
"HÁTHA SZERENCSÉJE LESZ..."
SZÉPVÖlGYI ALiz riportja

(SZ. ALÍZ A VISSZASZERZETT LAKÁSBAN.) Milyen módon került arra sor,
hogyelmebetegeket ápoló szociális otthonba jutott'?'

Sz. Alíz: Nekem kellett kérelmezni. Nem azt, hogy elmebetegeket ápoló szociális
otthonba kerüljek, mert azt sem tudtam, hogy ilyen létezik. Altalános szociális
otthonba való ideiglenes elhelyezésemet kérvényeztem... és becsuktak egy laká
sért. És én magam... velem kérvényeztették meg.

- És ez hogy történt?

Sz. Alíz: Az Árpád Kórház idegosztályán feküdtem két hónapig. A IV. kerületi
Tanács Szociálpolitikai Osztályán adták a tanácsot, hogy szociális otthoni elhelye
zésemet kérvényezzem. Nem tudom, ők hogyan értelmezték; én úgy, hogy kérem
elhelyezésemet szociális otthonba, mivel egyedülálló vagyok, s nincs, aki törődjön
velem; elhelyezésemet addig, míg idegileg és fizikailag helyre nem jövök. Tehát
csupán ideiglenes elhelyezést kértem.

- Nem mondták, hogy ez egyelmebetegeket ápoló otthon?

Sz. Alíz: Dehogy mondták! Egyszerűen szociális otthonnak nevezték! Tehát 
írjam meg a kérvényt. Mentővel nem vitethettek el. Mi legyen a törvényes alap?
Ha én magam kérvényezem. Akkor aztán hivatkozhatnak rá.

- És hogy vették el a lakást?

Sz. Alíz: A szóbeli megállapodás az volt: míg a szociális otthonban vagyok,
addig a lakást fenntartják a számomra. Igy kerültem a Zalaapáti Elmebetegeket
Ápoló Szociális Otthonba. Mikor láttam, hol vagyok, azonnal haza akartam
menni, de nem lehetett. Később derült ki, hogy a lakást távozásom után nyolc
napon belül elvették. Mivel itt semmi remény nem volt arra, hogy szabadon
engedjenek, általános szociális otthoni elhelyezésemhezkértem javaslatot; az orvos
közölte, hogy ilyen javaslatot nem tehet, ehhez ninc,s joga, legfeljebb egy másik
elmebetegeket ápoló szociális otthonba kerülhetek. Ugy gondoltam, a helyzetem
nem rosszabbodhat már, csak jobb lehet. Így kerültem a sokat emlegetett, félelmes
hírü Szentgotthárdra, ahová betegeket büntetésből helyeznek át. Itt találkoztam
Kiss-Vámosi doktor úrral, aki megvizsgált és megállapította, semmi ok nincs arra,
hogy ott tartson. Felháborítónak tartotta, hogy ez egyáltalán megtörténhetett
velem.

- És Intapusztára hogyan került?

Sz. Alíz: Az orvos állást változtatott, a szentgotthárdi intézetből Intapusztára
került igazgató főorvosnak. Valahogy elintézte, hogy áttehessen a saját intézetébe.
Mikor Intapusztán bírói szemle volt, engem épelméjűnek nyilvánítottak. Hogya
lakást milyen módon, kinek vagy kiknek a segítségével sikerült az orvosnak
visszaszerezni, máig sem tudom... Ami a bírói szemlét illeti: szinte el sem hitték
az igazgató főorvosnak, hogy az elmebetegeketápoló szociális otthonokban alkal
mazott orvos beteget nem rehabilitálhat, tehát nincs joga ahhoz, hogy az intézetből

elbocsássa.

- Sikerült munkát szereznie?

Sz. Alíz: Az Ernő utcai Szociális Foglalkoztató révén sikerült rnunkát szerez
nem. Fürdővíz-illatosító tablettákat csomagolok, hatfilléres darabbérben.

- A rokkantnyugdíja mennyi?
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Sz. A/íz: Hétszáznyolcvanhárom forint.

- Azelőtt milyen munkakörben dolgozott?

Sz. A/íz: Cérnázó voltam az Újpesti Cérnagyárban.

- Itt kinn jól érzi magát?

Sz. A/íz: Hogy őszinte legyek, félek, hogy egyszer csak jön értem a mentő, és
visznek...

Részlet Hajnóczy Péter Az elkülönítő című szociográfiájából.
(Valóság, 1975. 10. szám)

Amikor átléptük Icával és Ancival a szociális otthon kapuját, fel se tűnt, hogy bezárták
utánunk a kaput. A reggel kapott injekcióktól alig támolyogtam. Vezettek. Most végre
ihatok vizet - gondoltam -, és ágyba fekhetem.

- Beteg? - kérdezte udvariasan a portás Icát, és felém biccentett.
- Igen. A rendelőt keressük.
Végigvezetett bennünket a hosszú, félhomályos folyosón. Csak elmosódó árnyékokat

láttam, arcokat nem. A rendelőben egy negyven év körüli, teltkarcsú, fekete hajú, még
mindig csinos, értelmes arcú nő fogadott. A főnővér.

- Részeg? - kérdezte leát.
- Nem. Beteg.
- Kérem a beutalót és a személyi igazolványt!
Kotorászni kezdtem a táskámban. Nagynehezen előkerült mind a kettő. A főnővér

arcára kiült a döbbenet.
- Ezek itt maradnak! - tette el szokatlan sietséggel az iratokat az asztalfiókba. 

Ebédelt már?
- Nem, de nem is kérek semmit, csak vizet, és szeretnék lefeküdni.
- Erzsi, Zsuzsa! - szólt oda két kisnővérnek. - Helyezzétek el a tizenkettes szoba

négyes ágyába!
Icától és Ancitól egy gyors kézfogással elbúcsúztam. Egyhuzamban aludtam másnap

reggelig. Talán még tovább is aludtam volna, ha egy észveszejtő üvöltés fel nem ébreszt.
Rémülten felültem. Akkor vettem észre, hogy a szemközti ágyon egy fiatal, tompa
tekintetű, kövér nő ül és merőn rám szegezi a szemét. .

Mintha egy tigris vagy oroszlán szabadult volna el az állatkertből. A nő nyugodtan
és továbbra is engem bámult.

- Az istenért, mi ez az üvöltés? - kérdeztem.
Vállat vont.
- Hát a Jancsi. Biztos éhes, még nem volt reggeliosztás. Van egy cigarettája?
Megkínáltam.
- Gyufám sincs.
Kapott. Az üvöltés újra felhangzott.
- Nem értem miért üvölt úgy - tértem vissza a témára -, hisz tudja, hogy kap enni.
A nő elégedetten nézett rám a füstfelhőn keresztül.
- Mindig így szokott, ha éhes. Még akkor is, ha nem éhes. Ez a betegsége.
- Itt milyen betegek vannak?
- Milyenek! - vonta meg újra a vállát. - Hát elmebetegek.
- Akkor én megyek innen! - ugrottam ki az ágyból, és kapni akartam a ruháim után

a székhez, de a ruhák... eltűntek! Helyettük egyagyonmosott, agyonstoppolt flanellru
hát láttam, meg egy pár patentharisnyát.

- Hol vannak a ruháim? - kérdeztem.
- Még az este elvitte a nővér.

- Melyik nővér?

- A délutános. Kettőre jön.
- Akkor lemegyek a rendelőbe, A főnővér biztosan tudja, hol van.
- Még nincs itt. Csak nyolcra jön.
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Nyugalmat erőltettemmagamra. Hisz csak fél óráról van szó. Akkor minden megoldó-
dik. Érdeklődni kezdtem a fiatalasszony felől.

- Hogy került ide?
- Mentő hozott. Hallom, maga kocsival jött. Hogy hívják?
- Évának.
- Én Ilonka vagyok. Hány éves?
- Harmincnégy. ,
- Istenem, én csak harmínc vagyok, maga mégis fiatalabbnak látszik. Es olyan finom,

olyan modern a megjelenése, a frizurája, a modora...
- Mi a betegsége? - vágtam közbe.
- Hát. .. izé... tudja, van itt egy fiú, Jóskának hívják, azzal vagyok, de... Meg aztán

tél is van, a múltkor is úgy megfáztam, majd leszakadt a két vesém. A szenespincében
meg koszos lesz az ember ruhája, a nővérek megpofoznak érte, meg hálós ágyba tesz
nek...

- Hálós ágy? Milyen az?
- Isten mentse meg attól! Majd később megmutatom. Adna még egy cigarettát?
Ilonka kiment, a lárma erősödött. Az egyik fiatal nővér, Erzsi, benyitott.
- Nem jön reggelizni?
- Szeretnék megmosakodni. ..
- Itt van mindjárt a fürdőszoba - nézett rám csodálkozva.
- ...nem merek egyedül kimenni...
- Miért? .
- Igaz, hogy azok odakinn bolondok?
Gyanakodva végigmért.

. - Miért, maga honnan jött, melyik kórházból?
- Otthonról.
- Csak nem, azt akarja mondani, hogy magától jött ide?
- De igen. En kérvényeztem.
Pár piIianatnyi hallgatás után így szólt:
- Jöjjön, kikísérem a fürdőszobába. Aztán lemegyünk a főnővérhez, hátha visszaenge

dik.
Fürdés után lekísért a főnővérhez. Kopogtatás után halk válasz. Beléptem. Ott ült az

íróasztalánál.
- Nővérke... - kezdterh zavartan -, azt mondják, hogy ez itt elmeosztály...
- Ez nem elmeosztály - mondta nagyon komolyan. - E.? szociális otthon!
- Akkor mi volt az a szörnyű üvöltés korán reggel? Es mi ez a szüntelen lárma?

Normális emberek nem viselkednek így.
- Ez akkor is szociális otthon. Csakhogy különleges szociális otthon. Elmeszociális

otthon.
- De én nem vagyok elmebeteg! - kiáltottam fel.

• Hirtelen felállt és nyíltan a szemembe nézett.
- Mindenről tudok! A kérvényről is. Hogy kiket nem küldenek ide! - kiáltotta felhábo

rodva. - Összevissza hazudnak a betegnek, mi meg nem győzzük nyugtatni őket! Magát
is becsapták, fiam! Ez az otthon még az elmebetegeknek is az utolsó állomásuk. Gyógyít
hatatlanok! Itt kultúra nincs, s a fcllubeliek ráadásul gyűlölik a betegeinket. Vissza nem
engedhetem, nem áll jogomban! Ellenben itt szemközt az irodában tartózkodik a vezető
nő, ő elengedheti. Siessen, mielőtt bejelentenék a rendőrségen!

Átrohantam az irodába. Alighogy beléptem, egy fehérköpenyes alak karon ragadott
és kilökött az ajtón.

- Várjon!
Ott álltam afolyosón vacogva, most már kíséret nélkül. Toprongyos, félig emberi, félig

elállatiasodott arcok meredtek rám. Nyugalmat erőltettem magamra, rágyújtottam.
Negyedóra múlva kinyílt az irodaajtó. A helyiségben három íróasztalnál három nő

fogadott.
- Jó napot kívánok. A vezetőnőt keresem.
- Én vagyok - szólalt meg a legidősebb, arcára cinikus mosoly ült ki. - Mit akarsz?
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- Tegeznek? Szeretnék visszautazni... Becsaptak... Nem mondták meg, hogy elme
betegek otthonába utalnak.

- Megfellebbezted a beutaló határozatot?
Elámultam. A határozatot, ha akartam volna, se tudtam volna megfellebbezni, hisz

amikor kiküldték, még kórházban voltam, a határidő pedig tizenöt nap.
- Nem... nem... de az sem volt a határozaton, hogy itt elmebetegek vannak.
- Szóval nem fellebbezted meg! Nem tudlak visszaengedni!
Megdermedtem.
- Asszonyom, önnek nincs joga visszatartani! - kiáltottam fel. - A tanácsnál azt

mondták, ha nem tetszik a hely, visszautazhatom.
- Nekem nincs ~rra bizonyítékom, hogy neked mit mondtak a tanácsnál! De elég vtlt

belőled! Menj ki! Es töröld le a rúzst a szádról!
Ez a durva hang felcibált eddigi rémületemből.

- Ha jól hallom, tegez engem. Milyen címen?
- Azon a címen, hogy én itt mindenkit tegezek. S ha a kettőnk korát tekintjük, a

lányom lehetné!.
- Akkor én is tegezni fogom önt, mert az anyámat, amíg élt, tegeztem!
A vezetőnő felugrott és teli tüdőből ordította:
- Ne szemtelenkedj, mert berakatlak a hálós ágyba és úgy leinjekcióztatlak, hogy

három napig nem térsz magadhoz! ...
Lehiggadt, visszaült a székre.
- Egy negyedórával azután, hogy tegnap megérkezett, telefonáltak a kerületi tanács

tóI, hogy ha vissza akarna menni, ne engedjem. Nekem is dirigálnak. Írjon a tanácsnak!
Magának még szerencséje is volt.

- Ezt hogy érti?
- Úgy - szólalt meg helyette kedves hangon az egyik kis fiatal nő -, hogy az öregekkel

és az elmebetegekkel nem sokat teketóriáznak. Minden bejelentés nélkül megjelenik
náluk a mentő, és elhozzák őket. Majd hallani fogja egy pár kis öregasszonytól, hogy
elrabolták őket. Halálukig nem heverik ki a megrázkódtatást.

- De miért?
- A lakásért. Útban vannak a családtagoknak.
- Ezek szerint engem is ...a lakásért?
- Ezt mi nem tudjuk. Írjon a tanácsnak. Írjon mindenhova. Még fiatal. Hátha szeren-

cséje lesz!
- Az orvos sem engedhet el?
- Az idegorvos csak két hét múlva jön ki, kéthetenként jár ide. A körorvosunk

mindennap bejár, de ő csak belgyógyász, nem engedheti el.
- S én két hétig várjak?
- Kénytelen vele.
- És birói szemle? Itt mikor lesz?
- Itt nincs bírói szemle. Akik idekerültek, azok már korábban átestek a bírói szemlén.
- De én még sose voltam bírói szemlén!
- Elhiszem. Nyugodjon meg. Írjon mindenhova, ahova csak tud. És ha a betegekkel

nem is tud beszélni, itt vagyunk mi, egészséges állami alkalmazottak. Átsegítjük, ahogy
tudjuk. Ránk ne haragudjon, nem mi hívtuk ide. Nincs valami kívánsága?

- Innék egy kávét. Cigarettám sincs.
- Adjon pénzt, mindjárt kiküldünk egy nővért.

- Én nem mehetek ki?
Átadtam egy húszast, és sírva indultam a szobám felé. A folyosó félhomálya zúgott

a betegek morajától. Egyikük hangosan kiabált:
- Persze! Bezárni a kaput! Hálós ágyba velünk! Mint a majmot a ketrecbe! Gyilkosok!
-- Géza. hallgass már! -- kiáltott egy nővér, és féltve rám nézett.
Gézára néztem. Kőzépkorú, fekete hajú, csinos férfi volt. Hirtelen elém lépett és elálIta

az utamat.
- Maga II. Rákóczi Ferenc felesége?
Végre a szobámba értem. Erzsi nővér fehérneművel foglalatoskodott, Ilonka az ágyán

ült. Leroskadtam.
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- Ne sírjon - szólt Erzsi nővér. - Nagyon sajnálom magát. Tudja mit? Mind a ketten
fiatalok vagyunk, legyünk barátnők. Tegezzük egymást! Szervusz!

- Szervusz... - hüppögtem.
- Szóval a tanács meg a vállalat foghattak össze ellened -folytatta. - Alakásodért. ..
- Azt mondták, fenntartják...
- Évike, adjon egy cigarettát! - szólt közbe Ilonka.
Erzsi arca hirtelen eltorzult. Odaugrott I1onkához és egy hatalmas pofont kevert le

neki. l

- Menj ki! - üvöltötte magán kívül.
Ilonka rémülten kitántorgott.
- Mit csinálsz? - szörnyedtem el.
- Ezekkel így kell! A világ összes cigarettáját elszívnák. Ne adj senkinek, mert neked

egy darab sem marad. . . '

Délutánonként segítettem Erzsinek takarítani, így bepillantást nyertem a hálós szoba
titkaiba. Az intézetnek két, négy-négyágyas hálós szebája volt, az egyik a férfiaké, a
másik a nőké. Amikor Erzsivel beléptem a női szakaszba, bűz és félhomály fogadott.
Csak lassan ismertem fel a tárgyak körvonalait, s az ágyban fekvő betegeket. Valamennyi
ágy foglalt volt, az egyikben ketten is feküdtek.

Az ágyak felépítése egyszerű. Sarkaihoz méternyí magasságú sodronyt erősítettek, erre
feszítették rá a hálót, amit fémkarikákkal a sodronyhoz rögzítettek. Az ágy egyik oldalán
a hálót le lehetett engedni, visszahúzásakor lakattallezárták. A hálót csak akkor enged
ték le, ha a betegnek enni, vagy inni adtak. Ha szükségét végezte, az ágy sarkában lapult
az éjjeli edény.

A hálós ágyba zárás volt az intézeti büntetés legsúlyosabb formája. A beteg csak
feküdni tudott az ágyban, jobbra-balra fordulni, esetleg felülni. Egy-kétnapos fektetés
még nem hagyott különösebb nyomot rajtuk, de ha egy hét múlva engedték ki őket, úgy
szédelegtek a gyengeségtől. mint az őszi légy. Ha a hálós ágyban a beteg "nyugtalanko
dott", például szidta azt, aki a hálós ágyba zárta, netán elátkozta az intézet vezetőségét,

esetleg a tanácsot, beleértve saját hozzátartozóit is, akik intézetbe juttatták, azt leinjek
ciózták! '

Milyen súlyos vétség miatt került valaki hálós ágyba?
l. Aki a vezetőnővel, nővérekkel vagy az intézet más dolgozójával tiszteletlenül beszél;
2. aki verekszik;
3. aki kimenő alatt berúg;
4. aki a kimenőből késve érkezik;
5. aki ételt visz a lakószobába;
6. aki a cigarettát nem a hamutartóban nyomja el;
7. aki a szobában dohányzik;
8. aki a szőnyegre morzsál. ..
Az intézet százhúsz betege közül harmincnak volt kimenője. A többi be volt zárva a

négy fal közé azzal az indokkal, hogy nem talál vissza, vagy ha kimegy, azonnal berúg.
Legfeljebb nyáron, az udvaron sétálhattak. A lefojtott indulatok rriűködtek és robban
tak, verekedés, veszekedés, vagy bármely szabály megsértésének formájában. S a felso
rolt szabályokat nem volt nehéz megsérteni, főként ha a személyzet részéről rosszindulat
is hozzájárult. ..

A vezetőnő és a személyzet magatartása szinte minden beteggel szemben durva,
provokatív volt. Ruhaosztáskor lökték, taszigálták a betegeket, közös fürdetéskor a
kevésbé tisztaságszerető betegnek leesett egy-két pofon is, ha az illető vonakodott. De
az is megesett, hogy a nagy sietségben kétszer fürdették meg ugyanazt a beteget. Próbált
volna ellenkezni! Soha, semmit nem magyaráztak meg szép szóval, csak nyers ordítással.

Mivel a betegek semmi szeretetet nem kaptak, tévedés lenne azt hinni, hogy legalább
egymást szerették. Kőlcsönös volt a gyűlölködés és az irigység; irigység olyan csekélység
miatt is, mint például egy szál gyufa. Am ha figyelembe vesszük, hogy semmi elfoglaltsá
guk nem volt az egész napi lődörgésen, vagy a folyosói üldögélésen kívül, érthető, hogy
unalmukban agyondohányozták volna magukat - csak lett volna miből. De a cigaretta
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a szociális otthonban is pénzbe került, a betegek zömének pedig-nem volt nyugdíja. A
gondozottak havi 18 forint zsebpénzt kaptak.

A betegek közt is volt osztálykűlönbség. Elsők voltak a nyugdíjasok. Utánuk következ
tek azok a betegek, akik havi 80-100 forintért a konyhán, a kertészetben, a mosodában
dolgoztak vagy az állatokat gondozták. Legutolsók voltak, akik a havi zsebpénzükből

"éltek". Ez a kategorizálás a külsejükön is megmutatkozott. A nyugdíjasok a saját
ruhájukban jártak, és gőgösen tartották a három lépés távolságot a többi betegtől. A
zsebpénzesek elkunyerálták volna tőlük utolsó cigarettájukat is. A dolgozó betegek már
intézeti öltözékben jártak. de minőségileg jobb, nem szakadozott, csak foltozott, kifakult
ruhákban. Ok szintén elkülönültek, féltették azt a pár nyomorult forintocskájukat, ami
pusztán cigarettára volt elég. A zsebpénzesek voltak az intézet páriái. Ők alkották a
betegek kétharmadát. A nők úgy-ahogy megoldották a cigarettakérdést. Vagy segítettek
dolgozni egy-egy nővérnek, vagy- ami gyakoribb volt - odaadták magukat 10-20
forintért ~gy-egy nyugdíjas-férfibetegnek. Valóságos prostitúció folyt egy-egy szál ciga
rettáért. Es akinek se nyugdíja, se nője nem volt, annak nem maradt más hátra, mint a
többiek után felszedni a csikket.

A személyzet tagjai közt is dúlt a gyűlölködés. Kifelé, a betegekkel szemben összetar
tottak, de egymás közt niarakodtak. Még én se vettem volna észre, he nem mínt normális
egyént tartottak volna számon, akiben titokban megbíztak, s akinek egymás iránti
sérelmeiket elpanaszolhatták. Így tudtam meg, hogya főnővér és a vezetőnő ki nem
állhatja egymást, a főnővér az egyetlen, akivel a vezetőnő magázódik. Az intézet belgyó
gyásza és idegorvosa szintén utálták egymást, az egyik takarítónő és férje, a szakács,
alkoholisták, két nővér narkomániás.

A vezetőnőt senki sem szerette. Megaiázó módon tegezte a beosztottjait, üvöltött
velük, állandó terror alatt tartotta őket; beosztottjai szerint csak a kutyáját tartotta
embernek. Egyszer- gyöngédségi rohamában - így szólt hozzám:

Ne légy folyton elkeseredve, hisz még csinos és fiatal vagy. Biztos vagyok benne,
hogy majd megakad rajtad valakinek a szeme a faluban, kivesz az intézetből és feleségül
vesz. Volt már ilyenre példa.

Telt-múlt az idő, felháborodott leveleimre nehezen kaptam választ a tanácstól. Végre
megérkezett! Ha a szemem nem csalt, a válaszlevél sokszorosító gép alól került ki:
"Betegségének megfelelő helyen van, kérjük, próbáljon a közösségbe beilleszkedni!"
Aláírás, dátum, pecsét. .

Allandóan szomjaztam, hőemelkedésern volt; kitört rajtam az influenza.
- Lám - csattant fel a főnővér, amikor a lázam mérte -, menni akar az intézetből, s

közben beteg!
- Azt maga is tudja, hogy az infiuenzának nincs köze az elmebajhoz - feleltem.
Egy kalmopyrint adott. Délután megvizsgált az intézet belgyógyásza. Vegacillint,

Diapulmont és Germicidet írt elő. Mégis, vacsora után megint csak egy kalmopyrint
kaptam. Lementem megkérdezni a főnővért. .

Elég az magának! Fiatal még a szervezete, könnyen megbirkózik a betegséggel. A
gyógyszer az öregeinknek kell, akiknek gyenge az ellenállóképessége. Az intézetnek így
is óriási az évi gyógyszer-költségvetése!

A betegek a folyosón körülállták a plakátot: "Járvány esetén kerüld a tömeget!" Na,
ezt is jó helyre hozták!

Pár láztalan nap után ismét kirázott a hideg. A változatosság kedvéért Amidazophent
kaptam, hőmérsékletemmégis 39 fokra szökött fel.

Amíg beteg voltam, ott járt az idegorvos, amiről csak utólag szereztem tudomást. Két
hét elmúlt, felépültem - és ismét nem találkoztam vele. Kimenőt kaptam, s amíg a
fodrásznál jártam, az orvos jött, rendelt, távozott. A szándékosság, hogy ne találkozzam
vele. most már nyilvánvaló volt. Minden bánatomat az öreg belgyógyásznak sírtam el.
Alighanem megsajnált. mert a következő tanácsot adta:

Kérje magát általános otthonba. Joga van!
- De én végleg szeretnék távozni, egyáltalán nem akarok szociális otthonban élni!
Legyintett, beszállt a kocsijába, bevágta maga után az ajtót és elrobogott.
Egy héten háromszor volt kimenő, reggel nyolctól este hatig. A falu határán túl nem

mehetett senki, ahhoz külön engedély kellett volna. Mível a falu egyetlen utcából. egy
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postahivatalból, egy közértből, egy fodrászból és három kocsmából állt, nem nyújtott
sok érdekességet. Persze, ha az ember nem akart az intézetben tartózkodni, a szabadság
illúzióját keltette. Akiknek járt a kimenő, falubeli ismerőseikhez mentek, nyáron kisétál-
tak a folyópartra vagy az erdőbe. '

Egy reggel a főnővérnek nagyon rossz hangulata lehetett, mert csak a kimenősök felét
engedte ki, a többieket különbözö eimen benntartotta. Szemei vészjóslóan csillogtak.
mindenki szorongott. Előttem a sorban egy idős bácsi állt.

- Maga nem mehet ki, mert tegnap szidta az intézetet, hogy kevés a koszt ~ förmedt
rá.

- Nem szidtam, kérem...
- De igen! Itt áll a füzetben! A délutános nővérek beirták. Akinek kevés a koszt. az

nem mehet ki, mert le van gyengülve, összeesik az utcán. Kérem tovább!
Rám került a sor.

Maga sem mehet ki, nemrég volt megfázva!
De hisz azóta egyszer már kiengedett!
Akkor nem volt olyan hideg, mint rnost!
Jól felöltözöm. Friss levegőre van szükségem.

- Akkor sétáljon az udvaron!
Az udvaron talán fűtenek?

Erre kiengedett. Dühömben elrohantam a postára és felhívtam Budapestet. a kerületi
szociálpolitikai osztályt. Épp az ügyemben illetékes előadónő jelentkezett.

- Nyugodjon meg! - hallottam mély, rekedtes hangját. - Levél megy.
- Mit akarnak írni? Most megmondhatja...

- Nem csaphatok a hasarnra, hogy mit fogok írni! Nyugodjon meg!
- En nem vagyok egy levéllel kisegítve! El akarok menni innen!... A lakásommal mi

van?
i). lakás'? Azt kiadtuk, amig odavan. Nem állhat üresen.

- Uristen... - és elszédültem.
Nyugodjon meg, minden rendbe fog jönni. Nyugodjon meg ...

S amíg ezt refrénszerűen ismételgette, bénultan leraktam a kagylót. Visszarohantam
az otthonba, egyenesen a vezetőnő irodájába törtem be.

- Elvették a lakást. ..
- Tudom, mucikám - nézett rám sajnálkozva. - Azért nem tudtalak visszaengedni.
- Es mi lesz velem?

Majd adnak egy másikat. Nyugodj meg!
- Azt mondták, csak addig adták ki, amíg itt leszek. ~ És vártam, hogy megerősítsen.

Beszéltél velük?
- Most, telefonon.
- Nem kell elkeseredned. Te egy éven belül szépen rendbe jössz, és visszamész az

életbe.
De én nem akarok addig itt maradni. Hányleszázalékolt idegbeteg él kinn az életben.

a saját lakásában'?
- Nézd. mucikám, ha elmúlik az a locspocs idő, felengedlek egy napra Pestre. Intézd

el, amit tudsz. Ne a kerületi tanácshoz menj, hanem a Fővárosihoz, hozzájuk tartozik
az ügy.

Akkor ő már tudta, hogy hiába megyek.
Még aznap délben levelem érkezett a kerületi szocpol osztálytól. Közölték velem, hogy

csak akkor léphetek ki az intézetből, ha valaki felelősséget vállal értem, aláírja, hogy
eltart, lakást biztosit, betegségem esetén ápolni fog. Tudtam, hogy ilyen ismerősre nem
számíthatok, a levelet aszemétkosárba hajítottam.
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