyög az ég felé, 

Csak hamva marad búsan, feketén. 

Ily kegyetlen a szerelem tüze is, 

Érző lelket emészt, majd elalszik. 

Mos Te vagy a füst, s én a parázs, 

Mely csak reménytől izzik már 

Pedig tudhatná: 

A füst vissza sosem száll!! 

 

 

Egy keddi napon nyomta a kezembe Alexa írásainak egy 

részét, melyeket másnapra elolvastam és munkatársaimmal 

egyöntetűen azon a véleményen voltunk, hogy Alexának írnia 

kellene. Szeretem a könyveket, sokat olvasok, de nem vagyok 

irodalmár, ezért nem tudom eldönteni, hogy Alexa tehetséges 

vagy sem, azt azonban tudom, hogy írásos önvallomásai 

segíthetik felépülésének folyamatát. Szerdai találkozásunkkor 

megdicsértem az írásait, verseit. Javasoltam, hogy írjon 

továbbra is és keressen fel egy irodalomértő szakembert, 

hátha lát ezekben az önvallomásokban fantáziát. Erre azonban 

nem kerülhetett sor, mert Alexa visszaesett. A visszaeséshez 

az első lökést a dicséret öröme adta. 
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Csütörtökön más szakmai elfoglaltságaink voltak, így csak 

péntekre tudtam újabb időpontot adni neki. Pénteken, ahogyan 

eddig is, pontosan érkezett. Kinyitottam az ajtót, ránéztem és 

tudtam, hogy baj van. Mi történ?- kérdeztem. Arca elé kapva 

a kezeit meglepődve kérdezet vissza; Látod? Igen, volt a 

válaszom, hozzátéve azt is; Ittál! Mi történt? 

Amikor két napja elmentem innen, repestem az örömtől. Azt 

mondtad, hogy tetszenek az írásaim. Arra bíztattál, hogy írjak. 

Hát írtam. Olvasd el! Ebből megtudod, hogy mi történt, én 

nem vagyok képes most elmondani: mondta és néhány teleírt, 

gyűrött A/4-es lapot húzott elő viharvert táskájából. Elolvasás 

után add vissza őket, kérte.  

Míg olvastam, azért félszemmel figyeltem őt is. Görnyedten 

feszengett a széken, időnként úgy tűnt gondolatai valahol 

máshol kalandoznak, s inkább egy rosszalkodáson rajtakapott 

ijedt kislánynak, mint egy harmincas éveiben járó nőnek tűnt.  

 

Tegnapelőtt miután megdicsértem és elment tőlünk, a 

szenvedélybeteg impulzus-kontroll zavara a felszínre tört. 

Világgá szerette volna kürtölni büszkeségét, örömét, ám egy 

vadidegen embernek még sem mondhatta el azt. Alexa tehát 

felhívta az édesanyját, aki akkor nem tudta felvenni a telefont. 

A kibeszélés kényszere egyre csak feszítette, s tétovaságában, 

hogy mit is csináljon, kinek mondja el kitörő örömét, 

összevissza bolyongott a városban. Maga sem tudta, hogy 

került a Szecskára, a lábai vitték, ahol betévedt egy kis 

élelmiszerüzletbe. Az eladó látva tanácstalanságát, 

megkérdezte Alexát, hogy miben segíthet? Alexa hebegett-

habogott, az eladó pedig, tán oldandó a furcsa helyzet szülte 

feszültséget megdicsérte a lány nyakában lógó kékköves 
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medált. Ez aztán gyutacsként indította el a lefojtott lélek 

fájdalmának robbanását. A lánc és a rajta függő medál pár 

hete még Zalán nyakában függött, vékony indaszerű árnyékot 

vetve a fiú fán lógó élettelen testén. Alexa gondolatai 

összevissza csapongtak, dadogott, kereste a szavakat, tekintete 

szinte automatikusan tévedt az italoktól roskadozó polcokra. 

Feles, vagy kétdekás a „csavaros kiflik” közül? - 

morfondírozott magában, majd megköszönve a dicséretet, kért 

egy féldeci vodkát, amit a boltból kilépve azonnal magába 

döntött.  Szinte letaglózta az agyába bevillanó kínzó kérdés: 

MIT TETTEM? Szégyenében elkezdett futni a lakótelep 

mellett lévő füves terület felé, ahol a közeli lovardából 

kicsapott lovak legelésztek. Emlékképek villantak fel élete 

korábbi időszakából, amikor lovagolni szeretett volna, de 

fájdalmára szülei nem engedték. Mindig is szerette az 

állatokat, a lovakat is, a cicákat különösen. Leült az egyik ló 

elé, s neki sírta el bánatát. A magányt, a kilátástalanságot, 

Zalán elvesztését, az alkohol okozta rabságát. A bűntudatot, 

hogy magára hagyta Zalánt, aki nem akart „gyógyulni”, ő 

viszont igen, s rá kellett jönnie, hogy az italozó Zalán mellett 

ez nem fog menni. Most pedig tessék, minden eddigi 

próbálkozása, erőfeszítése kudarcba fulladt, megint ivott. 

Ismét egy senki, egy alkoholista hülye kurva, aki nem tudja, 

mit kezdjen az életével. A legjobb lenne meghalni gondolta, 

ám a mód hogyan, nem jutott eszébe. Estefelé már kissé 

megnyugodva, több hét után először, találkozott az 

édesanyjával, aki örült írásai sikerének. Sokat beszélgettek. 

Az anyja dicsérte, bátorította, s megígérte, hogy segít eljutnia 

abba a rehabilitációs otthonba, ahová felveszik. 
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Elolvasva az elmúlt nap történéseit átbeszéltük mindazt, ami 

mindabból következhet, amit leírt. Alexa bizonyos értelemben 

büszke volt arra, hogy nem a „kétdekást” választotta, pedig 

volt rá pénze. Nekem kételyeim voltak, hogy ez valós döntés 

volt-e, vagy a pillanat zavarában a féldecit sikerült kinyögnie. 

Az alkoholbeteg általában nem hiszi, hogy nem szabad soha 

többet alkoholt innia, mert ha visszanyúl az első pohárért, a 

lavina megindul. Nem érted, meg tudtam állni, nem ittam 

többet mondta mérgesen. Beszélgettünk még sok mindenről. 

Zalán döntéséről, amiért nem Alexa a felelős. A rehabilitációs 

otthon lehetőségeiről, körülményeiről. Majd a hétfői 

találkozás, az újabb beszélgetés időpontjában egyeztünk meg 

azzal a feltétellel, hogy még aznap felkeresi az Anonim 

Alkoholisták helyi önsegítő közösségét. Elköszöntünk 

egymástól.  

Hétfőn reggel a nagyapja várt, akivel addig még soha nem 

találkoztam. A nagyapa azért jött, hogy megkérjen arra, 

amilyen gyorsan csak lehet, helyezzük el unokáját egy 

rehabilitációs otthonban. Hajlandó a költségek egy részét 

kicsike nyugdíjából állni, de mást, többet már nem képes a 

lányért tenni, aki úgy viselkedett, hogy hozzá többé nem 

mehet. 

 

Alexa pénteken, szombaton ismét ivott, hajnal felé talált haza 

csapzottan, koszosan, mint aki sáros fűben fetrengett. Maga 

sem tudta, hogy merre járt. Elment ugyan az AA gyűlésre, 

ahová édesanyja kísérte el, de nem maradt ott. Az azt követő 

eseményekről anyja, nagyapja faggatására valami zavaros 

történetet adott elő, ami nehezen hihető. Valakivel tán 

összeismerkedett, aki berángatta egy lépcsőházba, ahol ennek 
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az ismeretlennek a barátai várták őket. Közösen egy lakásba 

akarták Alexát becipelni, ám ő ellenkezett. A másik két férfi 

végül elfutott, de az „ismeretlen ismerős” tovább 

erőszakoskodott vele, majd elvette Alexa táskáját. Azt később 

állítólag a rendőrök adták vissza neki, ám ilyen intézkedésnek 

nincs nyoma a rendőrségi napi-jelentésben. Homályos 

minden, mi is történt valójában. Mikor, miből és hol ivott? 

Egy tény, Alexa pénteken és szombaton tajt részegre itta 

magát, csak emlékfoszlányai vannak a két nap eseményeiről. 

  

A nagyapával történt beszélgetés után, pár órával később, 

megérkezett Alexa is az édesanyjával, akinél a vasárnapot 

józanodással töltötte. Édesanyja láthatólag megtört, aki 

mégiscsak segíteni szeretne, ám tehetetlennek érzi magát, 

hitehagyott, hiszen oly sok ígéretet hallott már, és oly sok 

ígéret megszegésének volt tanúja. 

Bizonyos értelemben örültem az Alexa édesanyjával való 

találkozásnak, hiszen általa reméltem átfogóbb és tisztább 

képet kapni a család életének alakulásáról. Másrészt neki volt 

gépkocsija, s már a beszélgetésünk elején leszögezte, hajlandó 

lányát abba az intézetbe elvinni, amelyiket ajánlom, és 

amelyik felveszi őt. 

 

Alexa első ránézésre egy normális családban nevelkedett. 

Mindig is akaratos volt, hajlamos a maga feje után menni. Ma 

is ilyen, mondta az édesanyja. A gyereknevelésben jobbára 

csak az anya vett részt, az apa megengedő, majd csak lesz 

valahogy módon asszisztált hozzá. Később, amikor Alexát 

hajnalonként többször keresni kellett, szintén az anya volt az, 
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aki zaklatottan, kétségek között járta az éjszakai utcákat lánya 

után, míg az apa nyugodtan aludt tovább.  

A szülők két éve váltak el, kapcsolatuk sosem volt jó, 

többször veszekedtek. Ez volt az a családi háttér, melyben 

Alexa és a bátyja felcseperedett. Sokan gondolják azt, hogy a 

gyerek nem veszi észre a szülők között feszülő ellentétet. Ez 

azonban egyáltalán nem így van. A családi tudatalatti 

működik, s ha nem figyelnek rá, beteljesíti küldetését. 

 

Ennek jobb megértésére had tegyek egy kis kitérőt. Mint 

mentálhigiénés szakember, mediátor, életvezetési 

problémákkal küszködő emberekkel, családokkal is 

foglalkozom. Jó pár évvel ezelőtt, még családsegítőként 

keresett fel gyermekével egy pár. Azért kértek segítséget, 

mert az addig szófogadó, szavahihető gyermekük, iskola után 

szokásától eltérően nem ment haza, csavargott, időnként 

elszökött otthonról, tanulmányi eredményei romlottak. Sok 

mindenről beszéltünk, ott volt a gyerek is, aki a miértekre 

elkerülő válaszokat adott. Egyre inkább az volt az érzésem, 

hogy van valami kimondatlan dolog a háttérben, ami családi 

tudatalattiként mégis hatással van a gyerekre. Megkértem a 

kislányt, hogy hagyjon a szülőkkel magunkra, s 

megkérdeztem; Ki csalja a másikat? Döbbent csend, majd 

szégyenkezve kinyögték, hogy az apának pár hónapja 

barátnője van, amiről tud a felesége. Beszéltek erről, de soha 

sem a gyerek előtt. Próbálnak kulturált módon úrrá lenni a 

helyzeten, szerintük nem lehet ez az oka a gyerek 

magatartásában bekövetkezett látványos változásnak. Pedig 

volt. Lányuk nem érezte jól magát otthon, mert bármennyire 

nem akarták a szülők, sütött a kettejük közötti feszültség. A 
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gyerek pedig ráérzett az okára, ahogy a későbbi 

beszélgetéseink során ez ki is derült, s nem tudta, most 

hogyan nézzen az addig „istenként tisztelt” apjára. A családi 

tudatalatti így működik. A gyerekek pedig hajlamosak 

magukra vetíteni az okokat. „Biztosan rossz vagyok, voltam, 

ezért történt az, ami.” 

 

Harmincnégy év feszültséggel teli házasság után mondták ki 

Alexa szüleinek válását. Anyja lényegében belebetegedett a 

rossz kapcsolatba, mely állapotot Alexa alkoholizmusa, az 

azzal járó hercehurcák tovább rontották. Édesanyja 

gyógyíthatatlannak minősített betegségben szenved, de nem 

adta fel, dolgozik, új párkapcsolatban él. Az édesanya úgy 

látja, hogy az ő akkor tizennyolc éves húga halála okozta a 

lánya életében bekövetkezett törést. Alexa példaképe volt a 

tőle csak kilenc évvel idősebb, okos, csinos, életcélokkal teli 

nagynéni, akit nem sokkal az érettségi előtt egy autó gázolt 

halálra. Alexa nagymamája nehezen dolgozta fel kisebbik 

lánya elvesztését, ezért nagyobbik lánya - Alexa édesanyja -, 

azokban az években rengeteg időt töltött vele. A figyelme 

inkább anyjára, mintsem lányára irányult abban az 

időszakban. Ennek látható jelei kezdtek lenni, ám nem 

figyeltek fel rá, vagy inkább nem ismerték fel az 

összefüggéseket. Alexa tanulmányi eredményei romlottak, 

akárcsak magatartása. Elkezdett csavarogni, egyre önfejűbb 

lett, ám tele volt ki nem beszélt szorongásokkal. Az alkohol 

pedig, mint tudjuk kiváló és gyors szorongásoldó, csak a 

lassan, de biztosan vele járó következményeivel nem 

számolnak sokan. Tizennégy éves korában Alexa és az 

Alkoholherceg egymásra találtak. Ennek ellenére 
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leérettségizett, szakmát szerzett, majd üzletvezető lett, ám az 

egyre gyakoribb részegségig történő ivás kikezdte 

környezetét, realitásérzékét, egészségét s ennek 

végeredménye az elbocsátás lett. Ennek három éve. Kórházi 

kezelés, kórházi kezelést követett. A forgóajtó 3-4 havonta 

egyre csak forgott. 

 

Még aznap, az édesanyával történt találkozásunk után pár 

órával, egy általunk javasolt rehabilitációs otthonba vitték 

Alexát, ahol a terápia részeként állatokkal is kell foglalkozni, 

melynek ő kifejezetten örült. Az otthon vezetőjével, régi 

ismerősömmel előzetesen egyeztettünk. Alexa telefonon 

beszélt vele és maga kérte a segítségüket. Másnap felhívtam 

az intézmény vezetőjét, aki örömömre azt közölte, hogy 

gondozásba vették a lányt, aki immár jó helyre került. A többi 

csak rajta múlik. Remélem sikerül! 

 

A jelen 

Akkor még valóban reméltem, ma már kevésbé hiszem, hogy 

sikerülni fog. Alexa a rehabilitációs otthont egy hónap után 

elhagyta, melyet követően nagyon mélyre süllyedt. Időnként 

ugyan vannak kétségbeesett segítségkérő kísérletei, ám a 

kinyújtott kéz láttán újra és újra visszakozik. Az otthonnak 

helyet adó települést elhagyva Alexa nem jött haza, hanem a 

két megyehatárhoz közeli egyik településen ragadt. Ott kellett 

volna átszállnia egy másik vonatra, hogy hazaérjen, ám ő a 

restit választotta, ahol befizették egy körre. Ténylegesen és 

átvitt értelemben egyaránt. Azóta is azt a kört járja, egy öt 

férfitagú családi kolóniához kerülve. Mára teste felvizesedett, 

látható módon a mája egyre kevésbé bírja az alkohol okozta 
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terhelést. Időnként megverik a befogadó család tagjai, így 

aztán nem csak a lelkében, hanem a testén is vannak sérülései. 

A koszt-kvártélynak persze ára is van, mely kiegyenlítésének 

módját az olvasó fantáziájára bízom. Bizonyosan nem fog 

tévedni. Pár hónappal ezelőtt beszéltünk ismét telefonon. Ő 

keresett. Akkor is segítségért könyörgött. Elmondtam neki, 

hogy mik a teendői és megígértem, hogy összehozom az 

édesanyjával. Így is történt. Az anya telefonon beszélt a 

lányával miután feltöltötte annak telefonegyenlegét. Abban 

egyeztek meg, hogy másnap érte utazik és kórházba viszi őt. 

A másnap beköszönte azonban a másik, a konok, önfejű 

Alexára talált rá, aki nem kívánt az édesanyjával hazautazni, a 

gyógykezelés elkezdését vállalni. Inkább maradt a pár éve 

választott, egymást kölcsönösen kihasználó, s őt valóban 

„használó” családnál, ahol továbbra is kedvére ihat. Alexa 

édesanyja pedig feladta. Mit is tehetett volna? Többé nem 

hajlandó lánya telefonegyenlegét ismételten feltölteni, s 

megszakította a kapcsolatot vele. Próbálja élni a saját életét, 

hiszen a lányáét nem élheti. Az ajtaja természetesen nyitva áll 

Alexa előtt, de csak egy felépült szenvedélybeteg Alexának. 
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Kettős nevelés 

 

 

Andris 

Néhány hónapja egy pszichológus ismerősöm hívott fel 

telefonon, s az után érdeklődött, hogy a most oly „divatos” 

dizájner drogok használóival szoktunk-e foglalkozni. A 

válaszom igen volt. Nem is lehetett más, hiszen szinte 

bármilyen szenvedélybetegség esetében igyekszünk 

lehetőségeink szerint segítséget nyújtani, nem csak a betegnek 

vagy a problémás használónak, hanem a hozzátartozóinak is. 

A törvényi szabályozásnak köszönhetően nálunk még 

korhatár szerinti korlátozás sincs. - Akkor, küldök hozzátok 

valakit. - válaszolta és letette a telefont. 

 

Így került hozzánk Andris 15 évesen. Az édesanyja hozta egy 

kora tavaszi reggelen. Mint kiderült már jártak máshol is, ám 

nem voltak megelégedve a szolgáltató hozzáállásával. 

Többször találkoztunk már ilyen helyzettel. Nem vonunk le 

belőlük következtetéseket, nem is lenne szerencsés, hiszen a 

szülő, hozzátartozó mégiscsak laikus, aki kétségbeesésében 

érthető módon azt szeretné, hogy gyermekével, párjával minél 

többet foglalkozzon bármelyik segítő szolgáltató. Ráadásul 

garantálja a sikert, melyet a lehető leghamarabb érjen is el. 

Nos, ez így nem működik. Ez az elvárás irreális. Nem csak 

nálunk, más országokban is. A szenvedélybetegekkel való 

hatékony foglalkozás a kemény szeretet elve mentén zajlik, 

melyben a segítséget kérő személynek és környezetének is 

fontos és megkerülhetetlen feladatai vannak. Sokan erre nem 

hajlandóak, s mennek másfelé, mert ott biztosan jobb 
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szakemberek vannak. Aztán ott is szembesülni kell azzal, 

hogy abban az intézményben is igénylik és elvárják az 

együttműködést, akárcsak az előbbiben. 

 

Segíteni csak annak lehet, aki elfogadja a segítséget, ám 

helyette nem lehet döntéseket hozni, betartani a kereteket, 

szabályokat, megvalósítani a javaslatokat.  

Néhány hete halt meg egy volt kliensünk Gyula, aki pár éve 

kábítószer-problémái miatt került hozzánk, ivott is és zavaros 

gazdasági ügyletei voltak. Mondhatni roppant kusza volt az 

élete, otthon elhagyási tilalommal fűszerezve. Néhány hónap 

döcögő együttműködés után szó nélkül távozott tőlünk. 

Életének utolsó napjait már az utcán, hajléktalanként élte. 

Egyik rokona, aki egy külsős kollégánk munkatársa, halála 

után azt mondta: Lám, ti sem tudtatok rajta segíteni. Hát nem, 

ahogyan senki sem. Amikor bejön hozzánk valaki, azzal a 

kezdő mondattal, hogy: „Nem is tudom, tudnak e rajtam 

segíteni?”; azt válaszoljuk, hogy mi nem tudunk, de ön 

sajátmagán igen. Abban szívesen leszünk a segítségére, 

viszont a hozzátartozójával is szeretnénk találkozni. Na ez az, 

ami többnyire nem megy és kiveri a biztosítékot. „Nekem 

minek? Nem én iszom.”- válaszolják felháborodottan a 

hozzátartozók. Ezekben az esetekben csekély a siker 

lehetősége. Ugyanis nem emberszerviz vagyunk, ahová a 

tulajdonos az elromlott gyereket, férjet, feleséget behozhatja, 

majd távozik, hiszen mi lennénk a szerelők, akiknek a javítás 

a dolga. Az emberek nem gépek. Nincs rajtuk hatos csavar, 

amit meg lehet húzni. Nekünk pedig nincs hozzájuk 

franciakulcsunk. Együtt, közösen, sok munkával működik a 

dolog. 
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Szerencsésnek mondhatom magam, hogy dr. Robert Lefever 

magyarországi szimpóziumain részt vehettem és sokat 

tanulhattam tőle. Ma is előttem vannak mély emberséggel, 

nem mellékesen alázattal átitatott, humorral fűszerezett 

előadásai, vagy az ebédjeink során megejtett beszélgetések 

élményei. Robert az Angliában évtizedek óta működő Promis 

Unit nevű, szenvedélybetegek felépülését elősegítő 

magánintézmény alapítója. Az intézményt ma már nem ő, 

hanem fia, Robin Lefever vezeti.  

Dr. Robert Lefever több szakkönyv szerzője és sok országba 

hívták meg, hogy szakemberek és szenvedélybetegek egyaránt 

megismerhessék a szenvedélybetegek felépülésével 

kapcsolatos tapasztalatait, módszereit, melyek bizonyos 

tekintetben eltérnek a nemzetközi gyakorlattól. Lefever doktor 

gyógyszert nem enged be intézménye terápiás protokolljába. 

Értem ez alatt a nyugtatókat, altatókat, antidepresszánsokat, 

helyettesítő szereket. Mégis sikeres és eredményes szakmai 

múltra tekinthet vissza. Sikerének titka, hogy a szakértelmen 

túl rengeteg időt szán az önismeret fejlesztésére, az 

elakadások gubancainak kibogozására, a felismerés „aha” 

élményének megélésére, az elvesztett, vagy meg sem szerzett 

készség, képesség kibontakoztatására. Teszi ezt 

munkatársaival kis, négy-őt fős csoportok intim, feltáró, 

támogató, és őszinte légkörében. 

Tőle hallottam először, hogy a világ legjobb 

szenvedélybetegekkel foglalkozó intézete sem tud 30 

százaléknál többet tenni a siker eléréséhez, a többi, a 

fennmaradó 70 százalék, a másik oldal feladata. Értem ez alatt 

a szenvedélyproblémás embert és közvetlen családi 

környezetét. Többnyire ott vált ugyanis azzá, ami. 
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Szenvedélyproblémás. Nem a legszerencsésebb kifejezés 

talán, de jobb pillanatnyilag nem jutott az eszembe. Jön, vagy 

hoznak hozzánk, a szerhasználatukban különböző szinten lévő 

embereket. A kíváncsiságból éppen csak kipróbálótól, az 

időnként egy-egy hétvégén használótól a függőkig. Tehát nem 

mindenki beteg, mégis azonnal orvos után kiállt a 

hozzátartozó. Adjanak neki gyógyszert! - mondja. Nálunk 

nincs orvos, csak tanácsadóként, ebből adódóan nincs 

lehetőségünk gyógyszerek felírására. Néhány eset kivételével 

okát sem látjuk. Azokat, akiknek orvosi ellátásra van 

szükségük, természetesen egészségügyi ellátáshoz segítjük. 

Nem vagyunk gyógyszer ellenesek, ám a nyugtatók 

indokolatlan használata, a lényegtől fosztja meg az egyént. A 

nem könnyű, ám megkerülhetetlen belső lelki munkától, 

önfeltárástól. A problémák feldolgozásától, a valós kiút 

megatalálásától, hiszen ezek a gyógyszerek elfednek, s nem 

megoldanak. Gyógyszerre a mérgezések, vagy az esetleg 

kialakult társult betegségek, például belgyógyászati, 

kardiológiai, stb. kórképek kezelésénél van szükség.  

Látszólag kissé elkalandoztam, ám oka volt e kitérőnek, 

pontosan Andris története kapcsán.  

 

Andris szülei elváltak, mely egy lassú, de várható döntés 

következménye volt. A válás után Andris és édesanyja tavaly 

beköltözött egy városba, míg édesapja maradt ott, ahol addig 

laktak. A válás, saját elmondása szerint nem rázta meg a fiút. 

Eddig sem nagyon törődtek velem - mondta. Élete azonban 

egyik pillanatról a másikra jelentősen megváltozott. Új a 

környezet, a megszokott barátokat vagy csak haverokat 

pillanatnyilag elvesztette, új az iskola, ráadásul még itt van a 
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pubertás sohasem egyszerű megélése. Andris ebben az új és 

számára ismeretlen, időnként nyűgös világban tavaly ősszel 

rátalált a 4-mec kristályra, s kezdett egyre gyakrabban 

„barátkozni” vele. Még nem beteg, ám problémás 

szerhasználóvá vált. A szer hatására lefogyott, ami nem is baj, 

hiszen korábban túlsúlyos volt, s ez zavarta. Sokszor, nyűgös, 

ingerlékeny, főleg az „anyag” szervezetből történő kiürülése 

után.  

A szülők, különösen az édesanya kétségbeesve keresték a 

megoldást. Mi vagyunk a negyedik szolgáltató a sorban, 

akihez segítségért fordultak. Első lépésként munkatársaimmal 

elmondtuk, hogy mi egy hatlépcsős program szerint 

dolgozunk. Ahhoz, hogy egyáltalán elindulhassunk, látnunk 

kell mindazokat a körülményeket, múltbéli összefüggéseket, 

környezeti háttereket, melyben Andris eddig nevelkedett. 

Ahhoz, hogy célt érjünk persze meg kell nyernünk őt, 

egyébként esélyünk sem lesz a szerhasználat feladásához 

szükséges motiváltság eléréséhez. A folyamat során el kell 

hogy jusson ahhoz a ponthoz, amikor majd megérti, hogy a 

szerhasználat abbahagyása nem valaminek a feladását jelenti, 

hanem a döntés szabadságának a nyereségét eredményezi. 

Néhány dolgot feltételként szabtunk a szülőknek. Döntsék el, 

mely szolgáltatónál maradnak. Nincs harag, ha nem hozzánk 

ragaszkodnak. Ne vigyék Andrist újabb és újabb általuk 

hallott intézménybe, valahol állapodjanak meg. Amennyiben 

minket választanak, az általunk javasolt szabályokat, 

kereteket tartsák, tartassák be. Őszinteséget várunk tőlük, mi 

is őszinték leszünk velük. 
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Elfogadták, elkezdtünk együtt dolgozni. Az már a kezdeteknél 

látható volt, hogy apa és anya eltérő nevelési elvet vallott és 

gyakorolt. Andris hétköznap az édesanyjánál, hétvégenként az 

édesapjánál lakik. Az anya próbál kereteket szabni, 

számonkéri a gyereket az iskolai kudarcok miatt. Az apa ezzel 

szemben engedékeny, anyagi lehetőségeit is beveti fia 

szeretetének elnyeréséért, vagy csupán így egyszerűbb neki. 

Az elmélyült beszélgetések helyett motort vett, pénzt ad a 

fiának. Meglepte egy számítógépes zenei programmal is, 

melyen Andris „zenét szerez”, minimál stílusban. Mint tudjuk 

ez a zenei irányzat és a szintetikus szerhasználat - többnyire 

együtt járhatnak, ahogyan a reggae is a „fűvel”. 

 

Andris nem tanul jól az új iskolában. Több tárgyból bukásra 

áll. Néhány iskolatársával a suli melletti parkban szoktak 

drogokat használni. Édesanyja talán ezért is döntött úgy, - 

minden tiltakozásunk ellenére -, hogy kiveszi a fiút az 

iskolából. Andris, eddig is rosszul strukturált napjai még 

inkább szétcsúsznak ezzel, hiszen az iskolába menetel miatt 

eddig legalább időben fel kellett kelnie. Most ez sincs. Sokáig 

alszik, majd érthetően sokáig van fent. Ül a számítógép előtt, 

„zenét szerez”. Egyre ingerlékenyebb, valahol ő is érzi 

kudarcait, s persze drogozik tovább. Sokszor szembesülök 

ezzel a helyzettel, még sem értem, hogy miből gondolja egy 

szülő azt, hogy elkerülhető a gyerek fejlődéséhez 

elengedhetetlen életkori kötelességek teljesítése? A 

követelmények helyett miért a könnyítést, a fájdalmak 

kivédését, a következmények elhárítását választja? 

Az anya részéről szemrehányást, szemrehányás követ. Andris 

alig várja a hétvégét, hogy az engedékeny apához kerüljön, 
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aki sokszor hétvégén is dolgozik, s így Andris azt csinál, amit 

akar. Többnyire haverjaival ül összeszemetelt, elhanyagolt 

szobájában és zenét szerez, a haverok pedig „áhítattal” 

hallgatják a menő csávót. Apja időnként rendet rak Andris 

helyett a szobában, ahelyett hogy rábírná fiát a takarításra. 

 

Három kolléganőm foglalkozik a családdal: Márti, Andrissal, 

Kriszti az édesanyával, Judit pedig az édesapával. Próbálják 

elérni, hogy egységes nevelési gyakorlat, következetesség, 

elvárások, következmények mentén foglalkozzanak a szülők 

Andrissal. Legyenek a gyerekkel közös programok, még ha 

szülőnként külön-külön is. Legyenek nagy beszélgetések, 

melyben kifejezésre kerül és megélhető az elfogadás, a 

szeretet.  

Rendszeresek az esetmegbeszélések a kollégák között, hogy 

összecsiszoltabb legyen a közös munka, és az elakadásokra 

találjunk megoldásokat. 

 

Nyögve, csikorogva beindult az együttműködés. Andris a 

kezdeti fagyosságból felengedve kezd megnyílni, szeret 

hozzánk járni. Hetente többször jön - nem hozzák -, s egyre 

többet árul el életéből. Haragszik a szüleire. „Eddig nem 

voltam fontos a számukra, akkor most mit akarnak? Szeretem 

őket persze, mert a szüleim, de idegennek érzem magam a 

családban. Igen drogozom, mert jól érzem magam tőle.” – 

mondja. Mi lehet vajon az ok? Mik táplálják ezeket a negatív 

érzéseket? 

A szülők türelmetlenek, főleg az édesanya. Szakorvoshoz 

vitte a fiát, aki szorongásoldót írt fel neki, mintha az magától 

megoldaná a problémát, és egy hónap múlva ismét látni 
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szeretné Andrist. Robert, ha ezt látná, fogná a fejét. A gyerek 

szerencsére nem szedi be a gyógyszert. Telik az idő, mélyül a 

munkakapcsolat Andris és kolléganőm között, alakulnak a 

dolgok. Reménykedünk. Andris több mint egy hete leállt, ám 

közben megfázott, folyik az orra. Az anyja a szipogás láttán 

berohan vele a sürgősségire, mert szerinte a fia megint be van 

állva. Az eredmény negatív laborlelet, Andris pedig - csak 

azért is - újra visszanyúlt a droghoz.  

A szülők képtelenek betartani az általunk javasolt 

szabályokat, következetlenek, újra csikorog a gépezet. Andris 

pedig drogozik tovább, de nem függő. Most még nem. 

Anélkül, hogy velünk megbeszélték volna újabb szülői döntés 

születik, főleg az anyáé. Irány Pest, egy ottani kórház 

addiktológiai osztálya. A kórházban Andris a dizájner 

drogoktól függővé vált, durva elvonási tüneteket mutató 

sortársai és a körülmények láttán kiszalad az osztályról azt 

kiabálva; „Nem maradok itt, ne is akarjátok, mert kiugrom az 

emeletről!” Az anya sírva hív bennünket, hogy most akkor 

mit csináljon? Dühömben szitkozódnék, de nem teszem. 

Visszavárjuk őket. Ők nem tudják, hogy mit történt most. Mi 

igen. Mert mi is történt valójában? Ismét Andris győzött, 

továbbra is ő a főszereplő. Ismét megkapta a megerősítést, 

hogy úgy is az van, amit ő akar, a szülei tehetetlen bábok, 

ahogyan eddig is, hiszen az eltelt évek alatt a gyerek vált az 

irányítóvá. Megkapott mindig mindent, amit akart. Mert 

szerették. Valóban? 

 

Az eset után találkoztunk a szülőkkel egy közös 

beszélgetésen. A tükör, amit tartottunk, azonban nagyon nem 

tetszett nekik. Együttműködést, követelményeket állítani tudó 
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apa és anya szerepet kértünk tőlük, következetességet és hitet. 

Megsértődtek ugyan, de maradtak. Kíváncsian vártuk, hogy a 

történtek után Andris felkeres-e bennünket? Szerdán azután a 

megbeszélt időben megjelent tisztán, anyagmentesen. A 

családi sorskönyv pedig egyelőre változatlanul íródik tovább 

az eddigiek szerint. Ennek megváltoztatásához a szülők 

változása szükséges. 

  

 

Edit 

Edit egy dekoratív megjelenésű, önmagára adó harmincas 

évei vége felé járó nő. Művelt, intelligens, látszólag 

határozott, de tele van szorongással. Ő Andris édesanyja. 

Mikor először találkoztunk az volt az összbenyomásom, hogy 

bár őszintén szeretne segíteni a fián, valami nem stimmel 

vele. Láthatóan kétségbe van esve a verbalitás szintjén, 

mégsem jönnek át az érzései. Később az a munkatársam, aki 

Edit segítője lett, hasonló érzésekről számolt be. Elkezdtünk 

azon töprengeni, vajon mi lehet a háttérben?  

Edit szerencsére maga is jár hozzánk egyéni beszélgetésekre. 

Belátta azt, hogy a családi működés általa nem látható 

vakfoltjainak megismerése, hibáinak megszüntetése nélkül 

kevés esély van a sikerre. Másrészt, ha már így alakult, adjon 

egy esélyt önmaga megismerésére is. Az idő előre haladtával 

azután egyre inkább feltárultak az életét befolyásoló 

gyermekkori, családi hatások. Ezek a hatások csak látszólag 

vesztek el a múltban, ma is ott munkálnak a mindennapok 

történéseinek hátterében.  

Amit mások esetében is sokszor tapasztalunk, itt is 

felszínre került. A család sorskönyve változások nélkül íródik 
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tovább, immár trilógiává válva. Történetének folyását meg 

lehetne változtatni tudatos döntések által, ám erre csak akkor 

van lehetőség, ha kiderül, mit rejtenek e sorskönyv lapjai. 

Amint a titok láthatóvá válik, az érzelmek búvópatakként 

törhetnek a felszínre, a „páncél” lekerülhet, ha van kitartás, 

elszánás, akarat, s nem kevés bátorság ezt az utat bejárni. 

 

Edit gyermekkorában egy kis faluban élt szüleivel, akik 

dolgos, kötelességtudó emberek voltak. Nagyon is azok. A 

felcseperedő kislány, mint mindenki más, bár vágyott a 

szeretetre, elismerésre, megerősítésre, soha nem kapta meg 

azokat otthon. A család a „csak kötelesség és feladat van, ez a 

dolgunk” szemléletében élt, szinte mantraként hajtogatva azt. 

Az érzelmekre úri huncutságként tekintettek. Soha egy 

simogatás, ölelés. Edit ilyen közegben nőtt, nevelkedett. 

Megtanulta érzéseit elfojtani. Félelmeivel magának kellett 

megküzdenie, remegésén önmagának kellett úrrá lennie. 

Amikor beteg lett, akkor is mennie kellett az iskolába, mert ez 

a kötelessége. Tette a dolgát, s szép lassan elvesztette az 

érzelem átadásának képességét, hiszen sosem látta, élhette 

meg annak valóságát. A közelengedés sem lett a sajátja, 

ahogyan a szülei sem engedték öt magukhoz közel. Ma is 

magáznia kell őket.  Amikor Edit időnként hazalátogat, 

továbbra sincs puszi, simogatás, ölelés a szülei részéről, de 

neki sem hagyják, hogy kezdeményezze azt.  

Felnőtt, férjhez ment, gyereket szült, ám a szeretet 

átadásának, e természetes emberi készségeknek ma sincs a 

birtokában, mert nem leshette el őket a szüleitől. Áldozat, 

akárcsak a fia, akinek az életében a szeretet, törődés egy 

tárgyiasult világban jelent meg, éppen úgy, mint az édesanyja 
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gyerekkorában. Etetik, ruházzák, van hol laknia. Az anyai 

ölelésben azonban nem volt része, ahogyan az anyjának sem. 

Próbáljuk most pótoltatni ennek az élménynek a megélését, 

ám elég esetlen dolog 15 év után egy anya és egy gyerek 

életében a babusgatást elkezdeni. Bizony elfogadni sem 

egyszerű most már, főleg nem egy kamaszkorba lépett 

fiatalnak. Az elmélyült beszélgetés elkezdése sem könnyű. 

Miről, hogyan, minek? Konganak a kimondatlan, ám jogos 

kérdések, pedig szereti a fiát, csak kimutatni képtelen. 

 

András 

Edit volt férje, Andris édesapja. Jóképű, enyhe túlsúllyal bíró 

40-es éveiben járó férfi, aki több vállalkozást vezet. Első 

ránézésre inkább tűnik egy lezser, túlkoros tinédzsernek, mint 

felnőtt férfinak. Igyekszik együttműködni, ám láthatólag 

kevésbé van kétségbeesve, mint egykori felesége. Ki is 

mondta, neki erre nincs nagyon ideje. Lekötik a vállalkozásai 

körüli tennivalók. Sokszor hétvégén is dolgozik. Szívesen 

meghallgattatnám vele Zorán számtalan csodálatos dalai 

közül az egyiket, az Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
14

 címűt. 

Hátha magukra ismer.  

 

 

Üres bölcsőt ringat a Hold fénye 

 

Hétfő volt, mikor született 

Én kivártam volna, de nem lehetett 

Tudod, a számla nagy, a munka se vár 

                                                           
14

 Zorán 34. dal című albumán. Kiadás éve 2009. 
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S jött a hír, hogy a fiam már jár 

Aztán láttam, ahogy nevet és fut elém 

Hogy ő pont olyan lesz, mint én 

Majd ugyanolyan lesz, mint én 

Üres bölcsőt ringat a Hold fénye 

S mindig ez a mese vége 

Apa, mikor jössz? Fiam, mennem kell 

Az élet csupa kötelesség 

De sokat leszünk együtt még 

 

Neked hoztam, nézd, egy kis ajándék 

Apa, pont ilyen lasztira vágyom rég 

Gyere, taníts meg rá, hogyan dobjam el 

Fiam, játszunk majd, de most mennem kell 

Viszi lehajtott fejjel, egy könnycsepp se jön elő 

Úgy dobom majd, mint ő 

Mondja, olyan leszek pont, mint ő 

 

Üres bölcsőt ringat a Hold fénye 

S mindig ez a mese vége 

Apa, mikor jössz? Fiam, mennem kell 

Az élet csupa kötelesség 

De sokat leszünk együtt még 

 

Komoly gimibe jár, soha nem tanul 

Mégis népszerű kölyök, nekem ez sem új 

Apa büszke rád, de most beszélnünk kell 

Csak mosolyog, aztán így felel 

Tudod, énnekem most, apa, csak a kocsikulcs kell még 

És ha megengeded, elmennék 
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Üres bölcsőt ringat a Hold fénye 

S mindig ez a mese vége 

Fiam, mikor jössz? Apa, mennem kell 

Az élet csupa kötelesség 

De sokat leszünk együtt még 

 

Tudom, jó sora van, messzi városban él 

Hosszú út, mire ideér 

A minap fel is hívtam, mikor láthatnám 

Ha néha felénk nézne, bizony nem bánnám 

 

Apa, túl sok a dolgom, s a fiam is vár 

Ugye jól vagy, jó, hogy hívtál 

Nagyon jó, hogy felhívtál 

 

Még valamit mondanék, de letette már 

S csak rohan, pont, mint én 

A fiam, pont, mint én 

 

Üres bölcsőt ringat a Hold fénye 

S mindig ez a mese vége 

Fiam, mikor jössz? Apa, mennem kell 

Az élet csupa kötelesség 

De sokat leszünk együtt még 

 

Sztevanovity Dusán 

 

András korán elvesztette édesapját, melynek mára vetülő 

következménye, hogy nincs egy rögzült, praktikusan működő, 

szeretetet kimutatni tudó, ám korlátozni is képes apa képe, 
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amit másolhatna a fiával való kapcsolatában. Anyagi okokból, 

a megélhetés miatt, házasságkötésük után András évekig 

dolgozott külföldön, így a legmeghatározóbb időszakban alig 

találkozott a fiával. A ritka találkozások pedig csupán 

ajándékokat, játékokat jelentettek a gyereknek, a pillanat 

örömének átélését, és nem a belefeledkezett együttjátszás 

élményét, az apára való rácsodálkozás lehetőségét. Az apai 

szigor és következetesség, melyre minden gyerek esetében 

szükség van a belsővé vált szabálykövetés kialakulása 

érdekében, szintén hiányzott. Hogy is nézett volna ki, hogy 

több havi távollét után a „családi csendőr” szerepét vegye fel? 

Inkább az engedékenységet választotta, mert az szerethető. 

Ma is ezt teszi. A válás után anyagilag ő áll jobb helyzetben. 

Vállalkozásai jobban jövedelmeznek, mint volt felesége 

alkalmazotti fizetése. Ahogyan már említettem motort vett a 

fiának, számítógépet. Jelentős nagyságrendű zsebpénzt ad 

neki. A követelmények, a keretek, a korlátok állítása, a 

szabályok betartatása láthatóan nem megy neki. Nem csoda, 

hiszen ezidáig nem is nagyon gyakorolta. Inkább Edit volt a 

keményebb a fiukkal szemben, s ez ma is így van. Amit ő tilt, 

azt az apánál lehet, s ez a kettős nevelés ragyogó játszma 

lehetőséget biztosít a gyereküknek. Időnként olyan érzésünk 

van, mintha szándékosan be akarna tartani az asszonynak, 

hiszen ő kezdeményezte a válást és a férfiúi hiúságot ez 

bántja. Lehet vívni nyugodtan továbbra is, mondtuk nekik az 

egyik alkalommal, de arra a gyerek fog rámenni. Végre 

egyszer, a gyerek érdekében, össze kellene fogni, együtt 

kellene működni. Ezt szeretnénk elérni, ezen dolgozunk. 
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Talán elsőre furcsának tűnik, de a gyerekek tudat alatt 

vágynak a keretekre, a korlátokra. Nem a laza, megengedő 

tanárt, hanem az emberséges, de szigorút kedvelik inkább. 

Popper Pétertől olvastam valahol, hogy a gyerekek azért 

feszegetik a határokat, hogy végre valaki az asztalra csapjon, 

hogy eddig és ne tovább. A keretek, a korlátok ugyanis nem 

gátak, vagy akadályok, hanem a biztonság jelzőkövei. Irányt 

szabnak a szellemi, lelki, testi fejlődésnek egyaránt. Olyan 

karámot jelentenek, amiben a biztonság kisebb 

megkerülhetetlen fájdalmakon kívül garantált. 

 

Andris most, hogy nem jár iskolába, ideiglenesen az anyai 

nagyszülőknél lakik, akik tudják, hogy droghasználó. Reggel 

időben felkel, segít a házkörüli munkákban, van feladata, 

kötelezettsége. Időben lefekszik. Tehát be van osztva az ideje, 

nem folynak szét a napjai, mint korábban. Viszont nincs 

motor, zenegép, számítógép. Azokat majd ki kell érdemelnie, 

s ehhez idő kell. Belátta, hogy a bizalom gyorsan elveszthető, 

visszaszerezni viszont hosszú időbe telik. Andris ebben a 

közegben immár három hete tiszta.  
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A politoxikomán 

 

 

Ildikó 

Első klienseim egyike ő. Még a kórházban találkoztunk 2003 

táján, amikor ott vezettem büntetőeljárásba került 

kábítószerhasználók csoportfoglalkozásait az úgynevezett 

elterelés keretében a pszichiátriai osztály egyik munkatársával 

közösen. Akkor már elmúlt negyven éves, ám még mindig 

kereste önmagát. Elvált, két gyerek édesanyja, akik a válás 

után az édesapához kerültek Ildikó magánélete, szerhasználata 

miatt. A gyerekek kitűnő tanulók. Ildikó nem bukott le, 

csupán találkozásunk előtt egy-két héttel jött haza egy 

rehabilitációs otthonból, az immár sokadik rehabilitáción 

túlesve, s kapcsolatokat keresett. A szlengben az ilyen ki-be 

járó embereket, mint Ildikó is, nevezik rehab-túristáknak. 

Ugyan volt saját lakása, mégis az édesanyjánál lakott 

praktikus okokból. Nem tudott elhelyezkedni. Önkéntes 

segítőként szeretett volna mások felépüléséhez támogatást 

nyújtani. Ezért keresett bennünket. Befogadtuk, ám látszott, 

hogy még nagyon gyenge, ezért sokat beszélgettünk arról, hol 

is tart valójában a felépülés folyamatában? Mihez kezd most 

magával? Miből képzeli a megélhetését? Vele ellentétben mi 

még nem tartottuk őt elég erősnek ahhoz, hogy másoknak, 

akár a saját példája által segíteni tudjon. Hagytuk, hogy járjon 

a csoportfoglalkozásainkra is, tagként és nem önkéntes 

segítőként. Hónapokig, újabb visszaeséséig, rendszeresen 

találkoztunk. Életének alakulása, szerhasználati „karrierje” 

roppant tanulságos, egyben rávilágít a hazai osztályos 

addiktológiai ellátás rendszerében rejlő nehézségekre is. A 
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törvényi szabályozás által előírt nyitott működésű osztályokra 

bárki bemehet látogatási időben, így a díler is. A legtöbb 

helyen nincs elegendő idő és szakember az önfeltáró fejlődési 

folyamathoz, mely nélkül a visszaesés garantált. A 

motiválatlan szenvedélybeteget is felveszik, akinél a 

sikertelenség előre kódolva van. Elvétve néhány hazai 

kórházban létezik más, hatékonyabb ellátási forma, módszer 

is, melyben a gyógykezelés hónapokig tartó kórházi ellátás 

keretében zajlik, tehát többe kerül, ám a kimeneti oldal 

hatékonysági mutatói jobbak. 

A politoxikománia több szertől való függőséget jelent. A 

politoxikománokról énekel a Malacka és a tahó együttes, jól 

jellemezve a politoxikomán emberek szerekhez való 

kapcsolatát. 

 

Sört, bort 

Sőt: port 

Is vesz magához, 

Ez határoz 

Meg minden napot. 

Szív (fű), 

Szúr (tű), 

Mindegy már, csak 

Fő, hogy ártson, 

Ó, rosszéletű! 

 

Politoxikomán az én tubicám! 

Politoxikomán az én tubicám! 

Politoxikomán, 

Politoxikomán. 
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Fröccs - önt - Ő - dönt, 

Iszik? Vezet? 

Miért kérdezed? 

Mindig újratölt! 

 

Politoxikomán…
15

 

 

Az életben való boldoguláshoz önmagunk képviselete 

szükséges. Önmagát hatékonyan képviselni csak a kellő és 

reális önismerettel rendelkező ember képes. Az önbizalom, az 

önismeret képességéhez azonban elsősorban a gyermeket 

körülvevő környezet pozitív, ám reális visszajelzései 

szükségesek. Ez az úgynevezett bátorító nevelés sajátja, mely 

a pozitív dolgokra fókuszál, szemben a nálunk még mindig 

honos poroszos nevelés hibákra összpontosító figyelmével. 

Mit csináltál? Megint elrontottad! Erre sem vagy képes! 

Kétbalkezes! Ugye ismerősen hangzanak ezek a mondatok? 

Aki ilyen érzelmi közegben nevelkedik, nagy valószínűséggel 

neurotikussá, szorongóvá válik fejlődése során. Popperrel élve 

azt is mondhatjuk tehát, hogy a család a harcmező vagy a 

béke szigete.  

 

Ildikó csinos, értelmes lány volt, de jelentős 

önbizalomhiánnyal megáldott. Többnyire ő is a negatív 

üzeneteket kapta. Iskolái befejezése után elhelyezkedett, de 

nehezen tudott a munkatársak közé beilleszkedni. Munka után 

a kollégákkal időnként be-beült egy presszóba, ahol nem csak 

beszélgettek, hanem ittak is. No nem málnaszörpöt, hanem 

                                                           
15

 Malacka és a tahó  
Szövegíró: Borovitz Tamás 



65 
 

minden olyan italt melynek volt kisebb-nagyobb 

alkoholtartalma. Az alkohol hatására az egyébként szorongó, 

visszahúzódó, háttérben megbúvó lány kinyílt, csacsogott, a 

társaság középpontjába került. Az ital ilyetén hatásának 

megtapasztalása újabb és újabb ivásra késztette. Ezt hívják az 

addiktológiában pozitív megerősítésnek. Ez még a 

mézeshetek állapota. Nincs függőség, még részegség sem, 

esetleg egy kis szalonspicc, de az sem mindig. Elindul egy 

észrevétlen folyamat, melynek Ildikó is áldozatává vált. 

Amikor ivott nem szorongott, a munkahelyen sem. Ezt 

nevezhetjük egyfajta önmedikalizációnak, öngyógyításnak. 

Az idő előre haladtával azután már nem csak munka után, 

hanem előtte is ivott egy kicsit, hogy jobban menjen a munka 

– mondta önmagának akkoriban. Megismerkedett egy férfival, 

akihez feleségül ment, majd megszülettek a gyerekek. 

Látszólag minden normális kerékvágásba került. A gyes után 

visszament dolgozni, az ivás pedig folytatódott tovább. 

 

Henningfield vizsgálatából ismert, hogy az alkoholt a 

szervezet aránylag gyorsan tolerálja, a hatfokú skálán 4-es 

erősségű a toleranciahatás. Ildikónak egyre többet, egyre 

nagyobb alkoholtartalmú italt kellett innia szorongásai 

leküzdése érdekében, s szép lassan függővé vált. Egyre 

többször volt részeg. A családi botrányok egymást érték. 

Könyörögtek a szülők, a férj, hogy hagyja abba az ivást. 

Reggel már nem csak innia, hanem gyógyszert is szednie 

kellett, azért, hogy ne legyen rosszul napközben és többé-

kevésbé ellássa köztisztviselői munkáját. Családja 

nyomásának engedelmeskedve, de nem belső indíttatásból 

végül kezeltette magát többször is. Három-négy hétre be-
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befeküdt a kórházba, ahol szervezete megtisztult az 

alkoholmérgezéstől, ám az alkohol iránti sóvárgás, mely hatos 

értékű a hatfokozatú skálán, megmaradt. Lényegében egy 

hiányállapot keletkezett, melynek kezeléséhez, a kialakult űr 

betöltéséhez nem voltak készségei. Az csak egy hosszabb 

tanulási folyamat eredményeként jön elő. 

 

Az újabb és újabb visszaesések kudarcai – az ezek úgysem 

tudnak rajtam segíteni hamis következtetése - végül egy 

budapesti kórházba vezette. Úgy gondolta, ott biztosan jobb 

orvosok, jobb ápoló személyzet van, a siker garantált. Csak 

egyvalamiről feledkezett meg, a legfontosabbról, önmaga 

felelősségéről és feladatáról. 

A kórházakban a betegek általában egymásra találnak. Az idő 

lassan telik, a beszélgetések többnyire a betegségeikről, a 

családról folynak. Kinek mi a baja? Kit hol kezeltek 

korábban? Mik a tapasztalataik? – s még sorolhatnám.  

Ildikóról is tudták az addiktológiai osztályon fekvő betegek, 

hogy alkoholfüggő. Egy este, amikor már csak az éjszakai 

ügyelet volt bent, a betegtársak közül valaki megkérdezte 

Ildikót, hogy akar-e szúrni? Mármint heroint, mert az nagyon 

jó. Jobb, mint az orgazmus, mondta az illető. És Ildikó, naná 

hogy szúrt. Az osztály vécéjében, ahogyan a többiek is. Ettől 

kezdve már nem csak alkohol- és gyógyszerfüggő volt, hanem 

heroinista is lett. Ebből pedig törvényszerűen a válás 

következett. Ildikó elkezdte a „dzsankik” életét élni, a 

perpetuum mobile ördögi köre beindult. Mit érdekelték őt az 

emberi kapcsolatok, a család, a gyerekek, amikor ott volt neki 

a nagybetűs HEROIN. 



67 
 

„Az nagyon nagy találkozás volt. Őrületes! Akkora szerelem 

és eufória, az a harmónia és a béke! Egyszerre a csajod, a 

szeretőd, a legjobb ételed, italod. Mindent megad, amit senki 

nem tud.”
16

  

Az eleje ilyen. Később jött a leépülés, a lopás, a 

prostituálódás, mert kellett a cuccra a pénz. Jöttek a 

rosszullétek, az elvonás fájdalmai, a kínlódás, a leállás, a 

rehabilitáció reménye, a visszaesés, a be nem tartott ígéretek 

sora. Ki-be járt a különböző rehabilitációs otthonokba, hiszen 

a „szabad élet” után nem tudta megszokni, vagy csak ideig-

óráig a rehabilitációs otthonok szigorúan strukturált, 

szabálykövetést elváró, kötelezettségeket jelentő légkörét. 

Ráadásul tiszta tudattal nem egyszerű belenézni életünk tükröt 

tartó filmrészleteibe sem, amelyek kendőzetlenül, a maguk 

naturális módján mutatják meg, hogy hová is jutottunk? Jolán, 

akiről pár oldallal előbb már írtam, azt mondta nekem 

beszélgetésünk során, hogy fél a kórháztól. Amikor 

megkérdeztem, hogy mégis mitől? Azt válaszolta, attól fél, 

hogy tiszta tudattal nem biztos, hogy el tudja viselni azt, 

amivé lett, ahová süllyedt. Ildikó is így volt ezzel. Küzdött a 

múltjával, a kudarcaival, kereste a kapaszkodókat. Abban az 

időben, amikor hozzánk került, mi voltunk a kapaszkodó. 

Nagyon akart bizonyítani, jobban is, mint ahogy egészséges 

lett volna. A fokozatosság folyamata helyett azonnal mindent 

meg akart valósítani. Hiába csitítottuk, nem hallgatott ránk. 

Hát igen, az impulzus kontroll zavara itt is tetten érhető. 

Névtelen Anyagosok közösségét akart létrehozni a városban. 

Csalódás. Nem jött be. Dolgozni akart. Csalódás. Nem 

                                                           
16

 Szabó Győző jellemzése a heroinról, a Szily Nóra által készített 
„Méltósággal megszabadulni a drogtól” című interjúból 
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sikerült. Elköltözött az anyjától a saját lakásába, hogy csak 

azért is megmutassa képes egyedül is talpon maradni. Ez sem 

jött be. Újabb csalódás. 

 

Az édesanyja egy délelőtt sírva keresett fel, hogy próbáljak 

segíteni, mert a lánya napok óta vedel. Botrányt csinál a 

lépcsőházban ahol a lakása van. Most jött tőle. Szörnyű volt 

látni, mondta, ahogy Ildikó szinte magáról sem tudva, 

valószínűleg már napok óta a hányadékában és a székletében 

fetreng az előszoba kövezetén. Mindenütt üres, szétdobált 

műanyag palackok feküdtek, a szőlőt sose látott kannás borok 

nyomai. 

Kórház, majd újabb rehabilitációs otthon következett. Ennek 

immár jópár éve. Ildikó az eltelt évek alatt lediplomázott, 

tisztán, szermentesen, egyszerű körülmények között, de él. 

Ma már ő segít másokon. 
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A testvéri áldozatvállalás 

 

 

Dani és Karcsi 

Ahhoz már elég régóta dolgozom ezen a területen és nagyon 

sok szörnyű élethelyzettel találkoztam, hogy beképzelten 

elhiggyem, engem már nem lehet meglepni. Tévedtem. 

Valahol Magyarországon kábítószer-használaton értek egy 

testvérpárt, s az eljárásrendnek megfelelően felajánlották 

számukra a büntetés elkerülését lehetővé tevő elterelés 

lehetőségét. A fiúk nem sokat gondolkodtak, hiszen 

mégiscsak jobb a kinti levegőt szívni, mint a börtönlét nem 

kellemes körülményeinek megismerését kockáztatni. Ahol a 

szavak jelentése sem mindig ugyan az, mint a rácson kívüli 

világban. Nekem a köcsögről gyerekkorom finom aludttejei 

jutnak eszembe, a börtönlakóknak pedig....., de ezt úgy is 

tudják. Lényeg a lényegben, bennünket választottak. 

 

Dani és Karcsi a tizenéveik vége felé járó fiatalemberek. Első 

megjelenésük során kitűnt, hogy öltözködésükben, 

kinyilatkoztatásaikban fasiszta jegyeket jócskán felvonultató, 

szélsőséges nézeteket való fiúk, akik számára „az egész világ 

egy nagyrakás szar” volt. Tengtek, lengtek. Szüleik 

meghaltak. Előbb az édesanyjuk, majd hozzánk kerülésük 

előtt nem sokkal az édesapjuk is. A ház, a vagyon rájuk 

maradt, ment a dorbézolás. Abban az időben, főleg arrafelé 

ahol éltek, nagy divat volt üres tanyákat bérelni, ahol azután 

mentek a drogos, vad hétvégi bulik senkitől sem zavartatva. A 

fiúk nagyon népszerűek voltak a hasonló ívású haverok 

körében, hiszen dőlt a lé, az ingyen „kóla”. Volt még miből. 
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Nagy volt a tanácstalanságunk, hogy mit kezdjünk velük? A 

világgal ennyire szembeforduló, gyűlölködő, a szabályokat 

feszegető, az általános, természetes normákat el nem fogadó 

kliensekkel még nem találkoztunk addig, pedig a hírhedt 

Csillag egyik korábbi „gondozottja” is volt már nálunk. 

Azután eszembe jutottak spirituális tanárom, Carl Rogers 

bölcs gondolatai, hogy az emberek szigetek és ahhoz, hogy 

közelebb hozzuk, hogy megértsük és megismerjük őket, a 

szigetek között hidakat kell építeni. A hidak pedig nem 

mások, mint az őszinte szavak. Rogersnek, most is igaza lett. 

 

Külön-külön sokat foglalkoztunk, beszélgettünk a fiúkkal, 

illetve kezdetben a csoportfoglalkozásainkon is részt vettek, 

ám rájöttünk, hogy egyénileg jobban tudunk velük haladni. 

Kezdtük megkedvelni egymást. A beszélgetések egyre 

őszintébbek, s ami lényegesebb mélyebbek lettek. Szó volt az 

életről, s olyan, eleinte számukra hülyeségnek tűnő kérdéséről 

is; hogy miért is te születtél meg? Beszélgettünk a célok 

szükségességéről, jövőképről, akaratról, küzdelemről, 

önismeretről. A fiúk egyre kezelhetőbbek lettek, 

simulékonyabbá váltak. Abbamaradt a dorbézolás, otthagyták 

a barátoknak vélt hazug, potyaleső droghaverokat, s 

abbamaradt a drogozás is. Dani elhelyezkedett. Ö volt az 

idősebb. A beszélgetések intimitásának védettségében egyszer 

csak végérvényesen feladta a rejtőzködést s megismertem 

életének undorító és fájdalmas időszakát, annak teljes 

pőreségében. Édesanyjuk halála után a fiúk az apjukra 

maradtak. Teltek az évek. Kívülről minden rendben lévőnek 

tünt. Jártak iskolába, ápoltak, rendezett kinézetűek voltak. A 

falak mögé viszont senki sem látott. Nem is gondoltuk volna. 
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Olyan rendes családnak tűntek, hallani sokszor. Az anya 

halála után pár évvel az apa zaklatni kezdte a gyerekeit. Dani, 

hogy öccsét védje, engedte, hogy ő legyen az áldozat, az apa 

orális, anális játékszere, s ez így zajlott éveken át, míg az 

apjuk meg nem halt. A környezet pedig ebből a családi 

incesztusból semmit sem érzékelt, vagy nem akarta 

észrevenni. A tehetetlen düh, a kiordíthatatlan harag, a világ 

nem véd meg minket érzései mindkettejüket kifordították 

önmagukból. A fájdalom enyhítésére, a tompulásra, a művi 

örömre ott volt a drog, a lélek pedig kiüresedve, eltompulva 

már nem is fájt annyira.  

 

A fiúk hat hónap múlva már más nézetekkel, célokkal és 

bensőséges érzésekkel távoztak tőlünk, s bizony 

meghatódtunk, amikor azt mondták, köszönjük. Azóta nem 

hallottunk felőlük, de hisszük, hogy velük közösen életük 

sínjének váltóját jó irányba állítottuk. 

 

Tudom, hogy egy drogos karrier elindulásánál ritka a fiúkéhoz 

hasonló élethelyzet, de sajnos van ilyen is. Hogy mennyi? 

Nem tudható. Azt azonban tudjuk, hogy hazánkban 10 család 

közül kettőben a gyerekeket többnyire közeli családtag általi 

szexuális erőszak éri. Ezek jelentős hányada sose derül ki. Ne 

gondolja azt senki, hogy az erőszaktevők csak férfiak 

lehetnek. Egy ötvenes éveiben járó anyuka valahol egy 

beszélgetés során mondta azt legnagyobb döbbenetemre, 

hogy: „Nincs abban semmi, ha egy anya a fiával szexszel.”  
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Szerintem nincs ez így rendben. Még akkor sem, ha a 

pszichológia tudománya napjainkban vizsgálja a GSA
17

 

jelenségét és okait. A GSA, egy angol mozaikszó Genetic 

Sexual Attraction, amely magyarul genetikai szexuális 

vonzódást jelent. Maga a jelenség régóta tudott. Csak a 

mitológiánál maradva Ozirisz és Izisz vagy Zeusz és Héra 

testvérszerelme közismert. A középkor történelméből jól 

ismert Cesare Borgia és Lucrezia Borgia testvérpár 

kapcsolata, ahogyan a birtok egyben tartása, növelése 

érdekében magyar kis- és nagybirtokosok családon belüli 

házassága sem ismeretlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Erről a témakörről szól Barbara Gonyo; I’m hiss Mother He’s not my son 
(Én vagyok az anyja, ő nem a fiam) címen magyar fordításban még meg 
nem jelent elhíresült könyve. 
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A család kénye-kedvére 

 

 

Nelli 

Szintén első klienseink közé tartozik. Nem sok férfi dolgozik 

nálunk, de mindenkinek, aki találkozott vele, minősítő 

jelzőként a párductestű bombázó jutott elsőre az eszébe. 

Amikor megjelent az utcán a férfiak ringlispílként forgatták 

vágyakozva a fejüket utána, s megbűvölten, kocsányokon 

lógott a szemük. Ők nem tudhatták, hogy az akkor húszas 

éveiben járó feltűnő jelenség, a szado-mazo szex sokat 

foglalkoztatott és jól fizetett „papnője”, mely párosításban ő a 

fájdalomokozó. Prostituált, aki egy lánnyal él élettársi 

kapcsolatban. Ezek az információk nem lennének lényegesek 

ezeken az oldalakon, ha a vele való foglalkozás során nem 

ismertük volna meg élete alakulásának körülményeit. 

 

Nelli kábítószerfogyasztás miatt került hozzánk. Na nem 

önként jött, hanem az igazságszolgáltatás delegálta, ahogyan 

Danit és Karcsit is. Nelli többnyire füvezett. Időnként a 

bulikban egy-két bogyóval, extasyval is pörgette magát. 

Úgynevezett rekreációs szerhasználó volt. 

 

Az elterelés rendszerében számunkra kötelező az elterelésbe 

vett klienseinknek mind egyéni, mind csoportos 

foglalkozásokat biztosítani. Csoportjaink nyitott, úgynevezett 

szabad-interakciós csoportok, melyeken pszicho-edukációs 

foglalkozások zajlanak. A csoport azért nyitott, mert előre 

kiszámíthatatlan, hogy kit mikor veszünk fel, s a csoport 

mindaddig bővül, míg a 15 fős létszámot el nem éri. 
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Amennyiben több a jelentkező, akkor másik csoportot 

indítunk. Aki hamarabb jött, az a hat hónap elteltével 

hamarabb is távozik. Így azután arra sincs lehetőség, hogy a 

hat hónap 14-15 foglakozását sorrendbe szedve tematizáljuk. 

Ez az egyik oka a szabad-interakciónak. A csoportjaink 

többnyire jó hangulatban telnek, sok, a mindennapi élettel 

kapcsolatos témakör kerül feldolgozásra ezek során. 

Hallgatunk zenét, nézünk filmeket is, majd utána 

beszélgetünk róluk. Kinek mit jelentett? Milyen érzéseket 

váltott ki? Lát-e valaki párhuzamot a szereplők valamelyike 

és a saját élete között? Érdekes megfigyelésünk, hogy a 

pozitív érzelmekkel nem nagyon tudnak mit kezdeni a nálunk 

megfordult szerhasználók. Nem tudom, hogy más 

intézményben van-e ilyen tapasztalat, vagy sem. Például a 

Sztárom a párom című film megtekintése után, ami egy 

kedves, könnyed, humorral átitatott film, melyben Julia 

Roberts és Hugh Grant a főszereplők, még minden csoportunk 

azt mondta, hogy nyálas, túlságosan érzelgős. Szerintünk 

nem, de ezen nem szoktunk vitát nyitni. 

 

Az elterelésbe kerülés elején egy felvételi interjú keretében, 

hétprofilos kérdőív kitöltésére is sor kerül nálunk, melyből 

rengeteg háttér információt szerzünk. Ezek a kérdőívek 

nemzetközileg elfogadottak. Az Europ-ASI a felnőttek 

számára, míg az Europ-ADAD a fiatalok számára készül. 

Segítségükkel az egészségállapot, foglalkoztatás/megélhetés, 

alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, jogi státusz, 

családi/szociális kapcsolatok, azok minősége és a pszichiátriai 

állapot kérdéseit boncolgatjuk. Ezek az információk aztán 
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sokat segítenek abban, hogy személyre szabott beavatkozást, 

segítő tevékenységet végezhessünk. 

Nelliről már az elején kiderült, hogy nem igazán kedveli a 

férfiakat - aminek okát akkor még nem ismertük -, ezért a vele 

történő egyéni foglalkozásokat egyik hölgy kollégám vezette. 

Minden hozzánk érkezőt arra kérünk, hogy lehetőleg őszinték 

legyenek. Tőlünk nem kerülnek ki beazonosítható 

információk. Amikor hazudnak, nem nekünk hazudnak, 

hanem önmagukat csapják be. Önmaguktól veszik el a 

segítségnyújtás lehetőségét, hiszen a hazugság információja 

bennünket is rossz irányba vezet. 

Nelli a négyszemközt zajló, úgynevezett segítőbeszélgetések 

során - mely Carl Rogers által kidolgozott technika és 

jelentősen eltér a szomszéd néni kíváncsiskodó 

kérdezősködésétől - őszintén megnyílt, feltárta életét. Stábunk 

tagjai titoktartásra kötelezettek, ám a munkánk szerves részét 

képezik az úgynevezett esetmegbeszélések, melyek klienseink 

hozott problémáinak megoldásához a közös szakmai 

bölcsesség lehetőségét biztosítják. Így ismerhettem meg én is 

Nelli sorsát. 

 

Sokgyerekes családba, egyetlen lányként született. Négy báty, 

meg egy húg alkották a gyerekcsapatot. Nelli elmondása 

szerint mindig is szép volt, s az átlagnál gyorsabban serdült. 

Kedvelték a fiúk, korán szemet vetettek rá.  

Sok mindent hallunk a mai gyerekek gyorsabb éréséről, 

serdüléséről, mármint a testiről. A szoftver ugyanis nem 

mindenkinél követi a hardver rohamos fejlődését, s ez 

számtalan kockázat forrása lehet. Nem olyan régen akadt 

kezembe Ranschburg Jenő egyik, a Saxum kiadónál megjelent 



76 
 

könyve, melynek címe; A mélységből kiáltok. A lányok 

esetében a korai érésnek érdekes magyarázatát olvastam 

benne. Nem a megnövekedett fehérjefogyasztás, nem a kiadós 

táplálkozás volt a magyarázat, hanem a következők: 

 

„..számos, nagyon elgondolkodtató vizsgálat jutott arra az 

eredményre, hogy lányoknál a korai pubertás – a 

megszokottnál korábbi nemi érés – jelentős mértékben 

összefügg annak a családnak a pszichológiai és szociológiai 

helyzetével, amelyben a gyerek él. Ellis és Essex (idézi Boyles, 

2007) például megállapították, hogy a lányok menstruációs 

ciklusai annál későbben indulnak el, minél gondoskodóbbak a 

szüleik, és minél kevesebb a házastársak közötti konfliktus. A 

diszharmonikus házasság, a gyerek elhanyagolása 

egyértelműen összefügg a korán induló pubertással!..... 

Különös jelenség szinte hívja az evolúciós magyarázatot: a 

stresszhelyzetben élő, folyamatos veszélynek kitett gyerekek 

biológiai „túlélésének” nagyobb az esélye, ha szexuálisan 

korábban érnek! Az egyedül maradó anya pszichológiai 

állapota és túlterheltsége, a család anyagi helyzete, és egyéb, 

a válásból adódó problémák (például az anya sűrűn 

váltogatott szexuális partnerei) mintha valamiféle belső 

sürgetést jelentenének a kislány számra, hogy nővé válása 

segítségével szabaduljon ki szorult helyzetéből.”
18

 

 

Nellire, ahogy cseperedett, nem csak a játszótársak fiútagjai 

tekintettek egyre nagyobb érdeklődéssel, hanem a család férfi 

tagjai is. Eleinte csak a kisgyerekek kíváncsiságát - Kinek, 

                                                           
18

 Ranschburg Jenő: A mélységből kiáltok. (2010.) 
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mije van? – kielégítő, játszunk „orvososdit” vált rendszeressé 

a testvérek között. Majd ez elfelejtődött. Az idő telt és az 

addig is szép csitriből nagyon gyorsan sudár lány lett, akinél a 

másodlagos nemi jegyek közé tartozó mellek is látványosan 

jelezték a test nővé alakulását. Nelli apja, aki rendszeresen 

ivott, és egy elég erőszakos, öntörvényű férfi volt, s akinek 

gyorsan eljárt a keze, egyre többször tapogatta, simogatta az 

ettől önkéntelenül is viszolygó lányát. A család lakhatási 

körülményeit nem lehetett komfortosnak tekinteni. 

Fürdőszoba nem volt. Mellékhelyiségül az udvar végében 

düledező, széljárta fa kalyiba szolgált. Az a puritán 

gravitációs fajta, még a nomád világból. A házhoz két szoba 

tartozott. Az elhúzódásra, az intimszféra megtartására szinte 

alig volt lehetőség. Az apa, de a fiútestvérek is többször 

meglesték Nellit, amint a konyhában lévő lavórban fürdött. A 

zaklatás úgy is mondhatnánk, rendszeressé vált. Nelli 

tizennégy éves lehetett, amikor apja egy borgőzös délutáni 

állapotában, kihasználva, hogy csak ketten maradtak a 

házban, először erőszakolta meg a lányát. Ahogyan az idő telt 

és a lehetőségek engedték, az apa mellé felsorakoztak a család 

más férfi tagjai is. Amikor tiltakozott az incesztus ellen, 

megverték. Ez volt a jellemző. A helyzeten igazán nem 

javított apja halála sem, hiszen a testvérek továbbra is 

használták, ahogyan addig is. Tartott ez mindaddig - sokszor 

napi rendszerességgel - míg Nelli el nem került otthonról. Az 

átélt történések során nála a szex, az orgazmus és az erőszak 

összekapcsolódott. Enyhülésül megkapta a boldogság édes 

madarát, a füvet.  
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Nelli alacsony iskolai végzettségétől függetlenül egy értelmes, 

talpraesett lány, akinek helyén van az esze. Kevésbé 

mondanám érzelmesnek, annál inkább gyakorlatiasnak. 

Gyorsan feltalálta magát az élet zavarosabb oldalán. Szinte 

természetes, hogy a lányok kezdték el szexuálisan érdekelni, 

velük érzi jól magát. Nagy ritkán, ha szexuális értelemben 

hagyományos férfi nő együttlétben van, követeli a verést, 

mert csak így él át orgazmust. Profiként ellenben gyönyört 

érez, ha korbácsolhat, vagy egyéb módon okozhat fájdalmat a 

férfiaknak. 

  

Pár éve találkoztunk egy városban. Addigra viharos életű 

testvérei is sorra meghaltak. Egyedül maradt. Élte az addig 

megszokott életét. Csupán felejteni szeretett volna. Azóta nem 

találkoztunk. A felejtés, kétlem, hogy sikerülne. 
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Anya nélkül 

 

 

Jónás 

A csendes, visszahúzódó, az életből kiábrándult ma 26 éves 

fiatalemberrel három éve találkoztam először. Ő is elterelésre 

járt hozzánk akkor is, ahogyan később ismét ezért jelent meg 

nálunk. Marihuánát szívott, s bár más kábítószereket is 

kipróbált, végül maradt a jó öreg joint mellett, lehet hogy 

örökre. A többiektől eltérő, jellegzetes figurája volt a 

„csapatnak”. Rendszeresen „belőve”, vagy másnaposan jött a 

csoportfoglalkozásokra. Szemére húzott baseball sapkája 

simlédere alól tekingetett kifelé, a sztondulás
19

 állapotában 

nem sok vizet zavarva környezetében. Közlendője szinte 

semmiről sem volt, ha nagyritkán egy-egy élethelyzet kapcsán 

kapacitáltuk, hogy mondjon véleményt az elhangzottakról, 

mindig azt mondta: Mi közöm hozzá? Szar az élet. Nem rám 

tartozik. Az ő dolga. Mindenki éljen úgy, ahogyan akar, vagy 

tud.  

 

Eleinte alig tudtunk róla valamit. Feltett kérdéseinkre a lehető 

legszűkebben válaszolt, s a válaszokban sokszor éreztük a 

rejtőzködéshez való görcsös ragaszkodását. Ruházata alapján, 

azt sejtettük, hogy elég szegény körülmények között élhet. Az 

idő haladtával azonban egyre több morzsát osztott meg velünk 

életének alakulásából. Jónás anyja, apja ma is élnek, mégis az 

                                                           
19

 www.rapnyelv.hu: A magyar kábítószeres szleng kifejezése a betépett, 
beállt állapotra. A kifejezés az angol to get stoned magyar átvétele. Az 50-
es években az alkoholos befolyásoltságot jelentette. Kába, mint akit 
fejbevertek egy kővel (stone) 
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ugyanazon településen lakó nagymamája nevelte majdnem 

általános iskolás kora óta. Az öregasszony, amennyit 

megtudtunk róla, nem nevezhető a szeretet kimutatása 

bajnokának, hiszen lányát funkcionális anyaként nevelte 

(koszt, kvártély, ruha, iskola – érzelmek alig), de arra nem 

vitte rá a lélek, hogy tehetetlenül szemlélje egyedüli unokája 

állami gondozásba kerülését. Ezért magához vette őt. 

 

Jónás édesanyja fiatalon ment férjhez. Lényegében 

kimenekült a rossz családi környezetből, titkon remélve, hogy 

a férjével ők majd másképp fognak élni, gyereket nevelni, 

mint a szülei. Sokszor találkozunk ilyen élethelyzettel, s 

tapasztaljuk, hogy a szinte gyermekként megfogalmazott 

vágyak többnyire mégsem teljesülnek. Készségek, képességek 

hiánya és az éretlenség miatt ezen nincs is nagyon mit 

csodálkoznunk. 

 

A fiatalok a település egy kies külvárosi részére költöztek, 

távolabb a szülőktől, ahol akkor olcsón lehetett a múlt század 

első harmada táján épült pici portákon álló, komfortnélküli, 

alacsony vályogházakat venni. Szegények voltak, de végre 

önálló életet éltek. A család hamarosan új taggal bővült. 

Megszületett Jónás! Volt nagy öröm, dínom-dánom. A 

lakókörnyezetben nagyon vegyes családi összetételű emberek 

laktak. Idősek, vagy Jónás szüleihez hasonló élethelyzetű 

fiatalok. Voltak olyan házak is, jellemzően egy- két szobásak, 

melyekben akár három generáció is együtt élt. A gyermek 

megszületésének kezdeti öröme hamar alábbhagyott, főleg az 

anya részéről. A gyerekkel való foglalkozás mégsem 

hasonlítható a babázáshoz, mint azt vélhetően a fiatal, az 
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anyaszerepre éretlen ifjú asszony gondolta. Az etetés, a 

tisztába tevés, de a ház körüli teendők is egyre terhesebbé 

váltak Jónás anyja számára. Rendszeresen elhanyagolta 

gyermekét, alig törődött vele. Nem szeretett takarítani, mosni, 

melynek következtében a viták rendszeressé váltak a fiatalok 

között. Teltek az évek, s a helyzet nem javult, melynek 

végeredménye a válás lett. Jelzés értékkel bír, hogy Jónás az 

apánál maradt, aki a munka mellett a maga módján nevelgette 

fiát. Nem sokára új asszony is került a portára. A gyerek és a 

mostoha a kezdetektől nem kedvelték egymást. A fiú iskola 

után, csak hogy ne legyen otthon, többnyire a környék utcáin 

csavargott hasonszőrű társaival. Nem ő volt a főkolompos, 

inkább csendesen sodródott a többiekkel. Tanulni egyébként 

sem szeretett. Az utca nevelte. Az a világ, ahol a pénzszerzés 

sajátos módja ma is a bűncselekmények elkövetése, idősek 

megtámadása. Virágzik az orgazdaság, a kábítószer-

kereskedelem. A lakosság jelentős hányada aluliskolázott, 

munkanélküli, vagy alkalmi munkákból él. Ez a közeg azután 

sok mindent megtanított Jónásnak, érdekes módon az olvasás 

szeretetét nem. A mostoha és a fiú közötti ellentét egyre csak 

növekedett, s ehhez jelentősen hozzájárult Jónás viselkedése 

is. Az apa döntés előtt állt, vagy a nő, vagy a gyerek. Győztek 

a hormonok, az „ebihalak” még termékenyíteni szerettek 

volna, vagy legalábbis úszni időnként a gátak között az árban. 

A fiúnak mennie kellett. Így kerül Jónás az addigra 

megözvegyült nagymamához, aki egyszerűsége ellenére 

próbálta visszametszegetni Jónás neveletlenségének 

elburjánzott szálait, inkább kevesebb, mint több sikerrel.  A 

fiú befejezte az általános iskolát, ám nem tanult tovább. Élt a 

mama nyakán, sokat csavargott. Időnként lopott, autókat tört 
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fel társaival. Unalmukban pedig egyfajta közösségi 

létformaként egyre gyakrabban füveztek. Ekkor volt tizenöt 

éves. Később, hogy kezdjen magával valamit, elvégzett egy 

nehézgépkezelői és egy targoncás tanfolyamot. Tette ezt 

abban a reményben, hogy így talán könnyebb lesz 

elhelyezkednie. Nem igen sikerült neki, illetve ahol elvétve 

dolgozott, elmondása szerint kihasználták, nem kapta meg azt 

a pénzt, amiben megegyeztek. A napi nyolcórás munka 

inkább volt tíz, tizenkettő. Ritka munkahelyeit rendre 

elvesztette. Vagy ő hagyta ott állását, vagy kirúgták a 

munkahelyéről. 

  

A nagymama időközben nyugdíjas lett, s leginkább az ő 

kicsinyke nyugdíjából tengetik mindennapi életüket. Jónás 

édesanyja ugyanabban az utcában él, ahol a nagymama, fiával 

mégsem keresi a kapcsolatfelvétel lehetőségét. Furcsa állapot, 

furcsa szülő. Mert szülni szült, anyának mégsem nevezném. 

Jónás alkalmi pénzforrásokból származó jövedelmét többnyire 

fűre vagy borra költi. Amikor nincs pénze, meghívják a 

haverok egy üveg borra, vagy egy kis „zöldre”. 

Szerencsés abban az értelemben, hogy eddig csak kábítószer 

birtoklása miatt bukott le, más stiklijei rejtve maradtak. 

Ahogy figyeljük céltalanságát, toporgását, zavaros ügyeit, 

egyre inkább az a véleményünk, hogy előbb-utóbb börtönbe 

kerül, mely nem fog épülésére szolgálni. 

Mindezek mellett egy tipikus balek. Első elterelését befejezve 

nálunk, úgy gondolta, hogy meglátogatja a Zagyva túloldalán 

elhelyezkedő lakótelepen élő haverjait. Kerülni nem akart, 

ezért a több kilométeres gyaloglást lerövidítendő bár tilos, a 

vasúti hídon ment át a folyó felett. A hídon átérve belebotlott 
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az éppen ott álldogáló rendőrjárőrbe. Miért erre jött? Mit 

keres erre? Mutassa a zsebeit! Hangzottak el sorban a rendőr 

kérdései és utasításai. Természetesen volt nála egy előre 

megsodort spangli, a végre békén hagynak örömére. A hat 

hónapos elterelés befejezése után 10 perccel már ismételten 

megbukott. Ezért került másodszor is hozzánk. 

 

Megingathatatlan, eddig legalább is az a marihuána iránti 

ragaszkodásában. Mi a bajotok vele? Kérdezte néhányszor. 

Nem zavarok vele senkit. Amikor szívok, jól elvagyok 

magamban. Valóban nem kötözködik, a fű amúgy sem erről 

ismert. Ám megkötözte. Mindaddig nem is lesz nála változás, 

amíg a szerhasználat számára érték, valami hiányának a 

helyettesítője. Jó lenne az is, ha eljutna annak felismeréséhez, 

hogy a világ nem fog hozzá igazodni. Neki kell változni. A 

kapaszkodók megtalálásához célokat kellene kitűznie, melyek 

eléréséhez erőfeszítésre, kitartásra van szükség. Ő ugyan 

célnak tekinti azt, hogy pénzhez jusson azért, hogy drogot 

tudjon venni, de ez nem az, vagy legalábbis nem az életének 

rendbetételéhez vezető reális célmeghatározás. A vele való 

foglakozás során akárhogy csűrtük-csavartuk a 

beszélgetéseink fonalát, próbálkozhattunk különféle 

technikákkal, nem jutottunk dűlőre vele. Nem is lehetett, 

hiszen a legtöbbször szerhatás alatt volt, mely eleve 

lehetetlenné teszi a felismerés „aha” élményének megélését. 

Ült velünk szemben egy fiatalember, akinek kérdéseinkre 

adott ritka válaszait a marihuána fogalmazta meg, vele 

beszélgettünk. 
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Jónás továbbra is céltalanul tengett-lengett. Napjai 

szétfolytak, hiszen nincsenek keretek, melyek életét 

szabályoznák. Hiányzik a realitáskontroll, s a pénztelenség 

szülte feszültség egyre csak nőtt. A nagymama is szerette 

volna, ha dolgozik. Sokat veszekedtek ezen. Sajnos többnyire 

nincs hol elhelyezkednie, vagy ha ritkán akadt 

munkalehetőség, akkor az igények álltak messze a realitás 

talajától. Minimálbérért nem dolgozom, három műszakban 

sem, hajtogatta, amikor az elhelyezkedés fontosságáról 

beszélgettünk. Javasoltuk, hogy tanuljon tovább, de arra sem 

volt hajlandó. Úgy tűnt nem képes belátni, hogy végzettség 

nélkül nem lehet a munkavilágában hosszan megmaradni, 

továbbá lényegében irreális elvárás képzetlenül magas 

fizetésre vágyni.  Családsegítő munkatársainkat is bevontuk, 

hogy a munkához jutásban, szociális problémáinak 

megoldásában segítsék a fiút. Néhány hétig járt is hozzájuk, 

majd őket is otthagyta. 

 

Jónás eddigi életének környezeti hatásai, lenyomatai mélyen 

beleivódtak személyisége rejtett zugaiba, s ezek irányították 

cselekedeteit. Talány, hogy meddig lesz továbbra is 

motiválatlan. 

 

„A fiatalok motivációja erősen függ attól is, hogy milyen 

társadalmi környezetben élnek. Hogy mennyi időt és energiát 

tudnak a tanulásra vagy gyakorlásra szánni, azt jelentősen 

meghatározza, hogy a szülők milyen anyagi és érzelmi 

támogatást tudnak biztosítani a számukra. Bár sok zseni a 

rossz családi indíttatáson túljutva ki tudja teljesíteni a 

tehetségét, mások azonban valószínűleg azért kallódnak el, 
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mert nincs mögöttük biztonságos és támogató családi 

háttér.”
20

 

 

Csíkszentmihályi professzornak - aki a Chicagói Egyetem 

Pszichológia Karának korábbi vezetője volt - elemző 

gondolatait fontosnak tartom annak megértetéséhez, hogy mi 

szülők, bár nem tanulhatunk, gondolkodhatunk, 

cselekedhetünk gyerekeink helyett, ám nevelési 

módszereinkkel, szeretetünkkel, szabályrendszerünkkel, 

döntéseinkkel, következetességünkkel sokat segíthetünk 

ahhoz, hogy önmaguk tehetségével sikeressé váljanak. Erről 

akkor sem feledkezhetünk meg, ha elfogadjuk dr. Csernus 

Imre azon véleményét, hogy tizennyolc év alatt lehet 

visszafelé mutogatni a szülőkre, a fölött már magunk vagyunk 

felelősek önmagunk életének alakulásáért.  

 

Pár napja találkoztam Jónással. Teljesen véletlenül azon a 

reggelen ugyanabban a boltban vásároltunk. Kiflit és üdítőt 

vett és sietve távozott. Az utcán értem utol, épp a kerékpárja 

csomagtartójába pakolta a megvásárolt dolgokat. Tiszta volt a 

tekintete, rendezett az öltözete. Munkába sietett. 

Feketemunkába, de munkába. Ez reménykeltő. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Csíkszentmihályi Mihály at all: Tehetséges gyerekek (2010) 
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A szeretet, melybe bele lehet halni 

 

 

László 

Nyár elején, amikor ennek a könyvnek a kéziratán dolgoztam, 

egy izgatott és tanácstalan apuka hívott telefonon és a 

segítségemet kérte fia vélelmezett kábítószer-használata miatt. 

Ilyenkor, bár tudom hogy nem ráérő idejét akarja velem, vagy 

munkatársaim valamelyikével beszélgetéssel elütni, mégis 

melegség tölt el, mert egy szülő keres. Ez azt jelenti, hogy 

észrevette, figyeli a gyerekét. Fontos neki. Belső szabályaink 

egyik elvárása a nálunk dolgozókkal szemben, hogy a segítség 

lehetőségét minden hozzánk forduló személy a lehető 

leghamarabb kapja meg. Alig lehet annál lélekölőbb dolog, 

mint amikor valakit kétségek között hagynak szélmalomként 

őrlődni problémáival. Jöjjön három hét múlva! - hallani 

máshol. A kapcsolatfelvétel lehetősége, a segítségkérés 

okának elmondása már önmagában némi 

feszültségcsökkentést eredményez a hozzátartozó számára. 

Szenvedélybeteg esetében a kapcsolatfelvétel halasztása pedig 

egyenesen a segítségkérés halála. 

 

Az édesapa fél óra múlva megjelent nálunk. Nem egyedül jött, 

hanem egy fiatalemberrel. Mint kiderült ő Árpád, a nagyobbik 

fia. Nem miatta jöttek. Krisztinával ketten ültünk le velük egy 

kiadós beszélgetésre, hogy megismerjük, mit is várnak 

tőlünk? Többnyire az apa beszélt, a fia időnként kiegészítette, 

vagy pontosította az apja kérdéseinkre adott válaszait. A 

férfinak csapongtak a gondolatai. Szinte mindent egyszerre 

akart kimondani, csakhogy megszabaduljon az általa 
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felfoghatatlantól. Mintha egy dézsa mocskos vizet akarna 

egyszerre kiönteni. Átérzem a szülők ebbéli helyzetét, hiszen 

nem könnyű szembesülni azzal, hogy gyerekeik egy olyan, 

számtalan kockázatot rejtő ismeretlen, ingoványos útra léptek, 

melyet nyugodtan nevezhetünk csapdákat rejtő zsákutcának.  

 

Előttem lebeg annak az édesanyának a fájdalomtól eltorzult 

arca is, aki – hogy segíteni tudjunk - nálunk tudta meg, hogy a 

lánya, akiről ő csak csupa szépet és jót tudott mondani, az 

utóbbi időben rendszeresen lerészegedik, időnként véreset 

hány, s pár hete elkezdett füvezni is. Még csak tizenhárom 

éves. Az anyában egy pillanat alatt omlott össze életük addigi 

világa. Maradt helyette a káosz, a kiúttalanság érzése, a 

bűntudat és annyi minden más, melyet görcsös zokogása 

között ki tudott nyögni. Nekünk sem könnyű ilyenkor 

megszólalni, ám fontos éreztetnünk, hogy nincs egyedül. 

Segíteni fogunk, ha elfogadja a segítségünket, és ami szintén 

fontos nincs itt a „világvége”. Van visszaút, van esély a 

változásra! 

 

Sokat emlegetik a szociális szférában a jelzőrendszer 

fontosságát, mely rendszer a gyakorlatban időnként 

felszínesen működik. Ez még akkor is igaz, ha a 

jelzőrendszeri konferenciákon többnyire csak szépeket 

mondanak egymásnak a résztvevők, ahelyett, hogy a mélyben 

rejtőzködő igazságot mondanák ki.  

Ebben az esetben szerencsére a jelzőrendszer valóban 

működött. Egy velünk munkakapcsolatban lévő szervezet 

vezetője hívott fel bennünket azzal, hogy az egyik településről 

kérték késő este a segítségét egy szerhasználó gyerek 
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érdekében. Azokat, akik a hívást megtették hozzánk 

irányította, hiszen nem tartozik feladatai közé a kábítószer-

használókkal való foglalkozás. Ezeket az embereket, akik 

vállalták nevüket, de egyúttal kérték inkognitójuk megőrzését 

is, a féltés vezette hozzánk. Velük beszélgetve jóleső érzés 

töltött el bennünket, hogy a jelen értékvesztett, hitehagyott 

világában vannak még felelősen gondolkodó, szociálisan 

érzékeny emberek, ráadásul fiatalok. 

Segíteni akartak, de nem tudták a módját. Mi vállaltuk fel a 

tőlük kapott információk megosztását az édesanyával, 

egyúttal vázoltuk számára a megoldás lehetőségeit is.  

 

De térjünk vissza László problémájához, aki a húszas évei 

elején járó fiatalember. A család második, legfiatalabb 

gyermeke. A beszélgetés folyamán egy békés, harmonikus 

család képe rajzolódott ki előttünk. Egy családé, melyben a 

szülők szeretetben, tisztességgel nevelték gyerekeiket. A 

család harmonikus egyensúlyát az sem zavarta meg, hogy az 

anya egy súlyos betegség következtében, sok komplikációval 

járó életmentő műtéten esett át nem olyan régen. A szülők a 

továbbtanulás felé terelgették fiaikat. Árpád huszonnégy 

évesen, friss diplomásként munkát keres, míg a kisebbik egy 

nagyvárosban tanul szakmát egy OKJ-s felnőttképzés 

keretében. Szülei fizetik a tanulás és a napi ingázás költségeit. 

Néhány hónap és végez(ne). 

 

László magatartásában jelentős változást észleltek az utóbbi 

időben mind a szülei, mind a testvére. Ezek jelentős hangulati 

ingadozások, kiabálások, türelmetlenség, fenyegetőzések 

formájában jelentkeztek, főleg a bulikat követő napok során, 
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nem sokkal az ébredést követően. Az elmúlt két év alatt sok 

ehhez hasonló magatartásrajzzal találkoztunk, többnyire 

dizájner drogokat használók esetében. Most is ezt 

vélelmeztük. Az apa is valamilyen pszichoaktív anyag 

használatára gondolt, hiszen mint kiderült, már voltak 

korábban is droghasználatra utaló, bár más jellemzőkkel 

leírható tapasztalataik, illetve bizonyítékaik. A fiú azonban 

tagadta ezt. 

Mit lehet ilyenkor tenni? Itt van egy segítséget kérő 

kétségbeesett szülő, aki bármit megtenne a fia 

érdekében/helyett és egy az apáénál keményebb 

elképzelésekkel bíró testvér, de nincs itt az, aki miatt 

idejöttek. Egy lényegében felnőtt ember, akiről szinte alig 

tudunk valamit, akivel nincs kapcsolatunk. Hogyan segítsünk 

ilyenkor?  

Próbáltuk megismerni a körülményeket. Hogyan lehetséges, 

hogy a családja segítségét, szeretetét élvező fiatalember 

szembefordul a szülőkkel? Nem fogad szót. Csak azért is 

megy a maga feje után, pedig a második dackorszak időszaka 

már lejárt. Szép lassan kiderült, hogy túlzott elvárások nem 

voltak a gyerekekkel kapcsolatban. A tanuláson kívül 

erőfeszítéseket nem kellett tenniük, a szülők mindent 

megoldottak korábban és most is. Legyen szó, mondjuk a 

szobáik rendbetételéről. Bár a nagyobbik azért többet 

bekapcsolódik a házkörüli munkákba, mint az öccse. 

Végigvettük a lehetőségeket.  

Orvosi kivizsgálást javasoltunk annak megállapítására, hogy 

vannak-e a szerhasználathoz köthető társult problémák, 

pszichés következmények, de csak maszek alapon, mert az 

államiban legalább egyhavi a várólista. Ennek nem volt 



90 
 

akadálya az apa részéről. Nevet, elérhetőséget is adtunk. 

Csupán az volt a kérdés, László elmegy-e az orvoshoz? Az 

apuka vállalta, hogy majd ő elviszi. Mi visszakérdeztünk, 

hogy miért? Felnőtt ember – papíron mindenképpen -, ez az ő 

dolga. Szó szót követett, s egyre világosabban láttuk, hogy 

egy furcsán értelmezett szeretet mentén a szülők gyerekeiket 

minden nehézségtől megkímélték. Lényegében helyettük 

hoztak és hoznak döntéseket, vagy éppen helyettük 

cselekszenek. 

Javasoltuk, hogy e találkozó után üljenek le Lászlóval egy 

közös beszélgetésre és próbálják meg elérni, hogy felkeressen 

bennünket. Kínálják fel a rehabilitációs otthonok nyújtotta 

lehetőségeket. Egyezzenek meg a keretekben, szabályokban, 

következményekben és a szerhasználat abbahagyásában. Mit 

tegyek, ha nem akarja abbahagyni a drogozást? - kérdezte az 

apa.  

Amikor minden kötél szakad. Nincs belátás, változás iránti 

igény és tett, akkor szoktuk javasolni 18 év felett, hogy; „Ide 

a lakáskulcsot.” Nem csak mi, sokan mások is. Ez egyrészt a 

játszma lehetőségének látványos megszüntetése érdekében tett 

lépés, másrészt a züllés süllyedésének gyorsítása. 

Mindenkinek megvan a maga mélysége, amit elérve el kell, 

hogy gondolkozzon; Hogyan tovább? Vannak, akik a 

kikapaszkodás rögös, de járható útját, vannak, akik a teljes 

lecsúszást választják. Az ő döntésük, a következmény is az 

övék. De hát ez szívtelenség! – kiált fel sok hozzátartozó. 

Legyen az szülő, férj vagy feleség. Hogy tehetném ki az 

utcára? Nehezen értik meg, hogy a jelenlegi állapotot, az 

eddigi családi működés konzerválja. Minek változzak, ha 

mindent megkapok így is. Tényleg, miért is kellene? Van 
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koszt, kvártély, ruha, zsebpénz. Jöhetek, mehetek kényem-

kedvem szerint.  

 

A problémás szerhasználat egy lassú, de folyamatos süllyedés 

az életminőséget illetően. Minél hosszabb ideig tart az út, 

annál csekélyebb az esély a kilábalásra. Tehát az időt 

rövidíteni kell.  

Első a korlátok, keretek, szabályok új alapokra helyezése, 

azok betartása, melyek átlépése, megszegése következetes 

következményekkel kell, hogy járjon. Természetesen nem 

egyszerű ez már ilyenkor, hiszen évek, évtizedek mentek el a 

félresiklott nevelés mentén. Viszont nincs más lehetőség. 

Neki kell kezdeni! Sokszor nincs változás, mert a 

hozzátartozó is következetlen. Ő a balek, aki mindig talál 

okot, mentséget, hogy megsajnálja a szerhasználó 

hozzátartozót. Nem veszi észre, hogy ezzel a magatartásával 

tehetetlen bábként asszisztálva ö kíséri a drogkarrier 

végigjárásában, akár a mínusz 2,5 méterig. Mert ebbe bele is 

lehet halni. Bele lehet halni valósan, vagy akár képletesen. 

Mit értek ez alatt? 

 

Körülbelül öt éve egy ismerősöm kért meg arra, hogy közeli 

szomszédjának adjak időpontot, mert el szeretné mondani 

fiával, Zsolttal kapcsolatos problémáit, egyben tanácsot is 

szeretne kérni a lehetőségeiről. Másnap az édesanya 

elmondása alapján az alábbi helyzettel szembesültem: 

Iskolából ki-kimaradozó majd 18 éves gyerek, kábítószer-

használat, csavargás, lopás, szemtelenség, durva, trágár 

beszéd az anyával szemben. „Az a dolgod te hülye picsa, hogy 

főzz, takaríts rám. Ne pofázz a dolgaimba!” Az anya által 
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elmondott kirohanások közül ez csak az enyhébb változatok 

egyike.  

 

A nő jóval korábban elvált alkoholista férjétől, a gyerek 

apjától. Egyedül próbálta nevelni, valójában inkább 

kiszolgálni a fiát. A szeretete hihetetlen következetlenséggel 

és engedékenységgel párosult. Hosszú évek múltán 

összeismerkedett egy másik férfival – a fia akkor már alkalmi 

kábítószerhasználó volt -, akivel összeköltöztek, majd 

rövidesen házasságot is kötöttek. A férfi és a fiú kedvelték 

egymást. Ám Zsolt egyre gyakoribb és kontrollálatlan 

kábítószer használata kezdte felőrölni az addigi családi békét.  

Életüket megismerve javaslatokat tettem egyes dolgok 

megváltoztatására. Megbeszéltük a szabályokat, 

lehetőségeket. Nincs semmi plusz, ami az élethez nem 

szükséges. Nincs kóla, szalámi, cigire pénz, zsebpénz, buli, 

időben otthon van a fiú, stb. Két hét múlva anyuka repesve 

jött. Képzelje el. Ilyet még életében nem csinált a fiam, 

vacsorával várt bennünket. – újságolta.  

Egy hét múlva azonban már újra sírva érkezett. A gyerek 

ismét drogozik. Üvöltözik a nevelőapjával. És a szabályok 

betartása, hogy áll? – kérdeztem tőle. Töredelmesen 

bevallotta, hogy képtelen volt a megbeszélt szigorúságot 

következetesen tartani. A legkisebb pozitív változás hatására 

kiengedte a gyeplőt. A helyzet folyamatosan tovább romlott. 

A férje nem bírva az állandó kiabálást, neveletlenséget, 

pofonvágta a fiút. Az anya a gyereke oldalára állt. Ez így 

ment hónapokig. A srác kis híján egy ékszerbolti rablásba is 

belekeveredett. Lopott, csavargott. Otthonról is tűntek el 

értékek. Zsolt közben 18 éves lett. Időnként kizárták a 
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lakásból egy-két napra, majd az anya újra és újra befogadta. 

Hogy előteremtse a szükséges pénzt a fiának, - ne kelljen a 

drogért lopnia - az anya három helyen dolgozott. A gyerek 

mégsem becsülte semmire sem. Éjszakai botrányoktól volt 

hangos a lakás, ahol laktak. A kiabálás, a veszekedés 

mindennapossá vált. A szomszédok már szinte rettegtek a 

mocskolódó, erőszakos fiatalembertől aki, ha az anyja 

panaszkodott rá, tébolyultként ordítozott; Az a dolgod ribanc, 

hogy eltartsál. Ha nem tetszik, le....hatsz! Csak úgy zengett 

tőle a lépcsőház. Időnként meg is verte a törékeny anyját. Ez 

így ment több mint négy évig. Az asszony egyre több 

nyugtatót szedett. Lelkileg annyira kikészült, hogy többször 

kórházba került. A család ismét szétesett. A nőt otthagyta az 

őt egyébként akkor is szerető férje, mert már nem bírta tovább 

elviselni a fiú viselkedését. A férfi nálunk sírta el bánatát, s 

őrjöngött a tehetetlenség béklyójától. 

 

Néhány hete, hétvégi bevásárlás során találkoztam az 

asszonnyal. Miközben becsomagolta az általam kért 

árucikkeket, elújságolta, hogy fia fél éve dolgozik, 

megváltozott a baráti társasága. Munkatársai idősebbek, akik 

figyelnek rá. Már nem drogozik – mondta mosolyogva, s 

hozzátette: - Remélem így is marad! Zsolt kiforogta magát a 

drogozásból, mint oly sokan mások, ám milyen áron? 

Mindenki belerokkant a környezetében. A család 

strukturálisan belehalt a szenvedélybeteg játszmába. 

Következetességgel, kitartással valószínűleg éveket lehetett 

volna megspórolni, talán a család is egyben maradt volna.  
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Egy szenvedélybeteg dönthet a leállás vagy a szerhasználat 

megtartása mellett. Szíve-joga, de a döntés következménye is 

az övé. Amennyiben a szerhasználatot választja, a 

továbbiakban nem szabad ahhoz asszisztálni. A 

szenvedélybetegnek, vagy a még csak magaskockázatú 

szerhasználónak joga van a saját életét tönkretenni, a 

környezetét azonban nem. „Tehát - Ide a lakáskulcsot! Majd 

ha megváltoztál és erről meg is bizonyosodtunk, az ajtónk 

ismét nyitva áll előtted”. 

Nincs más lehetőség. A körülményeken mi tudunk változtatni, 

a másik ember gondolkodásán, cselekedetein csak az egyén. 

Jó páran vették már el javaslatunkra a lakáskulcsot, s eddig 

még mindegyik szerhasználó ilyen helyzetben – legalábbis az 

általunk ismert esetekben - a visszautat, a rehabilitációs 

otthont, vagy valamely ambulanter szolgáltatót választotta. A 

haverok, vagy azok szülei ugyanis csak egy-két napig 

fogadják be a potyalesőket. Utána a hajléktalan lét 

következik, s ez általában pár nap után segíti a „kijózanodást”, 

a reális döntés meghozatalát. Néhányukkal időnként 

összefutok a városban, vagy valamely közösségi portálon 

találunk egymásra. Köszönik, jól vannak. Élik a drogmentes 

emberek hétköznapi életét. Akad közöttük olyan is, aki már 

maga is gyereket nevel.  

 

Ezek azok az okok, ami miatt László édesapjának az 

együttműködés hiánya esetén ezt a végső megoldást 

javasoltuk. Érdekes módon nagyobbik fia is hasonlóan 

gondolkodott, mint mi. 
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Eltelt egy nap és személyesen is megismerhettem Lászlót, egy 

cingár, szálkás fiatalembert. Leültünk hármasban beszélgetni, 

hogy fény derüljön az igazságra. László méregetett, s 

magában mérlegelt, hogy az együttműködést vagy a 

haragszomrádot válassza. Arra kértem, hogy őszintén 

beszéljen helyzetéről, mert ez vezethet egyedül a segítség 

lehetősége felé. A hazugság csak neki árt. Nekünk mindegy. 

 

Némi töprengés után László az őszinteséget választotta. Két 

év óta egyre sűrűbb rendszerességgel különböző pszichoaktív 

anyagokat használt. A listán a marihuána, speed, mágikus 

gomba, LSD, kokain, maszlag, hajnalka, mefedron, MDPV, 

metilon, 4-FA, 4-MEC található, s az utóbbi hónapokban a 

penta kristály is felkerült rá. Ez vált bázis droggá. Az elmúlt 

négy nap csak a buliról és az anyagozásról szólt.  

Apuka csak hüledezett a felsorolás hallatán. Na, de miért 

kisfiam? – kérdezte az apa. „Szeretünk. Jól élünk. Anyáddal 

fizetjük az iskoládat. Azt, amit te akartál. Még négy hónap és 

végzel. Már azon is gondolkodtam, hogy nyitok neked egy 

szalont, hogy elindulhass.” Kénytelen voltam közbevágni. Ne 

haragudjon uram, miért és minek? Én az ön helyében ezt nem 

tenném. Itt van egy fiatalember, aki még semmit nem tett 

igazán le az asztalra. Kábítószerhasználó, aki nem kíván, 

legalábbis eddig nem kívánt ezen változtatni. Önökkel 

rendszeresen agresszív. Tehát miért is kellene önnek a gyerek 

számára szalont nyitnia? Dolgozzon, teremtse meg maga 

számára a lehetőségeket! Mutassa meg a képességét! 

Nagyobb is lesz az önbecsülése - mondtam az apának. Furcsa, 

de a fia egyetértett a véleményemmel. A szerhasználat 

egyébként a dac kimutatásának egyik eszköze is lehet, amikor 
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kimondva, kimondatlanul a következő gondolatok is 

megfordulnak a szerhasználó fejében. „Mindent megcsináltok 

helyettem, mindenbe beleszóltok. Na, most legyetek 

nagyokosok. A feneketeket verhetitek a betonba, ha én nem 

akarom, nem fogom abbahagyni, akármit is csináltok.” 

 

A beszélgetésünk során Lászlónak sokszor kellett törölgetnie 

az orrát. Nem csoda, hiszen a pentát vagy szleng nevén az 

eszenciát sokan orrba szívják fel, ami az orrnyálkahártyát 

előbb-utóbb tönkreteszi. Ez a folyamat nála elkezdődött. Az 

apa azonnal nyúlt a zsebébe, vette elő a papírzsebkendőt és 

nyújtotta fiának. Ez minek? – kérdezte a fiú. Hogy legyen 

nálad, ha elfogyna. – válaszolta az apa. László elhúzta a 

száját, s annyit mondott - Meg tudom oldani magam is. Nem 

vagyok dedós! 

 

 
 

Pentakristály 

 

Az is kiderült közben, hogy László könnyen befolyásolható. 

A haverok irányítják. Döntési helyzetekben sodródik velük, 

ahelyett hogy saját érdekében önálló döntéseket hozna. Mivel 
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haverjai, vagy ahogyan ő hívja őket, a spanok, fiúk - lányok 

vegyesen kábítószerhasználók, esélye sincs a szerhasználat 

abbahagyására, amíg meg nem szakítja a kapcsolatot velük. 

Erre azonban nem hajlandó.  

Azzal váltunk el, hogy gondolja át otthon a dolgokat, mit 

szeretne tenni. Felajánlottuk a segítségünket, de neki kell 

döntenie, hogy él-e ezzel a lehetőséggel.  Az azonban tény, 

hogy a függőség egyes jelei már felismerhetőek az esetében. 

Növekvő szermennyiség, jelentős hatáscsökkenés; megvonási 

tünetek, melyek az impulzivitásban, agresszivitásban, 

idegességben jelennek meg és az ismételt szerhasználat során 

elmúlnak. László tisztában van azzal, hogy ezeknek a 

hátterében a kábítószer használata van, mégis anyagozik 

tovább. A környezettel való összetűzés, a tanulással 

kapcsolatos feladatok elhanyagolása is jelzi a függőséget, - 

hiszen a fiú az elmúlt néhány hétben hamarabb eljött az 

iskolából, vagy be sem ment oda -. Most még az út elején tart, 

s innen könnyebben lehetne visszafordulni, mint hónapokkal 

később. 

 

Másnap László édesapja ismét bejött hozzánk. Szabadkozott, 

hogy csak úgy, minden előzetes egyeztetés nélkül beugrott, de 

továbbra is tanácstalan abban, hogy mitévő legyen? Sokat 

beszélgettek az előző napon a fiával, ám nem tudtak dűlőre 

jutni. Egyedüli eredményként értékelte, hogy a fia egy régebbi 

barátnőjével ment el az egyik nagyvárosba, s nem maradt 

itthon a haverokkal bulizni, ahogyan azt korábban tervezte. 

Nem drogozott, csak részegre itta magát. „Kutyaharapást 

szőrével” – kábítószer helyett alkohol. Ezt hívják 

szerváltásnak. Most otthon van, és nagyon nem érzi jól magát. 
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- mondta az apa. Félve érdeklődött, hogy mivel, hogyan tudna 

segíteni a fián? Látja, hogy ideges, feszült a gyerek. 

Megkérdezte, hogy ha titokban szorongásoldót kevernének az 

üdítőjébe, az használna-e? Elképedtem az ötletén. Egyáltalán, 

hogy juthatott ilyen az eszébe? Másrészt még mindig nem 

jutott el a tudatáig, hogy a fia helyett nem hozhat döntéseket. 

Segíteni csak a vereségét beismerő, segítséget kérő, életigenlő 

szenvedélybetegnek, vagy magas kockázatú szerhasználónak 

lehet. László azonban még nem tart itt. Egyébként rossz ötlet 

az alkoholra szorongásoldót adni. Összeveszhetnek egymással 

a szerek, s szélsőséges esetben lehet egy remek légzésbénulás 

belőle, amibe - nem kicsit - bele lehet halni.  

 

Nem csak Lászlónak, hanem a szülőknek is változniuk 

kellene. Esetükben vagy marad váltakozva a balek és a 

megmentő szerep, s akkor a játszma tovább folytatódik, vagy 

végre a sarkukra állnak, döntési helyzetet teremtenek, s ezzel 

kiszállnak a szenvedélybeteg, vagy problémás szerhasználó 

játszmájából. 
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Rossz sors 

 

 

Panni 

Rekkenő hőségben pihegtünk kollégáimmal az épület nyitott 

futófolyosóján. Szinte vibrált a levegő, olyan meleg volt. 

Miközben kínunkban azon humorizáltunk, hogy ilyen 

melegben a tehén már a farkát sem képes mozgatni, hogy a 

legyeket elhessegesse a testéről, nekem valamiért a Toldi első 

énekének kezdő sorai jutottak eszembe. 

 

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja. 

Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; 

Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, 

Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.” 

 

Hála a kertész gondos locsolásának az épület előtt zöldellt a 

fű, s a locsolás keltette pára némi enyhet nyújtott az egész 

napi aszalódás után. A munkaidő vége felé jártunk. 

Munkatársaim a napi eseményekről beszélgettek, én meg 

valahol az Arany János sorai által megidézet képi világban 

merengtem. Ekkor jelent meg egy 16 évesnek látszó, egyszerű 

öltözetű, de nagyon formás lány a folyosón, aki a 

Drogkonzultációs Központot kereste. Amikor megszólalt, a 

hangja olyan karádysan mélynek hallatszott, hasonlóan ízesen 

beszélt. Már akkor feltűnt, hogy egyszerűsége ellenére van 

valami megfejthetetlen varázslat ebben a lányban. Ő volt 

Panni. Elterelésre jelentkezett. 
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Az ember időnként hajlamos az első ránézés alapján 

sztereotípiák szerint gondolkodni. Ebbe a hibába estem akkor 

én is. Megint itt van egy buli kedvelő tizenéves fiatal, aki 

ahelyett, hogy az élet valós örömeivel elégedne meg, kémiai 

anyagok által kreálja magának a mű világ mű örömét. – 

gondoltam akkor. Később kiderült, mekkorát tévedtem.  

 

Panni huszonkét éves volt, de igazából nem csak a korának 

megítélésében, hanem életkörülményeiben, s előéletében 

tévedtem nagyot. Amikor elkezdtük a hétprofilos kérdőívet 

kitölteni, egyre jobban rácsodálkoztam erre a lányra, akiből 

sugárzott az életakarás, a paraszti világ egyszerűsége és 

bölcsessége egyaránt. Élvezet volt hallgatni, ahogyan beszélt, 

bár amit mondott az nagyon szomorú volt. Nem is beszélt, 

hanem szinte eljátszotta addigi életét. Ritka, hogy valakinek 

az összes kommunikációs csatornája, hangszíne változásai, 

gesztusai, mimikája, testtartása, választékos szóhasználata 

ennyire összhangban legyen, mint ahogyan azt Panninál 

tapasztaltam a hat hónap során minden alkalommal. 

Megkedveltem, de nem csak én, hanem mindenki, aki akkor a 

csoportunkban volt. Segítni akartak neki a csoporttagok is, 

ami odáig ment, hogy az elterelés befejeztével egy fiúval 

közösen mentek egy nyugat-európai országba dolgozni, hogy 

új életet kezdjenek. Nem kell félreérteni a helyzetet, nem volt 

egymáshoz a barátságon kívül közük. 

 

Panni egy kisfaluban született a megyehatárhoz közel. Szülei 

egyszerű emberek, akik nagy szegénységben éltek-élnek. 

Szegénységüket a mértéktelen ivás csak tovább fokozta. Panni 

mellé néhány év múlva megszületett az öccse. A két gyerek 
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ellátása jelentős terheket jelentett a szülőknek, akik a 

folyamatos ivás miatt többnyire inkább részegek, mintsem 

józanok voltak. Szerencsére az apai nagyszülők ugyanabban a 

faluban éltek, így ha otthon nem jutott ételre, volt hol enni a 

gyerekeknek. Cudar egy világ volt ez mindkét kölyök 

számára! Panni iskolába járt, mellette alkalmi munkákat 

végzett a település körüli földeken, hogy egy kicsit jobban 

menjen a család dolga. Kislányos naivsággal bámult a világra. 

Sokszor álmodozott egy szebb jövőről, csillogásról, hírnévről. 

A nyolc általános befejezése után szakképző iskolába került. 

Nem a szülei, akik amúgy sem sokat törődtek gyerekeikkel, 

hanem ő maga határozott így. Úgy gondolta, hogy szakmát 

szerezve változtathat a sorsán, s nem csak a sajátján, hanem a 

testvéréjén is. Az iskola egy távolabbi településen volt, s a 

bejárás a pénztelenség következtében hamarosan 

megoldhatatlan nehézséget jelentett Panni számára. A szülők, 

ha egy kis pénzhez jutottak, inkább kannás borra és némi 

élelemre költötték azt, minthogy a gyerek iskoláztatását 

biztosították volna. A lány így kimaradt az iskolából. A 

szülők egyre nagyobb közüzemi díjhátralékot halmoztak fel. 

Végül a szolgáltató kikapcsolta az áramot a rozoga 

vályogviskóban.  

 

Teltek az évek, a lány otthon tengett-lengett. Feketén alkalmi 

munkákat végzett. Hétvégente elment valamelyik buliba. Szép 

lány lévén a bejutás is könnyen megoldódott, a fiúk keresték a 

kegyeit. Az egyik hétvégi búfelejtő rendezvényen ismerkedett 

meg egy nagy dumás, tőle vagy tíz évvel idősebb, távolabbi 

településen élő fiatalemberrel, akibe szerelmes lett. Néhány 

hét múlva az ifjú „Rómeó” rábeszélte, hogy hagyja ott a 
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szüleit és közösen költözzenek fel a nagyvárosba, mely a 

kiemelkedés csalfa lehetőségét kínálta. Vannak ott spanjaim, - 

mondta a fiú - náluk ellakhatunk. Az akkor még naiv, 

hiszékeny lány belement a dologba, hiszen szerette a fiút, 

másrészt az otthoni lélekölő körülmények nem adtak okot a 

maradásra. Az öccsétől elköszönt, azonban a szülei nem 

tudták mire készül. Talány, hogy alkoholos mámoruk 

ködében, ha tudnak róla, megakadályozták volna lányuk 

tervének megvalósítását, vagy sem.  

 

Felérve a nagyvárosba a fiatalok annak az egyik leghírhedtebb 

városrészébe mentek, ahol már akkor is virágzott a 

prostitúció, az ember- és drogkereskedelem. Ma sincs ez 

másképp. Az egyik körgangos ház lepusztult lakásában azután 

a fiú 80.000 forintért eladta a lányt egy megnyerőnek nem 

mondható házaspárnak, s távozott. A rémálom Panni számára, 

- mely több évig tartott - kezdetét vette. 

Azon nyomban megtörtént a beavatása. Sikoltozhatott, 

üvöltözhetett, rimánkodhatott nem sietett a lány segítségére 

senki. Miért is tették volna, hiszen a környezet az élet 

megszokott mindennapi zajait hallotta, melyekre már régóta 

immunisak voltak a szomszédok. Napi tíz pasi vagy nő lett a 

kiszabott penzum, persze óvszer nélkül, mert úgy többet 

fizettek, s az arra alkalmas minden testnyílás játszott. 

Állandóan őrizték a lányt. Minden lépését figyelték. 

Könyörtelenül megkövetelték a megszabott napi bevétel 

teljesítését. Kegyetlenül megverték, ha nem jött össze a pénz. 

Így teltek a napok, hónapok. Majd addigi futtatói eladták egy 

férfinak, aki Hollandiába vitte a lányt. Amszterdam 

piroslámpás negyedében árulta a testét, kereste a pénzt új 
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„gazdájának”. Panni, adottságainak köszönhetően, keresett 

lány lett a kirakatok világában is. Dőlt a pénz, na nem neki. 

Itt kezdett el füvezni és speedet használni. Több mint egy év 

elteltével teherbe esett, melyet abortusz követett, hiszen nem 

akarta a futtatója, hogy hónapokra kiessen az egyik 

pénzkereső forrása. Kapott néhány nap pihenőt, s a lány 

kihasználva a figyelem pillanatnyi lankadását, kalandos 

körülmények között hazaszökött.  

 

Ismét otthon volt, a körülmények azonban nem lettek jobbak. 

A családi ház szinte romokban állt, de mégis újból volt 

otthona. Szülei tudomásul vették, hogy hazatért, ám nem 

különösebben izgatta őket, hogy merre járt, mit is csinált az 

eltelt, több mint egy év alatt a lányuk. Panni remélte, hogy 

véget ért élete iszonyatos szakasza. Próbált visszailleszkedni. 

Ez lett a veszte, hiszen sokan látták a település, illetve a 

környező városok, falvak utcáin, miközben munkát keresett. 

Heteken belül rátaláltak „gazdája” kereső emberei, s már 

vitték ismét a nagyvárosba. A hogyan tovább eldöntése, a 

legális külföldi utazáshoz szükséges papírok beszerzése 

időigényes folyamat volt, s hogy ne legyen addig is anyagi 

értelemben holt idő a várakozás, ismételten „munkába 

fogták”. Vitték kozmetikushoz, fodrászhoz, kapott másik 

ruhát, hogy kelendőbb legyen a portéka. Kapott anyagot is, 

csak hogy ne rumlizzon. Más talán beletörődött volna, hogy 

ismételten így alakult a sorsa. A Stockholm szindróma
21

 

                                                           
21

 Előfordul, hogy a fenyegetett, kiszolgáltatott helyzetben, rabságban 
lévő emberek, ha egy cseppnyi kedvességet, törődést kapnak 
támadóiktól, fogvatartóiktól, akkor elutasítás helyett empátiával 
fordulnak feléjük és védeni kezdik őket. A tünetegyüttest 1973-ban írták 
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ebben a „szakmában” is ismert jelenség, ám Panni nem ilyen 

volt. Kereste a szabadulás lehetőségét, s más utat nem látva, 

az öngyilkosság mellett döntött. Amfetaminnal túladagolta 

magát. Vagy az anyag volt gyengébb, vagy a lány szervezete 

erősebb - nem tudni - tény, nem halt bele. Hihetetlenül rosszul 

volt. Hőhullámokat, hőhullámok követtek, remegés és 

izomgörcs váltogatta egymást. A szíve majd kiesett a 

mellkasából, úgy dobogott. Később elájult. Magatehetetlenül, 

öntudatlan állapotban feküdt bezárt szobája padlóján. Őrzői 

így találtak rá másnap reggel. Megpróbálták a maguk módján 

valahogy jobb állapotba hozni a lányt. Nem nagy sikerrel, 

ezért elkerülendő a lány esetleg bekövetkező halála miatti 

vizsgálat veszélyét, kocsiba rakták és kitették a város egyik 

elhagyatottabb területén. Ott tért magához, majd kótyagosan 

elindult. Maga sem tudta merre, vagy hova? Egy idő múlva 

egy arra járó járőrautó fékezett mellette. Kérdések, és az 

azokra adott zavaros válaszok követték egymást. A gyanús 

viselkedés végül motozást eredményezett. Némi fűnek látszó 

növényi anyagot találtak nála egy tasakban. Lebukott, de ez 

lett megmenekülésének fontos mozzanata. Bevitték a 

rendőrségre. Kihallgatás, zárka. Később újabb kihallgatás 

következett. Beismerte, hogy időnként szokott kábítószert 

használni, ám a vele történtekről, élete szörnyűségeiről 

mélyen hallgatott. Nem bízott senkiben sem.  

 

                                                                                                                         
le először, amikor Stockholmban 2 rabló egy bankrablás során 4 
alkalmazottat túszul ejtett. A 131 órás fogvatartás alatt olyan erős 
kötődés alakult ki köztük, hogy az áldozatok megpróbálták 
megakadályozni a kiszabadításukra tett kísérletet. /Forrás: 
www.webbeteg.hu/ 
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A rendőrségen eltöltött idő alatt kitisztult a tudata, rosszulléte 

teljesen elmúlt. A kábítószer birtoklásán kívül mást nem 

tudtak a terhére róni, ezért a rendőrök felajánlották az 

elterelés lehetőségét számára. Panni ezt elfogadta. Azt 

azonban tudta, hogy nem a nagyváros valamelyik elterelést 

végző szolgáltatóját fogja választani, hiszen így ismét 

könnyen megtalálnák fogvatartói, másrészt nem volt hova 

mennie. Ezért úgy döntött, keres valami más helyet. 

Logikusnak tűnt számára, hogy valahol a lakókörnyezetéhez 

aránylag közeli helyet kell választania. Azzal is tisztába volt, 

hogy el kell tűnnie, mert ismét keresni fogják. Hamarosan 

megkapta az eltereléshez szükséges kihallgatási jegyzőkönyv 

másolatát, s szabadon bocsátották. 

Pénze nem volt, ezért valami elesettségről szóló, hasba 

akasztó halandzsa dumával tarhált némi pénzt. Főleg idős 

emberektől, akiknek számított a sajnálatára. Bennük nem 

csalódott. Elég gyorsan összeszedett annyi pénzt, hogy haza 

tudjon utazni. A vonaton ülve végig azon töprengett, hogy 

hogyan tudna úgy eltűnni, hogy ne akadjanak az őt majdan 

kereső nehézfiúk a nyomára.  

Végül úgy döntött, nem megy haza. Az anyai nagymamát 

választotta, aki évekkel korábban megözvegyülve, egyedül élt 

- több tíz kilométerrel távolabb szülei településétől. A Nagyi 

amúgy is nagyon ritkán találkozott a lányával. Haragudott rá, 

amiért ennyire elzüllött. Ez a haragszom rád állapot növelte 

annak esélyét, hogy Panni úgy el tudjon rejtőzni, hogy még a 

szülei se tudják hol is van valójában. Jóval később derült ki, 

hogy jó döntést hozott. Ugyanis keresték már a rendőrségről 

való távozás után néhány nappal. Kigyúrt fiatalemberek 

kérdezgették a szüleit mindenféle fedőszöveget bevetve, csak 
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hogy megtudják, hol találják meg a lányt. Némi pénzt is adtak 

nekik bizonyságul, hogy szándékaik tisztességesek, csak a 

tartozásukat szeretnék rendezni. A fennmaradó részt azonban 

személyesen Panninak akarták átadni. A szülők az alkoholt 

jelentő pénz reményében maguk is kérdezősködni kezdtek, 

ám nem jártak sikerrel. A kedves „idegenvezetők” egy-két 

hónap múlva feladták a keresést. Találtak maguknak másik 

naiv szépséget, - Utánpótlás az aztán van bőven 

kishazánkban! - akit laza dumával, ígéretekkel le lehetett 

venni a lábáról, s már vihették is a „a siker, a gyönyör 

birodalmába”.  

 

Panni élettörténetének, szomorú része itt befejeződött. Négy 

hónap rejtőzködés után keresett fel bennünket, azon a forró 

kora nyári késő délutánon. Tiszta volt, mind lelkileg, mind a 

szerhasználat szempontjából. Élni akart. Közösen kerestük az 

elérhető reális célokat. Terelgettük a félbe maradt 

tanulmányok befejezése irányába. Nem mellékesen a 

megélhetés lehetőségeit is számba vettük. Azt tapasztaltuk, 

hogy Panni nem ódzkodik a munkától. Bármilyen 

TISZTESSÉGES munkát elvállalt. Címerezett kukoricát, 

szedett paprikát, paradicsomot. Takarított másoknál, ha nem 

akadt más lehetősége. Nem akart a mama nyakán nyűg lenni. 

Szerettük őt ezért is. Messze lakott. Négy órát utazott 

hozzánk, majd ugyanannyit vissza. Tette ezt szó nélkül. Soha 

nem hiányzott. Sosem késett. Most egy, tőle valamivel 

fiatalabb lánnyal kínlódunk, aki olyan mint a kutya vacsorája, 

- hol van, hol nincs. Egy óra alatt oda-vissza megjárhatná az 

elterelés miatti utat a lakóhelye és Szolnok között, csak nincs 

hozzá kedve. Legutóbb, amikor valamilyen isteni sugallat és a 
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pártfogó felügyelő noszogatása miatt ismét megjelent nálunk 

kelekótya barátjával, azt találta mondani, hogy képzeljem 

csak el; „El kellett menjünk dolgozni. Kapálni, hogy be 

tudjunk ide jönni.” Tényleg óriási erőfeszítés lehetett! Azért 

megkérdeztem tőle a magam időnként cinikus módján – 

„Mond, nem tűnik fel, hogy az emberek munkából élnek? 

Ugyan miből tartottad volna el az időközben spontán elvetélt 

gyerekedet, ha nem dolgozol?” Nem rá haragszom, hanem a 

sorskönyvére, amit nem akar átírni. Együtt buliznak tanulatlan 

32 éves anyjával, aki 15 éves volt, amikor őt szülte. Az anya 

szintén füvezik. Az apját ez a lány sosem ismerte. 

 

Sokszor találkozunk előadásaink során jólétben, életüket 

tengető fiatalokkal, akik lehet, hogy cool trendik, de 

hihetetlenül lusták és céltalanok. Nem szerhasználók, de a 

történtek ellenére Panni nyomába sem érnek. 

 

Eltelt néhány év. Egyszer csak váratlanul Panni ismét 

felbukkant nálunk. Csak beszélgetni jött. Úgy tűnik révbeért 

az élete. Visszajött Magyarországra. Megismerkedett egy 

kedves fiúval, akinek a szülei is elfogadták a lányt. Elfogadták 

és befogadták. Panni pár éve velük él. Hamarosan befejezi a 

tanulmányait. Egy célja van még, amit minden áron meg akar 

valósítani. Jobb sorsra érdemes öccsét akarja magukhoz 

venni, hogy neki ne legyen rossz élete. Elmondása szerint új 

családja segíti ebben. Jó látni, hogy az acsarkodó ordasok közt 

maradtak még EMBEREK!  
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A jelen 

Panni jelenleg külföldön él boldog házasságban, és egy 

aranyos gyermek édesanyja. Az öccse életét, ahogyan ígérte 

egyenesbe hozta. Életének korábbi történéseit pedig lassan 

elfedi a múlt jótékony homálya. 
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Családban, egyedül 

 

 

Tibor 

Hallom, hogy újra és újra türelmetlenül csöng a telefonom a 

szomszéd helyiségben, de nem tudom felvenni, mert egy 

szerencsejáték-függő kliens van nálam. Épp csak leültünk 

beszélgetni, úgyhogy bárki is keres, még legalább 40 percig 

várnia kell, mire vissza tudom hívni - gondoltam magamban.  

 

Így is történt. Kicsengett a hívás. Egy riadt női hang szólt bele 

a telefonba. Tanácsot kért egy hozzátartozója kábítószer-

használata miatt.  

Munkatársaimmal egy anonimitást is biztosító, 

szenvedélybetegeket segítő szolgálatnál dolgozunk. Sokan 

keresnek bennünket telefonon, többnyire hozzátartozók, akik 

közül többel később nem is találkozunk. Megkapják a feltett 

kérdéseikre a válaszokat, s hogy azután azokkal mit kezdenek 

és milyen eredménnyel, számunkra nem ismert. Nem 

kedveljük az ilyen helyzeteket, amikor a kapcsolatfelvételt 

nem követi személyes találkozás. Ám be kell lássuk, a 

társadalmi megbélyegzés, a szégyenérzet miatt inkább 

szeretnének az érdeklődők az ismeretlenség homályában 

maradni, mintsem nyíltan vállalják magukat és hozott 

gondjaikat. Ezt szerette volna ez az anya is, ám sikerült 

meggyőznöm, hogy a személyes találkozás több lehetőséget 

biztosít problémájának megismerésére, a lehetőségek 

megbeszélésére, mint egy tízperces telefonbeszélgetés.   

Megegyeztünk, hogy másnap reggel rögtön nyitás után 

találkozunk az intézményünkben. 
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Egy láthatóan félszeg, vékony, középkorúnak saccolt hölgy 

kopogott a megbeszélt időpontban az ajtónkon. 

Bemutatkozott, hogy ő XY-né, s a fia miatt fordult hozzánk, 

akit Z Tibornak hívnak. Feltűnt, hogy a két név nem egyezik. 

A bemutatkozást követő hosszas beszélgetés során aztán be is 

igazolódott, hogy az anyuka korábban elvált, majd később 

újra férjhez ment egy másik férfihoz. Fia az első házasságából 

való. Jelenlegi férjétől is van egy gyereke, aki szintén fiú, de 

csak hét éves. Tíz év a korkülönbség a két gyerek között. A 

kicsi általános iskolába jár. Ugyanoda, ahova korábban a 

bátyja is járt. Tibor szakmunkás tanuló. Most harmadikos. 

 

A nő a beszélgetés elején hirtelenjében azt se tudta, hol is 

kezdje a mondandóját. Kapott ide, kapott oda, de csak nem 

akart összeállni a kép. Végül a feltett kérdésekkel sikerült egy 

értelmezhető mederbe terelni zavaros szóáradatát. Mint 

mondta, fia egy csendes, visszahúzódó fiú, aki sosem volt egy 

kiváló tanuló. Némi szorgalommal valószínűleg jobb 

tanulmányi eredmény elérésére is képes lett volna, ám 

szorgalma alig lévén, az általános iskola befejezése után a 

továbbtanulásra csak a szakképző iskola jöhetett számításba. 

Így esett a választás arra az iskolára, ahová a fia eddig járt. A 

múlt idő nem véletlen, hiszen már hetek óta nem jár be az 

iskolába. Három-négy hónappal ezelőtt tűnt fel a családnak, 

hogy a fiú viselkedése megváltozott. Az addig csendes, „tedd 

ki, had hűljön” fiú ingerlékennyé, arrogánssá, az idő 

múlásával fenyegetővé vált. Tört, zúzott otthon. Már szinte 

rettegtek tőle. Egy idő múlva, a könnyen észrevehető 

magatartásváltozáson túl, az egy darabig rejthető anyagi 

problémák is érzékelhetővé váltak a fiánál. Eleinte csak némi 
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pénz tűnt el otthonról. Lopott az anyja vagy a nevelőapja 

pénztárcájából. Amikor észrevették a pénz eltűnését és 

számonkérték rajta, tagadta, hogy ő tette volna. Mára viszont 

szinte minden mozdítható eltűnt otthonról. A lakás teljes 

kifosztásának megakadályozása, a megmaradt értékek 

megmentése érdekében Tibor anyja felmondott a 

munkahelyén. Férje maradt így az egyedüli családfenntartó, 

akire ezzel jelentős plusz teher hárult, a veszekedések szülte 

feszültség okozta stresszről nem is beszélve. 

 

Ekkoriban vált népszerűvé a kipróbálók vagy a rendszeres 

anyaghasználók körében a Kati. No, nem egy csinos, 

szemrevaló lányról van szó, hanem a mefedron nevű, akkor 

még tiltó listán nem lévő dizájner drogról. Nagy sláger volt ez 

akkor az Amsterdam shopok törzsvásárlói körében. 

Mostanában (2012 júniusa) az UR-144 kezd népszerűvé válni. 

Ez annyira új anyag a piacon, hogy nincs rajta a C-listán sem, 

tehát legálisan forgalmazható és használható. 

 

Az alapján, amit az anya elmondott, az volt a véleményem, 

hogy vélhetően a fia is „Kati” rajongóvá vált. Voltak már 

korábbi tapasztalataink ennek a szernek a hatásáról. Gyors 

felezési ideje miatt és a hatásának elmúltával jelentkező 

feszültség, ingerlékenység megszüntetése érdekében, egyre 

sűrűbb használatáról számoltak be klienseink. Biztosat 

azonban a Tiborral való beszélgetés után lehetett mondani. 

Arra kértem ezért a nőt, hogy próbálja rávenni a fiát, keressen 

fel bennünket.  

 



112 
 

Miközben arra vártam, hogy megjelenjen nálunk a fiú, 

kutattam az emlékeimben, mert valamiért, vagy valahonnan 

ismerős volt Tibor vezetékneve. Egyszercsak beugrott, hogy 

egy ma már nyugdíjas, közeli pedagógus ismerősömtől, 

Edittől, nem olyan régen halottam róla, amikor meglátogattam 

őt. Beszélgetésünk során sok minden szóba került, többek 

között az iskolában eltöltött évtizedek emlékei is. Edit 

nosztalgiázott a diákjairól. Találgatta, hogy vajon kiből mi 

lett? Egyesekkel néha szokott találkozni az utcán, ezért róluk, 

életük alakulásáról szinte mindent tud. Másokról azonban 

szinte semmit sem hallott. Volt egy kedvenc diákja, aki olyan 

volt, mint egy kiscsibe, aki mindig bújt a tanítónéni védő 

„szárnyai” alá. Mosolyogva kikuncsorogva egy kis 

simogatást. Úgy tekintett rá ez a fiú, mintha az anyja lenne. Ő 

volt Tibor, aki teljesen elveszett a látóteréből. Ezért is beszélt 

róla jóval többet, mint a többi diákról, s így maradhattak meg 

emlékezetem félreeső zugában a róla, valamint a családjáról 

hallott lényeges információk foszlányai. 

 

Edit emlékeiben Tibor egy csendes, visszahúzódó, ám nagyon 

szeretetéhes gyerekként maradt meg. - Tudod olyan, aki a 

légynek sem árt: - mondta, aki nagyon vágyott a dicséretre, a 

simogatásra. Hálás volt minden kedves gesztusért, akár egy 

kiskutya. Azon ritka diákok közé tartozott, akik szerettek az 

iskolában lenni. Délután a lehető legtovább maradt bent 

napközi után is. Szinte húzta az időt, csakhogy minél később 

érjen haza.  

Nem volt jó tanuló. Közepes eredménnyel járta ki az iskolát. 

Kissé öntörvényű is volt, már abban az értelemben, hogy 

inkább a saját feje után ment, mint hogy megfogadja a 
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felnőttek tanácsát. A tanítónő úgy emlékszik, hogy a család 

egy vidéki kistelepülésről költözött be a városba. Nem sokkal 

azelőtt, hogy Tibor iskolás lett. A szülők - már nem 

emlékszik, hogy miért -, hamarosan elváltak. Az apa egy 

másik megyébe költözött, lényegében eltűnt fia életéből. Az 

anya egy darabig egyedül élt fiával a lakótelepi lakásban, 

majd összeismerkedett későbbi párjával, akivel hamarosan 

összebútoroztak. A kapcsolatból nem sokára házasság lett.  

 

Tibor egyre jobban magára maradt, mert az anyai figyelem és 

szeretet jobbára a férfira, sem mint a fiára irányult. A fiú, 

ahogy korosodott, egyre több időt töltött az utcán. Igazából 

nem jött ki a nevelőapjával. Hamarosan megszületett a közös 

gyerek, s ettől kezdve Tiborral még kevesebbet törődtek. 

Csendben, visszahúzódva élte mindennapjait. Az iskola volt 

az, ahol továbbra is jól érezte magát. Iskola után, jellegzetes 

lakótelepi létformaként, a telep utcáin csatangolt hasonszőrű 

fiatalokkal. Mondhatni „bandázással” töltötte szabadidejét, 

ahol ő volt a nemecsek. Beleolvadt a környezet szürkeségébe. 

A felszínen látszólag minden rendben volt.  

 

Ennyit sikerült magamban rendszerezni az Edit által Tiborról 

elmondottakból. Néhány nap múlva azután megérkezett 

személyesen ő is. Az anya rettegése alapján egy nagydarab, 

erős fiatalra számítottam, akitől, akár jogosan is félhet a 

környezete. Ezzel szemben egy épphogy 160 centis, sápadt, 

sovány, „madárcsontú”, „bocsánat, hogy élek” kinézetű 

fiatalember kopogott be óvatosan az ajtónkon. Az egyik 

kolléganőm mentorálltja lett, akivel rendszeresen beszéltünk 

Tibor állapotának alakulásáról. 
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Amikor hozzánk került a fiú, valamivel több, mint egy éve 

használt pszichoaktív szereket. Két beszerzési helye volt. Az 

egyik a lakótelep, a másik az iskola, ahol eddig tanult. Eleinte 

hébe-hóba füvezet a haverokkal. Bejött neki az anyag, mert 

valami kellemesen jót kapott tőle. Talán valami olyan érzést, 

amire titkon odahaza is vágyott, ám mindhiába. Majd a 

lebukást elkerülendő, - ami később mégis bekövetkezett a 

füves cigaretta miatt - kis időre áttért a spice-ra, ami egy 

növényi keverék. Önmagában nem is lenne vele gond, ha nem 

tennének hozzá az előállítók JWH-018-at, vagy más JWH
22

 

változatot. Ezek az anyagok ugyanis szintetikus 

kannabinoidok, melyek hasonló hatást produkálnak, mint a 

marihuánában lévő fő pszichoaktív összetevő, a THC. A 

hatása azonban a marihuánához viszonyítva kb. négyszer 

erősebb. Néhányan használatuk során öngyilkosságot 

követtek el. Több kipróbálója számolt be jelentős vérnyomás 

és pulzusszám emelkedésről és erős szorongásról. Időnként 

találkozni e szereket használók között pszichotikus állapotba 

kerülő emberekkel. A JWH kereskedelmét, használatát már 

2008-ban betiltották Hollandiában, Ausztriában és Svájcban, 

nálunk csak 2012-ben. 

 

A spice (fűszer) után, a fű mellett, azután jött a mefedron, 

szleng nevén a Kati. Az utazás a mélybe ezzel Tibornál 

elkezdődött. Több mefedron használó kliensünknél 

                                                           
22

 Ez az anyagcsoport a JWH nevet John W Huffman vegyészprofesszorról 
kapta, aki a kilencvenes évek közepe táján egy egész anyagcsoportot 
talált kísérletei során, melyek képesek utánozni a marihuána emberi 
agyra gyakorolt hatását. De nem ugyanúgy, s ebben rejlik veszélye. 
Huffman több mint 400 kannabinoidot szintetizált. 
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tapasztaltuk rövid időintervallumon, három-négy hónapon 

belül a szerhasználat jelentős fokozódását. Ez az addig 

általunk ismert szerekhez képest új jelenség volt. Ugyanez 

történt Tibor esetében is, aki fél grammal kezdte. Ez még 

finanszírozható is volt, hiszen a mefedron akkori ára 

grammonként 3000 forint körül mozgott.  

Mire bejött hozzánk napi 7 grammnál járt. Ez naponta 21.000 

forint előteremtését jelentette, ami nem mindig sikerült. Az 

anyagi gondok egyre sűrűbben jelentkeztek nála. Előbb az 

iskolatársai között lévő dílereknek tartozott, akik ezért eleinte 

csak fenyegették, majd többször megverték. Az anyja, hogy 

ne bántsák a fiát, kifizette a tartozását. Hiába, hiszen az anyag 

utáni sóvárgás, később a kiürülést követő elvonási tünetek 

okozta szenvedésnyomás hajtotta az újabb és újabb 

szerhasználatba. Zsebpénze nem volt, ezért lopott. Eladott 

mindent, amit csak tudott. Az árarány értékek ilyenkor már 

nem számítanak. Akár egy komplett számítógép váltódhat át 

egy gramm anyag árára, - csak legyen végre valami, amit 

tolni, szívni, nyelni, szúrni tudok. Mivel kortársai által 

továbbra is erősen befolyásolható volt, s ugyan megfogadta, 

hogy többé nem teszi, a szerhasználó lakótelepi haverjai 

bíztatására továbbra is lopott otthonról, vagy a boltból. Az is 

előfordult, hogy amikor az anyja nem tartózkodott otthon, a 

lakótelepi dílerek valamelyike ment fel és vitt el értékes 

tárgyakat a lakásból a tartozása fejében. Később a lopás 

mellett guberálni is kezdett. Lomizott, vasat, papírt „gyűjtött”, 

hogy eladhassa. Ami pénzt így vagy úgy össze tudott szedni, 
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mind drogra költötte. Katira, vagy ha az nem volt, akkor 

MDPV
23

-re. 

 

Tibor egyértelműen függő volt. Javasoltuk, hogy keressék fel 

a drogambulanciát. Erre ő nem volt hajlandó, ezért mi 

foglalkoztunk vele továbbra is. Próbáltuk megértetni vele, 

hogy az út, amit választott nem vezet sehová. Amennyiben 

így folytatja, jó az esélye, hogy felélje a jövőjét. Megpróbált 

szakítani „Katival”, ám a szer nélkül otthon örjöngött, tört, 

zúzott. Olyan erővel rúgott az ajtóba, hogy eltörte a lábát. 

Ezért hetekre elmaradt tőlünk. Később, egy másik száraz 

leállási kísérletnél ököllel törte be a szobaajtó üvegét, 

összevissza vágva így a kezét. Mindezt az anyjától tudjuk, aki 

ilyenkor mindig berohant hozzánk, hogy megkérdezze, 

mitévő legyen.  

 

Mivel Tibor a kórházi befekvést, a méregtelenítést sem 

vállalta, nem volt arra sem lehetőség, hogy egy rehabilitációs 

otthonba kerüljön. Tudtuk, hogy a lakótelepi közegben szinte 

semmi esélye sincs a leállásra. Este otthon fogadkozott, hogy 

abbahagyja a drogozást, reggel viszont a haverok bujtogatták, 

hogy: - „Ne légy már ilyen nyuszi, egyszer élünk! Mutasd meg 

ki az úr a házban!” 

Belátható, hogy ez így a 22-es csapdája. Ebben a közegben 

szinte lehetetlen a leállás. Minden korábbi, a drogozáshoz 

köthető ismeretséget, barátságot meg kellett volna Tibornak 

szakítania, ám ő erre képtelen volt.  

                                                           
23

 Methylenedioxypyrovalerone egy serkentő tulajdonságú pszichoaktív 
anyag, melyet soha nem használtak a gyógyászatban. 



117 
 

Már a testvére is félt tőle, nem mert vele egy szobában aludni. 

A végén kizárták a lakásból. Beköltözött a lépcsőházi 

kukatárolóba, ott húzta ki az éjszakákat. Ebben az időszakban 

már szúrta magát, intravénásan használta az anyagot. Időnként 

füvezett is, s egy éjszakai lomizás közbeni rendőrségi 

igazoltatás során lebukott. Eljárás indult ellene.  

Az édesanyja tehetetlenségében, hosszú évek után először 

felhívta telefonon volt férjét, Tibor édesapját, s a segítségét 

kérte. A férfi magával vitte a fiát a pusztába, ahol dolgozott, – 

mondván – itt nem fog kábítószerhez jutni. Teltek a hónapok, 

s Tibor egyszercsak újból megjelent nálunk. Elterelésre 

jelentkezett. Láthatóan jobb állapotban volt, mint korábbi 

találkozásaink idején. Bőre visszanyerte egészséges színét, 

szeme a tisztaságát, s úgy tűnt fizikailag is erősödött az 

apjával töltött idő alatt.  

- Miért hozzánk? – kérdeztem tőle, hiszen ahhoz a helyhez 

ahol akkor az apjával élt, közelebb is volt elterelést végző 

szolgáltató.  

- Mert benneteket ismerlek. Tudom, hogy mire számíthatok. – 

válaszolta.  

- Hát ez édeskevés a boldogsághoz - mondtam neki, s 

megkérdeztem: - Mi van veled?  

- Lejöttem a cuccról. Tiszta vagyok.  

- Hogyan sikerült?  

- Apámnál nem jutottan anyaghoz. A pusztában maximum 

tehén- és birkaszarból gyúrhattam volna „hasist” – válaszolta 

akkor viccesen. 

- Mióta vagy tiszta? Mi van a sóvárgással? – kérdeztem tőle. 

- Négy hónapja, mióta az apámnál vagyok, nem anyagozom. 

Eleinte nagyon szar volt az elvonás miatt. Főleg az első két 
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hét. De azután szép lassan megszűntek az elvonási tünetek. 

Lekötött a munka, az állatokkal való foglalkozás. Ma már 

nincs sóvárgás, vágyakozás az anyag után. Eszembe sem jut. 

 

Tibornak ez utóbbi kijelentésén egy kis ideig elgondolkodtam. 

Kit akar átverni? Engem, vagy sajátmagát? Gyakorlott 

szerhasználó, ma már száraz ismerőseimtől is tudom, hogy a 

sóvárgás hosszú ideig megmarad függetlenül attól, hogy 

legálisan használható, vagy tiltott anyagról beszélünk. Még 

évek múlva is előjön a „De jó lenne rápöffenteni” gondolata 

– mondta több, a dohányzást évek óta abbahagyó ismerősöm. 

Aki tagadja ezt, jó esélye van a visszacsúszásra, hiszen 

félvállról veszi a szernélküliség megtartásához 

elengedhetetlen mindennapi belső munkát, a megengedhetem 

magamnak, hogy csak ma ne igyak (drogozzak, gépezzek, 

dohányozzak, stb.) tudatos döntését és cselekvését. Ez egy 

viselhető, tartható rövidtávú terv, amit a szenvedélybetegnek, 

vagy problémás szerhasználónak mindennap be kell tartani, s 

akkor életük végéig szermentesek maradhatnak. Az AA, NA, 

GA
24

 közösségek évek óta „tiszta” tagjai jól tudják ezt. 

Végül megtörtem a csendet: - Te tudod, de szerintem nem így 

van. – válaszoltam neki. 

 

Tibor a drogambulancián elvégzett, s az elterelés megkezdése 

előtt kötelező egészségügyi állapotfelmérés után megkezdte 

az elterelést nálunk. Érdeklődve figyeltük, hogy hogyan 

alakul a kitartása, az általa vállalt szermentesség. Vajon a 

motiváltsága kellően erős-e ahhoz, hogy végig csinálja az 

                                                           
24

 AA – Névtelen Alkoholisták, NA – Névtelen Anyagosok, GA – Névtelen 
Játékosok közössége, melyek egy 12 lépéses program szerint működnek. 
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elterelést? - tettük fel magunkban a kérdést. Oda-vissza, több 

mint 120 kilométert kellet utaznia. Egy-két hónapig járt is 

rendszeresen a csoportba, ám nem sokszor kapcsolódott bele 

az éppen felmerült kérdések megvitatásába, csak ült szótlanul 

a többiek között. Egyszercsak nem jött. Nem is telefonált. 

Biztosan beteg lett – gondoltam, vagy inkább reméltem. Eltelt 

másfél hónap mire Tibor újra megjelent. Ismét szürkén, 

fénytelen szemmel. Azonnal tudtuk, hogy visszacsúszott. Ami 

nem lenne gond, ha lenne beismerés, azonnali segítségkérés, 

hisz a felépülés többnyire visszacsúszásokkal tarkított 

folyamat. Ritka, ha valaki azonnal, az első próbálkozásra 

végérvényesen abba tudja hagyni a szenvedélybetegségét 

okozó szer használatát. Sokan vannak, akik egy-két hónap 

szermentesség után azt hiszik, hogy már urai a helyzetnek, s 

nem járnak a foglalkozásokra, vagy otthagyják a 

rehabilitációs otthonokat. Havaj, didzsi, napszemüveg! – 

megy ez nekünk, mehetünk bele újból az életbe. Tudom én ezt 

kezelni, - gondolják magabiztosan, s persze hamarosan ismét 

beverik az orrukat. 

 

A többiekre várva az előtérben beszélgettünk Tiborral. 

Érdeklődtem tőle, hogy mi történt vele, miért nem jött eddig?  

Elmondtam neki azt is, hogy véleményem szerint ismét 

anyagozik, s ezért maradt el az utóbbi foglalkozásokról. Tibor 

tagadott.  

- Beteg voltam. -mondta.  

- OK, hol az igazolás? – kérdeztem tőle.  

- Az nincs – válaszolta.  
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- Akkor, ahogyan az általad is aláírt és velünk kötött 

szerződésed tartalmazza, az elterelést újból kell kezdened – 

mondtam neki.  

Tudomásul vette, s automatikusan elindult a közben 

megérkező csoporttagok után a nagyterembe. Meglepődött, 

hogy nem engedtem közéjük, hanem az úgynevezett 

interjúszobába mentünk, ahol az egyéni foglalkozásokat 

tartjuk.  

Hosszasan beszélgettünk.  A tényeket soroltam mi miatt 

gondoltam én azt, hogy ismét drogozik. Ezek hallatán 

elismerte, hogy kb. két hónapja többnyire füvezik és időnként 

MDPV-t használ.  

- Hogyan jutsz hozzá? –kérdeztem tőle.  

- Amikor legutóbb itt jártam, s a foglakozás után vártam a 

buszra, hogy visszamenjek apámhoz, vettem a „buszpályán” 

drogot magamnak. Nem is keveset, hiszen volt elég pénzem. 

Az apámtól kaptam a munkámért. (A balek!)  Találtam a 

pusztán is beszerzési forrást. A tanyavilágban is élnek 

emberek, azok között is vannak droghasználók. Régóta ott 

élek, s ez idő alatt megismertek. Én is őket. Amikor a 

Szolnokon vásárolt cucc elfogyott, ezt a másik beszerzési 

csatornát használtam. – válaszolta. 

Na, igen. Megint bebizonyosodott, hogy a szerhasználó két 

dologban hihetetlenül motivált és talpraesett: a 

pénzszerzésben és az anyag megtalálásában. Egy évekkel 

korábbi kliensem mondta egyszer nekem, hogy: „Tudod olyan 

nincs, hogy ne legyen anyagom. Ha éjszaka ejtőernyővel 

ledobnának a Hortobágyra, tuti, hogy fél - egy óra múlva 

csinálnék pénzt és találnék cuccot.” 
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Ahogyan az várható volt, az anyag győzött. Tibor néhány hét 

múlva elmaradt, abbahagyta az elterelést. Ma sem tudjuk, 

hogy mi van vele. Csak reméljük, hogy valahol, valamikor 

ismét belevág a felépülés útjának végigjárásába. Az ajtónk 

előtte is nyitva áll, de az első lépést neki kell megtennie. 

 

Na, ez is egy parasztvakítás, – gondolják sokan – hiszen neki 

sem sikerült leállnia. Maguk sem tudtak segíteni! – mondják 

időnként a hozzátartozók is. Csökkentve ezzel egyrészt a 

feszültségüket, hárítva másrészt a saját felelősségüket. 

Ahogyan már a könyv elején is szó volt róla, segíteni csak az 

egyén és a közvetlen környezete tud a függő emberen, ám 

általában nem ismerik a módját. Mi támogatni tudjuk ezt az 

önsegítést. Tanácsokat tudunk adni például a sóvárgás 

leküzdésére. Meg tudjuk mutatni azokat a csapdahelyzeteket, 

melyek az ismételt szerhasználatba viszik az egyént és még 

sorolhatnám. Kitartást, elszánást, akaraterőt azonban nem 

adhatunk senkinek sem. Azonban segíthetünk mindezek 

erősítésében. Példaként említem, hogy nem dohányzás 

leszoktatásról beszélünk. Az ugyanis nem létezik, csak az 

irrealitás vágyálmában. Mi dohányzásról leszokás 

támogatásáról (DLT) beszélünk. Ez is a hivatalos 

megnevezése annak a programnak, amit magam is végzek 

azok számára, akik valóban abba akarják hagyni a 

dohányzást. A kulcs a „valóban abba akarja hagyni” őszinte 

elszánásában rejlik. A „Nem is tudom tudnak-e rajtam 

segíteni?” mondat mögött sosincs elszánás, hanem az; „Én 

megpróbáltam, mégsem sikerült!” önbecsapása. Ajánlom 

mindazok figyelmébe Prochaska, Norcross, DiClemente 

magyar nyelven is megjelent Valódi újrakezdés című könyvét, 
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akik változtatni akarnak ártalmas szokásaikon, ami lehet 

bármilyen ártalmas szokás vagy viselkedés a kábítószer-

használattól az elhízásig. Megéri elolvasni. 

 

A leállásnak, a változásnak szakaszai vannak, melyet 

mindenkinek végig kell járnia, aki elkötelezte magát a 

változás mellett. Vajon mi lehet az oka, hogy oly kevesen 

kezdenek bele a változtatásba, vagy adják fel idejekorán? 

  

Sokan könnyű megoldásokat keresnek, ám ahogyan 

Prochaskájék írják: „Nincs varázspirula, varázsszer vagy 

varázsterápia. A változásoknak ugyanazokon a szakaszain 

mennek végig az emberek, akár kábítószer-fogyasztásról, akár 

szorongásról, depresszióról vagy túlsúlyról van szó.”
25

 Neki 

kell kezdeni a szakaszok végigjárásának, ami időigényes, 

fáradtságos folyamat, viszont e nélkül nincs siker. A könnyű 

megoldások itt nem léteznek. 

 

Hiába akartunk mi segíteni Tibornak, ha ő a felépülés hat 

fázisából még csak az elsőnél, mondhatni a nulladiknál járt. 

Ez a fontolgatás előtti szakasz, amikor még nincs meg annak 

az őszinte beismerése sem, hogy legyőzettem az anyag által. 

A felismerés megvilágosodása, hogy nem én, hanem az az egy 

gramm anyag hozza meg a döntéseimet. Ez persze nem jelenti 

azt, hogy ebben az esetben nincs tennivalója a külvilágnak. 

Van, mégpedig nem is kevés. Ám mindaddig nincs esély a 

sikerre, amíg nem sikerül a negatívat pozitívvá átfordítani, 

illetve a kettő közötti különbséget megértetni, megérteni. 

                                                           
25

 Prochaska, Norcross, DiClemete: Valódi újrakezdés 
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Magyarul, amíg a szerhasználat, vagy káros viselkedés 

feladását valaki veszteségként és nem nyereségként éli meg, 

addig ebből a fázisból nincs továbblépés. Foglalkozásaink 

elején éppen ezért foglalkozunk mi is sokat a veszteség, 

nyereség oldal láttatásával.  

A könyv elején szereplő Alexa esetében is így volt. 

Megkértem arra, hogy összegezze a tapasztalatát egy 

kettéosztott papírlap egyik felén arról, hogy „Mit nyert?”, a 

másik felén a „Mit veszített?” az alkohol miatt. A nyereség 

oldalon, ahogyan mások esetében is, alig volt valami – az is 

többnyire ráerőltetett dolog. Míg a másik oldalt teleírta. Ám 

hiába érti meg valaki, hogy ez láthatóan nem jó, nem a 

fejlődését szolgálja, ha nem válik belső meggyőződésévé. Ha 

nem lesz lelkében is a sajátja, ha nem önmagáért akar 

változni, hanem mások kedvére, nyomására, akkor esélye sem 

lesz a sikerre.  

 

Alexa egyébként egy hónap után otthagyta a rehabilitációs 

otthont. Haza nem jött. Valahol kóborolva keresi továbbra is 

önmagát. 

 

A rehabilitációs otthonok vezetői többször megfogalmazták 

már kritikai észrevételként, hogy a szenvedélybetegek ellátási 

piramisában alattuk lévő intézmények sokszor túlzottan 

siettetik a tőlük segítséget kérők rehabilitációs otthonba 

történő elhelyezését. Teszik ezt annak ellenére, hogy 

többnyire tudják, a szerhasználó egyén akkori állapotát 

tekintve még nem képes egy ilyen zárt, szabályrendszerekhez 

(helyesen) ragaszkodó intézménybe beilleszkedni. El kell 

fogadni ezt a kritikát, ám sokszor – lakhatás, megélhetés 
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hiányában - nem nagyon van más megoldás. Miközben e 

gondolatokat fogalmaztam, csengett a telefonom. Egy 

háziorvos hívott, hogy segítséget kérjen egy 

kábítószerhasználó fiatalember ellátásához. Megbeszéltük a 

lehetőségeket. Órákkal később egy nagymama jelent meg 

nálunk az unokájával. A fiatalember 19 éves, hat éve 

droghasználó. Az elmúlt évek alatt, saját becslése szerint 4-5 

millió forintot költött kábítószerekre. Többször próbált már 

leállni, ám eddig - akár három hónapos szermentes időszak 

után is -, mindig visszaesett. A nagymama tanácstalanságában 

az általa jól ismert háziorvoshoz fordult segítségért, aki 

szerencsére nem tárta szét a karját tanácstalanságában, hanem 

hozzánk irányította az asszonyt az unokájával együtt. (Egyre 

többször tapasztalunk ilyet, ami azt is jelzi, - ellentétben az 

ÁSZ vizsgálat
26

 által máshol tapasztaltakkal -, hogy 

Szolnokon az egészségügyi és szociális szféra ezen a területen 

kezd egymásra találni.)  

 

A fiú egy közeli kistelepülésen lakik egyszerű életvitelt 

folytató szüleivel és testvérével. Az apa megunva a fia évek 

óta fennálló drogos életvitelét elzavarta a gyerekét otthonról. 

Így került most a nagymamához, aki láthatóan egy határozott 

asszony, s képes rendszabályozni az unokáját. A fiú mindent 

megígért, mindenre hajlandó lenne, csak végre letegye a 

kábítószereket.  

Számba vettük a lehetőségeket.  

- A droghasználó haverokkal minden kapcsolat megszakítása. 

Már próbáltam, ám mindig megtalálnak. Apám már egy 

                                                           
26

 Állami Számvevőszék: Jelentés a pszichiátriai betegellátás 
átalakításának ellenőrzéséről (2012.) 
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kapanyelet is eltört az egyikük hátán, mégsem hagynak békén. 

- válaszolta a fiú.  

- A korábbi három hónapos szermentesség egy távoli 

rokonnál történt. Próbáljuk meg újra. 

Nem jó ötlet – válaszolta a nagymama -, mert ott is van egy 

megegyező korú fiú, akivel hasonló gondok vannak az utóbbi 

időben. 

- Hozzánk rendszeresen bejárhat, ám ha nem tud a drogos 

haveroknak nemet mondani, semmire sem fogunk jutni, 

hiszen ez az egyik csapda, amit el kellene kerülnie.  

A változás egy hosszú, időigényes folyamat, akár 3-4 év is 

lehet, amihez nekünk meg van a türelmünk. A 

hozzátartozóknak általában nem. Ők azonnali és garantált 

változást szeretnének, akárcsak a szerhasználók – lehetőleg 

erőfeszítés nélkül -, s nehezen értik meg, hogy ez nem így 

működik. Amikor a felépülés, a változás szakaszairól, 

intézményi lehetőségeiről beszélünk, a rehabilitációs otthont 

megemlítve azonnal oda szeretnék a hozzátartozójukat 

küldeni. Kettős ugyanis a nyereségük. Nincs itt és ott jó 

helyen lesz - gondolják magukban. Nagy ilyenkor rajtunk a 

nyomás, s bizony nem mindig sikerül visszatartani őket, hogy 

felvegyék a kapcsolatot az adott rehabilitációs otthonnal. 

Most is, a nagymama és unokája esetében is ez a helyzet, 

jóllehet egyelőre abban maradtunk, hogy egy háromhetes 

időszakot várjunk ki, mely a nagymama szoros felügyelete 

mellett telik. Ezt az unoka elfogadta, aki napi herbál használó, 

s nem fog „belehalni” az elvonásba. Megbeszéltük, hogy mit 

lehet kezdeni a bizton jelentkező sóvárgással. A továbbiakat 

heti rendszeres találkozás és egyéni foglakozás mellett három 

hét múlva megbeszéljük. Ez a fiú kicsit előrébb jár, mint 
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Attila. A fontolgatás szakaszában, ám ez még édeskevés a várt 

sikerhez 

 

Bármilyen káros szokástól, a vágyott változásig hat lépcső 

vezet. 

0. – Beismerés, a változásra való elszánás előtti időszak. 

1. – Fontolgatás. Leálljak, vagy sem? Talán tényleg bajban 

       vagyok. 

2. – Elhatározás, felkészülés. Változtatnom kell! Ezt kellene  

       tennem! 

3. – Cselekvés. 

4. – A szermentesség fenntartása. 

5. - Befejezés. 

 

Aki valóban változni akar, ezt a hat stációból álló utat kell 

hogy végigjárja, mely nem könnyű, de járható út. Könnyítést 

senki sem adhat hozzá, csupán támogatást, módszert, 

megerősítést. 

 

„Nincs könnyű megoldás az összetett viselkedési 

problémákra, az emberek mégis mindig arról ábrándoznak, 

hogy létezik egy varázspirula, egy igazi technika, amely majd 

megkönnyíti a változást.... Nincs értelme csupán egyetlen 

technikára támaszkodni a cselekvés szakaszában. A 

varázspirulába vetett hit mindig egyetlen – lesújtó – 

eredményhez vezet, amikor nem sikerül azonnal elérni a 

sikert: (ahhoz) hogy az ember nem csinálja elég jól, és hogy 

ugyanabból még többet kellene. 

Ez a becsapóan egyszerű elképzelés olyan módszerek makacs 

fenntartásához vezet, amelyek részsikerekhez vezettek. A 
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részsikerek azonban nem jelentenek garanciát arra, hogy ez 

mindig is így lesz, mert a helyzet folyton változik. Ha az 

„ugyan abból még többet” technikát használjuk, akkor 

gyakran ugyan olyan szorult helyzetbe kerülünk.”
27

 

 

A jelen 

Tiborral munkatársaim nem olyan régen a kórházban futottak 

össze. Miután összetörte a családja kocsiját - téglával, ököllel 

-, összefalcolta a kezét. Ahogyan azt már a kórházi osztályon 

elmondta, nem akart öngyilkos lenni. Jelenlegi szere a 

pentakristály, saját bevallása szerint e szerről a „comedown”, 

a lejövetel (nem egyenlő a megvonással) dührohamokat, 

agresszivitást vált ki nála, mely úgy tűnik önagresszióba is 

torkolhat. Tibor otthon nem lakhat, ám már rutinos túlélő. A 

kórházi folyosón gyorsan rátalált a szerhasználattól 

szabadulni akaró kokainista, szeretetéhes prostituáltra, aki, bár 

jól tartja magát, nem egy mai „csirke”. Tibort ő vette 

pártfogásába, akire fiaként tekintett. Szerencsére gyorsan 

sikerült mindkettejükkel megértetnünk, hogy ha valóban 

változtatni akarnak sorsukon, akkor ez az illuzórikus 

kapcsolat, ami filmvásznon elmegy, nem segíti a 

felépülésüket. Tibor ma egy rehabilitációs otthon lakója, ahol 

esélye van arra, hogy változtasson élete alakulásán. 
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 Prochasak, Norcross, DiClemente: Valódi újrakezdés. 
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Záró gondolatok  

  

Több száz korábbi kliensünk közül néhánynak az életébe 

kapott most rövid bepillantási lehetőséget az olvasó. 

Céltudatosan választottam ki őket. Választhattam volna az 

aranyifjak életét élő „újgazgadagok” nálunk megfordult 

elkényeztetett csemetéi közül is, akik családi háttere 

egyébként ugyanúgy zavaros, mint e lapokon megismert 

sorstársaiké, ám nem tartottam célravezetőnek.  

 

A könyvben szereplő emberek eddigi életútja nem nevezhető 

könnyűnek, problémamentesnek, egyeseké szokványosnak 

sem. Mindegyikük más és más szituáción keresztül jutott el az 

általa előnybe részesített szer visszaélésszerű használatához, 

azonban egy dolog közös mindegyikük esetében, a családi 

háttér hiányállapota, mely állapot a rendszeres 

szerhasználathoz vezető út egyik kiindulópontja. Remélem, 

hogy életük alakulását megismerve talán többen megértik, 

hogy inkább tekinthetők ők áldozatnak, mint bármi más, a 

kriminológiai terminus szerint minősített embereknek. 

Tisztába vagyok azzal is, hogy sokan mások a könyvben 

megismert hasonló családi hátterek hatása ellenére, nem 

váltak pszichoaktív anyagok használóivá, vagy rabjaivá. Más 

utat választottak. Nem vagyunk ugyanis egyformák. Sokan 

sokféle megoldási válaszokat adunk ugyanazon felmerülő 

problémára, s ez, bármennyire nehéz elfogadni, így van 

rendjén, mert emberek, s nem egy elképzelt orwelli világ 

„robotjai” vagyunk. Döntéseinket számtalan dolog, 

körülmény befolyásolja. Könnyű pálcát törni mások felett, ám 

aki ítélkezik, vajon belegondol-e abba, hogy ő ugyan mit 
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lépett volna a másik ember helyében, ugyanolyan 

élethelyzetben, ugyanazon készségekkel rendelkezve? 

Meglátásom szerint ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni. 

Ahogyan Leonardo da Vinci mondta volt: „Aki keveset 

gondolkodik, az sokat téved.” 

 

A könyv elején idéztem dr. Hoyer Mária „Sóvárgás és 

szenvedés” című könyvéből is néhány gondolatot. Abban a 

könyvben szerhasználó emberek, nők és férfiak családi 

működését és hátterét tudományos alapossággal elemzi a 

szerző. A különböző emberi életutakat végigjárva dr. Hoyer 

Mária arra a következtetésre jutott, hogy a problémás 

szerhasználó emberek családi hátterében hiányállapot 

fedezhető fel. Úgy fogalmazott, hogy valami mindig hiányzik. 

Egy mondatot ismételten szeretnék kiragadott példaként 

idézni abból a gondolatsorból:  

 

„A hiány lehet strukturális, amikor az apa szimbolikus vagy 

tényleges hiányáról van szó.” 

 

Miért tartottam fontosnak ezt a mondatot ismételten idézni? 

Azért mert olyan történt, ami még soha az elmúlt évek 

munkája során. Kis híján felpofoztam valakit. Nem vagyok rá 

büszke, de a tény az tény marad, úgy kihoztak a sodromból, 

hogy nem sok választott el egy makarenkói pofon lekenésétől. 

 

Miért történhetett ez meg? 

  

Behoztak hozzánk egy 16 éves gyereket. Hónapok óta 

próbálkoztak a szülők azzal, hogy becsalogassák a gyereküket 
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az intézményünkbe. Náluk megállt a tudomány. Teljesen 

tanácstalanok, nem tudják, hogy mit is tegyenek.  Garázdaság, 

lopás, engedetlenség, sorozatos iskolai bukások, 

öntörvényűség, kábítószer-használat jellemzi a gyereket. A 

szülők, jobban mondva az anya, kétségbeesésében 

hónapokkal ezelőtt hozzánk fordult segítségért. A gyerek 

nélkül nem sokra jutottunk. Ráadásul a család szerkezetéről, 

működéséről is keveset tudtunk meg.  

Nos, végre együtt eljöttek. Anya, apa, gyerek. Legalább két 

órán keresztül beszélgettünk, elemeztünk, tartottunk „tükröt”, 

próbáltunk javaslatokat megfogalmazni. Láthatóan egy 

szerfüggő, gondolatiságában akadozó, el-elkalandozó, 

érzelmeket meg nem élő szociopata gyerek ült velünk 

szemben, akinek azonnal orvosi segítségre lenne szüksége, de 

nincs belátása. A szerhasználat miatt egyszerűen nem lehet 

hozzáférni az értelméhez. Dizájner drogokat használ legalább 

két éve, melyek hatására rendkívül agresszív lett, mind 

verbális, mind fizikai értelemben. Az anya fél tőle, hiszen 

több alkalommal megverte már a gyereke, akit (Minő szülői 

logika.) ezek után egy küzdősport elsajátítására írattak be, 

mondván majd ott levezeti a feszültségét.  

 

A gyerek eleinte türelmesen hallgatott vagy válaszolt a feltett 

kérdéseinkre. Hallgatta az anyja érvelését, kételyeit, a 

kollégámmal közösen, vagy külön-külön megfogalmazott 

észrevételeket, ám kezdett egyre inkább elszakadni a cérna 

nála. 

„Mi a f.sz közöd van hozzá te g..iláda! Ki a f...nak hiszed te 

magad? Fogd már be a pofádat!”  - válaszolt nekem időnként 

kedves kulturáltságában ilyen s még durvább formában ez a 
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16 éves gyermek. Nem csak én kaptam a szitkokból, hanem 

az anyja is bőven, aki többször elsírta magát. Mit csinált 

közben az apa? Az apa békésen, úgyis mondhatnám sztoikus 

nyugalommal szótlanul üldögélt, s nem szólt vagy tett semmit 

sem. Lényegében kívül helyezte magát a történteken. Ezt teszi 

többnyire otthon is. Fizikailag jelen van a család életében, de 

szimbolikus hiánya a családi struktúrában egyértelmű. A 

gyerek uralkodik a család felett. „Ragyogó” főszereplő a 

szenvedélybeteg játszmában. A család többi tagja pedig 

eljátssza az általa „kiosztott” mellékszerepeket. Nem is 

tudom, hogy a gyerekre vagy az apára voltam akkor 

mérgesebb. Másfél óra, a gyerek részéről válogatott 

szitkozódásokkal bőven tarkított szellemi árnyékbokszolás 

után kénytelen voltam kizavarni a kölköt, mert éreztem, hogy 

nem tudom tovább türtőztetni magam, s nem lenne 

szerencsés, ha lezavarnék az apja helyett egy hatalmas pofont 

neki. 

 

Később, már lehiggadva, a szülőket arra kértük, hogy 

próbálják meg szakorvoshoz vinni a gyereket, mert látható 

módon súlyos problémái vannak. Nem tudni, hogy a 

gyerekkor kezeletlen pszichés történései, - melyekre mindig 

az volt a szakemberek válasza, hogy nincs ezzel a gyerekkel 

semmi baj, csak eleven – durvult be ennyire, s a drog ezt 

felerősítette, vagy maga a droghasználat hozott elő 

idegrendszeri, pszichiátriai kórképet nála.  

 

Javasoltuk a szülőknek, hogy az apa és a fia három hétre 

valami eldugott helyre együtt menjenek el. Túrázni, 

beszélgetni. Legyen három hét szermentesség. Reményeink 
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szerint ez alatt ki fog tisztulni annyira a gyerekük, hogy lesz 

némi belátása, s el fogja fogadni az orvosi kezelést. A három 

hét alatt a család otthon maradt többi tagja pedig egy kicsit 

megnyugodhat, erőt gyűjthet a folytatáshoz. 

 

Nem csak a családi háttérrel van baj hazánkban, hanem az 

ellátórendszerrel is. Ugyanis nagyon hézagos és hiányos. 

Nincsenek könnyű helyzetben az előbb említett szülők. Sem 

ők, sem más tizenhat év alatt lévő, pszichés vagy 

addiktológiai problémával küzdő gyerekek szülei, mert szinte 

nulla az ellátásukat biztosító egészségügyi intézmények 

száma az országban. Gyermekpszichiátria - fekvőbeteg-ellátás 

- az ország három régiójában egyáltalán nincs, áll az Állami 

Számvevőszék 2012. évi jelentésében, miközben e kétmillió 

fős korosztály érintettsége 15,6 százalékos a mentális 

betegségeket tekintve.  

(Megjegyzem gyermek addiktológiai osztály egyáltalán nincs 

az egész országban.) Ezt az ellátási állapotot tovább rontotta, 

hogy az addiktológia területén alternatívát jelentő, a szociális 

szférában működő, működésüket többnyire pályázati 

forrásokból biztosító civil szervezetek, a csökkenő pályázati 

támogatások, és a késedelmes kifizetések következtében 

ellehetetlenülnek, ellehetetlenültek. Jobbik esetben 

csökkentették a nyitvatartási órák számát, munkatársakat 

küldtek el. Rosszabbik esetben megszűntek. 

Szintén az ÁSZ jelentés tartalmazza, hogy a népegészségügyi 

célkitűzések elérésének esélyét rontja, hogy a pszichiátriai 

ellátást is érintő speciális stratégiák közül a drogstratégiát 

többször átdolgozták, az alkoholstratégiát – ami évek óta kész 

van – még nem fogadták el. 
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Az alábbiakban három megszívlelendő, Vekerdy Tamástól 

származó gondolatsort szeretnék konklúzióként megosztani az 

olvasóval, melyek segítséget nyújthatnak, vagy megerősítést 

adhatnak a gyerekneveléshez. Az általa elmondottak is 

igazolják, hogy a kontrollálatlan szerhasználat kialakulásához 

egyéb tényezők (társadalmi, genetikai, szociális, stb.) mellett, 

a család működési defektusai jelentősen hozzájárulnak.  

 

„Nagy pszichológiai vizsgálat eredménye szerint a 

maximálisan beszabályozott családból ugyanannyi deviáns, 

antiszociális, neurotikus gyerek kerül ki, mint a teljesen 

szabadon hagyó családból. A többé-kevésbé egészségesek 

középről jönnek. Ott középen alku folyik, ahogyan 

Ranschburg tanár úr szokta mondani, tehát a szülő nem 

ragaszkodik mereven bizonyos alapelvekhez, hanem az adott 

helyzetnek megfelelően mindig újra mérlegel és dönt. Persze 

középen lenni nagyon fárasztó, ugyanis mindig jelen kell 

lenni. Egy kapcsolatot és egy családot illetően tehát a döntő 

kérdés az, hogy jelen vagyok-e folyamatosan és a gyerekeim 

életében, vagy rutinból pergetem a dolgot..... 

 

....Előfordul, hogy bár a gyerek látszólag kiegyensúlyozott és 

harmonikus körülmények között él, félelme, szorongása mégis 

már-már neurotikusnak hat. Ilyen esetekben a félelem okát 

inkább a család, a szülők életében, lelki alkatában, belső 

történéseiben kell keresni. Például az anya bizonyos tünetek 

alapján titokban súlyos betegségtől félti férjét, de erről 

senkivel sem beszél. Ez rendkívül nyomasztóan hathat a 

gyerekre, akiben rejtélyes módon megjelennek azok a képzetek 

és érzelmi tartalmak, amelyek a szülőben jelen vannak. 
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Nagyon érdekes, amikor például a gyerek a pszichológusnál 

lejátszik valamit, amiről senki sem tud, csak mondjuk, az 

anya. Az anyának mondta meg az orvos, hogy a férje súlyos 

beteg, és az anya állítja, hogy senkivel nem beszélt róla - a 

gyerekkel sem, természetesen. A gyerek mégis betegséget 

(netán halált) játszik a pszichológusnál, mert valamilyen 

értelemben átveszi az anya képzetáramlását, és az ő tagolt 

aggodalma tagolatlan félelemmé alakul benne. Szóval a 

gyerek reagál a család feszültségeire, szorongásaira, sőt 

titkaira, tabuira is. A gyerek neurózisa tehát a család 

neurózisából, félelme a család szorongásos állapotaiból is 

adódhat..... 

 

....Nyugodtan kimondhatjuk: nincs olyan igazi függő, kemény 

drogos, akinél ne volna kimutatható az úgynevezett érzelmi 

depriváció, vagyis az érzelmi nélkülözés, a tartalmas, intim 

emberi kapcsolatok fájó hiánya. Ez pedig egészen a 

kisgyerekkorig vezethető vissza..... 

 

....A kamaszt a sodródástól nem a szülői fegyelmezés, hanem a 

kisgyerekkorban megkapott személyes érzelem védi meg. 

Személyes érzelmet kapni, elfogadni és viszonozni - ez 

érzelmileg igényessé tesz. Tegyük fel, Magdi, a kamaszlány 

elmegy a buliba, és ott találkozik Fecóval, aki már régóta 

tetszik neki. Most először Fecó oda is megy hozzá, és végre 

megszólítja, mire Magdi - saját maga számára is érthetetlen 

módon - hihetetlenül utálatosan válaszol (szia, mi van? – 

blazírt fapofával), és kvázi azt érzékelteti vele, hogy 

egyáltalán nem érdekli. Miért csinálom ezt, hogy lehetek ilyen 

hülye? - gondolja Magdi kétségbeesve. Valójában az történik, 
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hogy az érzelmi igényessége védi őt a sodródástól! Ezt ő 

borzalmas, átkozott „gátlásosságként” éli meg, amitől 

szenved és szabadulni szeretne - de nem tud. A „döntő 

helyzetben” megbénul, nem képes megszólalni, elpirul, és 

kifejezetten elutasítóan viselkedik. Az érzelmi igényesség tehát 

-- úgyszólván akarata ellenére - védi a gyereket a 

személytelen kapcsolatoktól, a sodródástól. Az érzelmi 

nélkülözésben felnövekvő gyerek viszont ki van szolgáltatva 

olyan kapcsolatoknak, amelyek árthatnak neki. Érzelmi 

kielégítetlensége miatt a szexuális partnereknél (érzelmeket) 

keres, ám mivel folyton csalódnia kell, egyiktől a másikig 

sodródik.”
28

 

 

Tisztában vagyok vele, hogy a szülők helyzete nem könnyű, 

hiszen a gyereknevelés próbatétele mellett számtalan egyéb 

feladatot is meg kell oldaniuk. Lakhatás, megélhetés, családi 

biztonság megteremtése és sorolhatnám tovább. Egyik sem 

egyszerű feladat, főleg nem egy állandóan változó, biztos 

jövőképet felmutatni képtelen gazdasági környezetben 

vergődő országban.  Ám hiszek benne, sőt meggyőződésem, 

hogy kellő érettséggel, odafigyeléssel, tudatos és konzekvens 

követelményekkel mindazok a nevelési hibák jelentős része 

kivédhető, melyeket klienseim életébe betekintve 

megismerhetett az olvasó. Nincs száz százalékos recept, 

hiszen minden gyerek, ahogyan a felnőtt is, más és más. Ezért 

száz százalékos védettség sem létezik, ám a kockázat 

jelentősen csökkenthető egy gyereket tudatosan vállaló, 

értékközvetítő, szerető, nyitott, feladatokat állító, s azokat 

                                                           
28

 Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság 
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megkövetelő családban, ahol a felnőttek maguk is 

példamutató módon élnek. Szerencsére a szülők egy része 

ilyen. Ők tudják, hogy a nehézségeik ellenére a gyerekek 

nevelését nem háríthatják át másra. Nem is lehet. Hiú ábránd, 

hamis látásmód, önbecsapás, ha valaki azt gondolja, hogy az 

iskola vagy más intézmények helyettesíteni tudják a család 

szerepét, betölthetik hiányát.  

Korrigálni, azonban képesek (képesek lehetnének).  

 

Sok minden elhangzott az utóbbi időkben az iskolai 

drogprevencióról, annak hatékonyságáról is. Tény, hogy 

rövidtávon nehezen mérhető műfaj a drogmegelőzés, legyen 

szó bármelyik prevenciós színtérről. Az igazsághoz tartozik 

az is, hogy drogprevenció alatt sokan az információ átadást 

értik, s a korábbi elemző felmérések alapján állítható, hogy 

sok helyen valóban ezt a formát alkalmazták. Nemzetközileg 

igazolt, hogy önmagában ez hatástalan módszer. Az élet 

gyakorlati tapasztalata is ezt igazolja. Ugye senki sem 

gondolja komolyan, hogy egy tüdőgyógyász nincs tisztába a 

dohányzás, vagy az addiktológia területén dolgozó szakember 

a rendszeres alkoholfogyasztás kockázatával? A tudás 

ellenére mégis vannak e szakemberek között is dohányosok, 

alkoholfogyasztók. A tudás tehát önmagában nem vértez fel 

káros folyamatok megelőzésére. A drogprevenciónak vannak 

ennél hatékonyabb formái, ezek a hallgatóságot bevonó 

úgynevezett interaktív, egymásra épülő, az iskolák esetében a 

tantervbe ágyazott foglalkozás sorozatok, melyeknél 

figyelembe veszik a célcsoport sajátosságait, jellemzőit is.  
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A drogprevenciót kritikai észrevétellel illetők több véleményt 

fogalmaznak meg, - egy részük jogos -, ám nem biztos, hogy 

minden észrevételük tényszerű információkon alapul. Egyik 

ilyen többször hallható sommás és igaztalan kijelentés, hogy 

nincs értelme, fölösleges pénzkidobás.  

 

Az alábbi ábra, az Európai Unió lisszaboni drogfogyasztást 

monitorozó központja (EMCDDA) számára készült 2012 évi 

magyarországi jelentésében található. Célszerű elemezni a 

2003 – 2007 között markánsan látható kipróbálás csökkenést. 

 

29
 

Mi történhetett? A magyarázathoz kicsit vissza kell nyúlni az 

időben. A rendszerváltást követően látványosan jelentek meg 

nem kívánatos társadalmi jelenségek is, közöttük a 

kábítószerek (tiltott szerek) emelkedő mértékű kipróbálása és 

használata. Egyre többen látták szükségét e káros folyamatba 

                                                           
29

 Elekes: A tiltott szerfogyasztás életprevalencia értékének változása a 16 
éves diákok körében 1995-2011 között /Forrás: Nemzeti Drog 
Fókuszpont, Éves jelentés az EMCDDA számára 2012/ 
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való beavatkozásnak. A gondolatot tettek követték. Néhányan 

drogprevenciós foglalkozások szervezésével, tartásával 

próbáltak változtatni ezen a helyzeten. Magam is 1998 óta 

foglalkozom drogprevencióval. A kezdetek inkább 

jellemezhetők a lelkesedéssel, mint a szervezettséggel vagy a 

nemzetközi szaktudás ismeretével. Az idő előre haladtával 

azonban a tudás, a tapasztalat is nőtt, melyek jogos 

változtatási igényeket generáltak. Ilyen volt annak 

felismerése, hogy a drogproblémák nem értelmezhetőek 

kétpólusú módon – bűnüldözés vagy egészségügy -, hanem a 

multidiszciplináris szemléletmód vezethet eredményre. Az 

ISM (Ifjúság- és Sport Minisztérium) létrejöttével a 

kábítószerekkel kapcsolatos teendők egy kézbe kerültek. 

Államtitkár-helyettesi szinten lett kormányzati felelőse a 

drogproblémák kezelésének. Hat párt konszenzusán alapuló 

Nemzeti Stratégiát fogadtak el a drogproblémák kezelésére. 

Megalakult a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Képzések 

indultak a drogprevenció szakszerű elsajátítására, s nem 

mellékesen központi forrásból egyre több pályázati pénzt 

biztosítottak a nevelési-oktatási intézményekben végzendő, 

szervezett drogprevenciós tevékenységekre. Ezeknek a 

beavatkozásoknak a hatására 2003-ra (az ábrán ez látható) 

megállt a tiltott szerek kipróbálásának növekedése, s egy 

enyhe csökkenés következett be, mely folyamat 2007-ig 

tartott. Ezt követően újabb növekedés tapasztalható, melynek 

kiváltó okai nem 2007-ben, hanem korábban és szakaszosan 

kezdődtek. Az önálló Nemzeti Drogmegelőzés Intézet lassú, 

ám folyamatos hanyatlása megkezdődött, önállósága 

megszűnt, s végül Irodává zsugorodott. A probléma kezelés 

állami felelősségi szintje a korábbi államtitkár-helyettesi 
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pozícióból, osztályvezetőire csökkent. A pályázati források 

egyre csökkentek, bürokráciájuk bonyolódott, s kiírásuk egy 

időben életszerűtlenné vált. Példa erre a nyertes 

drogprevenciós pályázatok utófinanszírozás formájában 

történő támogatása, vagy a jelentős kifizetési késedelmek 

térnyerése, miközben a fenntartó önkormányzatok már évek 

óta forráshiányos állapotban leledzettek. A végeredmény, 

hogy a korábban még lelkes és együttműködő, ám a 

pályázatok által kialakult problémák kezelésében többnyire 

magukra maradt iskolák is egyre nagyobb mértékben hagyták 

ki a pályázatokon való indulás lehetőségét. A droghasználat 

megelőzése így esetlegesebbé, szervezetlenebbé vált 

országszerte. A felsoroltakon túl bizonyosan vannak egyéb, 

mélyebb elemzést igénylő okok. A következmény azonban e 

nélkül is látható Elekes Zsuzsa ábráján. E rövid történeti 

visszatekintés tükre azt is mutatja, hogy nem csak a családok 

szintjén lennének sürgető teendői a társadalomnak, mely 

társadalmat az emberek alkotják. 

Reményeim szerint a tavaly elfogadott 80/2013. (X.16.) 

Országgyűlési Határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról, 

melynek alcíme: Tiszta tudat, józanság, küzdelem a 

kábítószer-bűnözés ellen, ismét lendületet, és keretet ad a 

hatékony beavatkozások folytatásához. 

 

Végezetül, ahogyan kezdtem ezt a könyvet, hasonló módon 

idézettel, az emberiség történetében két jelentős szerepet 

betöltő ember gondolataival zárom. Mindkettő igaz a családra, 

vagy a társadalom építőköveire, az emberek mindegyikére. 
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„Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet 

segíteni rajtad” 

(Hippokratész) 

 

 

 

 

„A különbség a között, amit megteszünk, és amire 

képesek lennénk, megváltoztatná a világot” 

(Mahatma Gandhi) 
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A szerző 

 

  
 

Szappanos József  

Korábban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

Repülőtanszékén dolgozott helikoptervezető oktatóként. 

Mentálhigiénés szakember diplomáját a Magyar Testnevelési 

Egyetem szegedi, kihelyezet mentálhigiéné szakán szerezte, 

1998-ban. Később mediátor, majd az Oktató Családorvosok 

Kollégiumánál DLT tréner képesítést szerzett. A Magyar 

Addiktológiai Társaság tagja. Megalakulása, 2002 óta tagja a 

szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, 2011-ig annak 

elnöke volt. Az Észak-alföldi Regionális Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum első elnökének választották 2009-ben. 

Tizenhét éve foglalkozik a drogproblémák kezelésének 

különböző szintű segítésével. Kezdetben a drogprevenció 

területén dolgozott, majd munkája fokozatosan kiterjedt az 

aktív szerhasználók leállásának segítésére, ellátására is. Szerte 

az országban számtalan - szülők, pedagógusok, diákok 

számára tartott - drogprevenciós foglalkozás, szakmai 

konferencia előadója. Több, a drogproblémák kezelését, 



142 
 

megértését segítő publikáció, szakmai anyag szerzője, 

szerkesztője. 

Munkájáért 2006-ban, a szociális és munkaügyi miniszter 

elismerésében részesült. Szolnok Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 2011-ben, a város érdekében végzett munkájáért, 

elismerése és tisztelete jeléül Adorján Ildikó díjban 

részesítette. 

Jelenlegi munkahelye, immár 14 éve, a szolnoki Humán 

Szolgáltató Központ (HSZK), melynek igazgatóhelyettese, 

egyben az intézmény részeként működő HSZK 

Drogkonzultációs és Információs Központ szakmai vezetője. 

Ezt a szenvedélybetegségek megelőzésével és a 

szenvedélybetegek ellátásával foglalkozó intézményrészt a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum javaslatára hozta létre 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003-ban. 

 

Eddig megjelent írásai: 

 

 Ami a kábítószer prohibíció előtt volt (szerk.) 

 Marihuána. Tények, amiről a szülőknek is tudni kell 

(szerk.) 

 Mámor, vagy út a semmibe? (társszerző) 

 Önámítás, mámor, kábulat (társszerző) 

 Drog, család, társadalom (társszerző) 

 Sasto trajo (Egészséges életet) 

 Ne csak nézz, láss is! (társszerző) 

 Az adaptált tervezési eszközök különböző szintű 

(kistérség, régió, nemzeti) hasznosíthatóságának 

biztosítása, a dokumentáció és adaptáció után a 

különböző tervezési szintekre történő optimalizálás, 
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helyi – regionális - nemzeti változatok kialakítása. 

Tanulmány (társszerző) 

 Módszertani levél a megelőző-felvilágosító 

szolgáltatók számára (társszerző) 

 Sorsok, válaszutak 

 Dióhéjban arról, amit a drogokkal kapcsolatban tudni 

érdemes 
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