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Drogveszély
Kis magyar narkológia

Elsős gimnazista lány kékvonalas isko
lai füzetének lapjait forgatom. Szerepel 
benne egy Berzsenyi vers, s a kedvenc film, 
az 1948-ban forgatott Mágnás Miska elem
zése. Az ötödik oldalon a büntetés-végre
hajtási intézet fogalma komorlik fel.

Bé becenevei: Böjti, Bolond, Bogyó, 
Brutális. A bojtos, tulipános gyermeksap
kát viselő lány a fantázia-dolgozatban egy 
reggel a kórházban ébred. Első gondolata 
az, hogy abba kéne hagynia az egészségére 
ártalmas szerek szedését. Bé azért viseli az 
ötéves korában édesapjától kapott sapkát 
tizenöt évesen is a fején, mert szülei akkor 
váltak el, a bolondos fejfedő mementó az 
apai szeretetről.

Bé megismerkedik Güzüvel, aki hím
nemű, szakközépbe jár, megalakít egy 
púnk zenekart, ám néhány botrányos fellé
pést követően Güzüt kirúgják a szakközép
ből. A bandadolog viszont beindult, egyik 
balhé követi a másikat. Bé és Güzü tekergé- 
seinek, a közös szipuzásoknak vége sza
kad, Güzü lopás miatt börtönbe kerül. A pa
pírzacskókat hajtogató fiút Bé meglátogat
ja. Sapkáját az őrök kinevetik.

Güzü szabadulása után folytatódik a 
drogozás. Enyhe kómájukban szinte egy 
autó kerekei alá sétálnak, amire ugyan nem 
emlékeznek, csupán a kórházi ébresztés 
után értesülnek az eseményekről. A kór
háznak volt egy csodálatos tulajdonsága - 
írta Bé - ,  tele volt jobbnál jobb egészségre 
ártalmas tápokkal. Hallucinációk ülték 
meg az agyakat. Kígyók, kísértetek hem
zsegtek a lepedőn, a fekete csuklyás ka

szást nem lehetett elűzni a fal mellől. A vi
zelettel teli szükségedények leugrottak a 
polcról, lábakat, kezeket növesztve táncol
ták körül Bét és Güzüt.

Magyar házifeladatok. Az ötödik olda
lon már szerepel a börtön. A kilencedik ol
dal viszont már üres. A füzetet soha nem ír
hatja tovább a heroin-túladagolástól meg
halt diáklány.

*
„A legrosszabb, ami az emberrel tör

ténhet, az anyag. Egy reggel betegen éb
redsz és tudod, hogy rászoktál. Mikor az 
ember már nem nő tovább, az a halálának 
kezdete. Az anyag a sejtek szintjén hat és fo 
gyasztóját alapvető dolgokra tanítja. Alap
vető borzalmakra. Hiába gondolod végig 
az anyag összes hátrányát és borzalmát, 
nem tudsz leállni. Az anyagról való leszo
kás a sejtek döntése.”

Allén Ginsberg, a neves amerikai költő, 
narkózása és a hippikkel kötött, hányatta
tott barátkozásai következtében nyolc hó
napra a diliházba került a hetvenes évek
ben. Ott megismerkedett az intelligens, ám 
az őrület nyomsávába eljutott, kábszerfo- 
gyasztó Bili Burroughs-szzá, akit rábeszélt 
élményeinek megírására. Burroughs A 
narkós című könyvéből idéztük az anyag
ra vonatkozó megrendítő sorokat.

Nem véletlenül. A sejtek döntése avagy 
nem döntése rengetegbe került az állam
nak, az egyénnek. Az Amerikai Egyesült 
Államokban az elítéltek ötven százaléka 
esetében a leggyakoribb bűncselekmények 
kábítószerrel kapcsolatosak, míg hazánk-
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bán a bv. intézményekbe kerülő elítéltek 80 
százaléka valamilyen erőszakos bűncse
lekmény következtében élvezi az állam 
vendégszeretetét.

Hazánkban a kábítószer-fogyasztás 
még nem motiválja drasztikusan a bűnel
követést. Ma még nem. De holnap talán 
már igen. Nagy átvevői vagyunk a kedve
zőtlen tendenciáknak. Egy ország minél 
szegényebb, annál inkább teret hódít a 
szenvedélybetegség, nálunk egyelőre az 
alkohol. Középen vagyunk földrajzilag, 
közép-európaiak, de a halálozási, öngyil
kossági, önpusztítási statisztikákban az 
elsők közt állunk. A századvég óriási gaz
dasági, morális kihívása, az európai felzár
kózás követelménye sok állampolgárt ért 
felkészületlenül. A kollektivizáció jelsza
va a 90-es években az individualizáció, az 
önmegismerési, önkiteljesítési folya
matokra váltott át. Az egészséges szemé
lyiségfejlődés kulcsa a zajló, és sokszor 
visszásán zajló társadalmi folyamatokban 
mintha elveszett volna. Az ifjúság egy ré
sze kivonul a társadalomból, mintha nem 
lenne kedve a versenyelvű társadalomhoz. 
A válságot mélyíti az ifjúsági rétegek köz
ti, rendkívül nagy gazdasági egyenlőtlen
ség. A szülők problémáikat ráterhelik a kö
vetkező generációkra.

Illuminációkba szökik a gazdag, szökik 
a szegény. Nem a természethez, hanem a 
mesterséges élvezeti cikkhez. Az aranyifjú 
méregdrága hotelben tölti el a hétvégét he
roinkábulatban. A csórót Szigetszentmik- 
lóson a Küklopsz diszkó előtt kötik ki a 
HÉV-sínre, öt percre, viccelődve, kábultak 
a kábultat, hogy most meghalsz!

Jelen írásunk figyelmeztetés itt és most, 
jelzés a drogveszélyről. Szülők, nevelők, 
orvosok, szociális munkások, narkóbete- 
gek mondják el érintettségüket, kemény

küzdelmeiket a kémiai addikció, az emberi 
szenvedésfajta legpusztítóbb pokláról, a 
narkózásról.

*
Az Újpesti temetőből jön U. Miklós val

lásszociológus, jelenleg újságíró.
-  Az én lányom két éve halt meg -  köz

li. -  Sírját sokszor felkeresem. Petra áldott 
jó  gyerek volt. Hihetetlenül megbízható, 
diszkrét, szófogadó. Az általános iskolát 
elvégezte, semmi baj nem volt vele. A fele
ségem rajzfilmrendező, animátor, akivel 
Petra beutazta Nyugat-Európát. Elváltunk, 
így az életútja sok állomásán nem lehettem 
jelen. Az első megbicsaklás a kislányomat 
akkor érte, amikor első nekifutásra nem 
vették fel a Képző- és Iparművészeti Szak- 
középiskolába. Gimnáziumba iratkozott 
be. Ősz vége felé kétségbeesetten hív fel a 
feleségem; Petra tökrészegen, borotvált 
fejjel érkezett haza. Kiderült a későbbiek
ben, hogy összehaverkodott valami Deák 
téri púnk csapattal. Ettől kezdve szakadt 
cuccokban járt, tarajt hordott a fején, há
rom farmert, egy barnát, kéket, zöldet hú
zott magára, máshol átütő lyukakkal. El
kezdett szipuzni. A lakásba belépve kö
rüllengte a higitószag. Nem is járt iskolába. 
Négyszáz igazolatlan órája volt. Ez nem ér
dekelte, mert felvették a következő évre a 
képzőművészeti szakközépbe.

Volt feleségem 1993 tavaszán férjhez 
ment egy tengerészhez, akivel világ körüli 
nászúira indult. Én addig beköltöztem Bea 
lakásába, a feleségemébe, hogy neveljem, 
kettesben legyek a lányommal. Tudtam, 
veszélyeztetett, szipuzik. Előtte hagytam a 
pénzt. A lakásban, bár megfordultak sú
lyos, kamasz vagányok, soha nem tűnt el 
pénz. Jelenlétemben megszűnt Petra szipu
zása, legalábbis úgy tűnt. Egyszer aztán 
300 forint hiányzott. A lányom abból vett
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hígítót. De mit tesz a véletlen, a hátizsákjá
ban az üveg hígító nekikoccant valaminek, 
összetört, kifolyt. Ez az Isten ujja, gondol
tam, most érvénye lesz az atyai szónak. A 
hígító elmondhatatlan pusztítást végzett a 
hátizsákban. A kemény műanyagkazetta a 
szomszédságában tehetetlen ökölként gyú
ródott össze. Nézd, mit csinál az agyaddal 
a hígító, ha az élettelen műanyagnak sem 
kegyelmez! -  Igaz -  gondolkozott el Petra. 
Abbahagyta a szipuzást. Egyelőre.

Bea megérkezett az új apával, Petra el
kezdte a képzőt, elszakadt a bandától, ám 
matekból megbukott. ‘94 nyarát a pótvizs
gái felkészüléssel töltötte. Újra megbukott. 
Harmadszor lett elsős. Rendszeresen járt a 
Fekete Lyukba, átesett egy szerelmi meg
rázkódtatáson is. Egy darabig nem jött el 
hozzám. A kieső időt pótoljuk egy nagy, 
görög étteremben csapott bulival, vigasz
taltam magam, mert Petra Görögországban 
is járt, művészlélek volt, imádta a kultúrát.

A bulira már nem került sor.
-  Október 8-án, vasárnap este felhívott 

a feleségem, menjek be a hullaházba azo
nosítani valakit, aki valószínűleg Petra. Ő 
volt. Kékre színeződött arccal feküdt mere
ven. A vállán pici tetoválás volt egy nukle
áris atommagról.

En atomno -  abban a pillanatban, 
mondja a görög -  hová szállt a lelke? Sze
rencsétlen módon azt képzeljük, hogy csak 
amit tudunk, az érint bennünket. Amit nem 
tudunk pedig, az adja olykor a megsemmi
sülésre az energikus lökést. Az atom való
ban atomosz (oszthatatlan) megnevezése 
nem igaz. Az atom osztható. A gyász nem.

-  A feleségemtől megtudtam, Petra 
csütörtökön rossz állapotban érkezett meg 
a suliból. Nem volt hajlandó megmondani 
a rosszulléte okát. Másnap, péntek este a 
Fekete Lyukba kéredzkedett el. Szó sem le

het róla, utasította el Bea, színházba men
nek a férjével, vigyáznia kell a féléves test
vérkére. Petra telefonon őrzésre odarendel
te két barátnőjét és elment a Fekete Lyuk
ba. Egy Sz. Attila nevű fickó Nefelejcs ut
cai lakására mentek fel többen. Ezt már a 
rendőrségen mondták, amelynek gyilkos
sági osztálya nyomozott az ügyben.

-  Mit mondott a boncolóorvos?
-  Heroin-túladagolás történhetett. Pet

rán egyetlen szúrás volt, kizárt a rendszeres 
fogyasztás. Kéthetes rendszeresség már 
látszott volna. Vagy túl finom volt a heroin. 
Vagy allergiája volt a lányomnak. Sz. Atti
la pedig díler volt. Petra osztálytársai több
ször látták az iskola környékén ólálkodni.

U. Miklós, az édesapa három hétig ült 
kataton állapotban egy helyen, a lakásában. 
A tűszúrás átdöfte ambícióit, megölte élet
kedvét.

-  A szkíták az időszámítás előtti V. szá
zadban vadkendert szívtak-m ondja-, a nagy
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keleti kultúrákban tudták hasznosítani a kábí
tószereket tudattágításra, a transzcendens vi
lággal való kapcsolatfelvételre. Ami az utób
bi fél évszázadban könyörtelenül beindult, az 
már nem kultikus kultúra, hanem méreg, öl
ni, nyerészkedni. Bűnözés.

-  Kit hibáztat?
-  Magamról tudom, érzékeny kamasz

ként mennyi galibát elkövettem. Tiltani, le
beszélni a kíváncsi, megismerésre vágyó 
fiatal korosztályokat nem lehet. Aki kábító
szert termeszt, terjeszt, árusít, azokat azon
nal a legsúlyosabban büntetném. A gyere
keink ne ismerjék meg a kábítószert, ez a 
kérdés alfája, ómegája tapasztalataimnak.

Az újságíró megismerte viszont a sajtó 
mocskolódásait. Az egyik lap azt írta, hogy 
Petra rendszeresen kábítószer-fogyasztó 
volt, havi százezret költött heroinra. A má
sik Sz. Attilával készített interjút, pedig dí- 
lert nem illik reklámozni.

A hosszú hajú, vékony, szakállas nyo
mozó, akivel U. Miklós háromszor találko
zott, rokonszenvesnek tűnt. Az ifjúságvé
delmi osztály kábítószercsoportjának 25 
éves munkatársát később meggyilkolták. 
Szabó János holttestét ‘95 tavaszán emel
ték ki a Dunából. Először öngyilkosságot 
emlegettek. Nála nem volt fegyver, viszont 
több lövésnyomot találtak a testén. Beépül
hetett egy gyanús csoportba, akik leleple
ződésük előtt leleplezték.

Petra osztálytársai sírkőtervet készítet
tek egy nagy bronzlapon lerogyó kis csikó
val. Csak a bronzlap van meg. Nincs a kul
túrára pénz, az anya, az apa munkanélküli. 
A kis csikó -  en atomno -  a levegőrétegek
be száll az újpesti temetőben.

*
A nyolcvanas évek elején, közepén már 

lehetett beszélni a szocialista országokban 
fellépő drogfogyasztásról. A Róbert Ká

roly körúti kórház kísérleti narkóosztályán 
képezték ki a narkógyógyítókat.

-  Én ott tanultam meg, mennyire lelki 
betegség, s mennyire tehetetlen a magyar 
egészségügy a szenvedélybetegségekkel 
szemben -  állítja Fábián Attiláné, a Duna- 
haraszti Drogterápiás Otthon vezetője. -  
Marihuánát kevesen tudnak vásárolni. A 
rengeteg nyugtatót alkohollal keverten sze
dő, politoxikomán, illetve szipuzó betege
ket kezeltük. Engem végtelenül elkeserí
tett, hogy pszichológusok nem beszél
gettek el elég mélyen a betegekkel. A státu
szokkal s a pénzekkel való manipulálás in
kább foglalkoztatta őket, mint a tényleges 
gyógyítás. Engem az ember érdekelt első
sorban. Szinte kiutáltak vallásos propagan
da terjesztése miatt.

-A z  Evangéliumi Pünkösdi Közösség
nek hogy sikerült már 1985-ben terápiás 
otthont létesítenie?

-  Amerikai pénzen, rengeteg nehézség
gel. Kádárnak, Lázár Györgynek írtam le
veleket: kezdhessünk műemlék épületek
ben szociális gondozást. Csak Lázár 
György segített, az Egyházügyi Hivatal 
nem. Dávid Wilkersen, egy amerikai lel
kész barátja látogatott el a „vasfüggönyön 
túlra”, s itt egy egészségügyist, engem, s a 
férjemet, az Agapé gyülekezet lelkipászto
rát találta. Ők adtak pénzt, két évre fedez
ték a költséget a drog, az alkohol és a pros
titúció elleni küzdelemben. De akadályba, 
előítéletbe ütköztünk lépten-nyomon. Ap
róhirdetést adtam fel, drogbetegek gyógyí
tására házat bérelnénk. Ki kellett írni, mert 
addig akárhány tulajdonossal beszéltem, 
ahogy a narkó szóba került, megtagadták a 
bérbeadást. Egy rendőrnő adta át a házát, 
mivel a fia narkóbeteg volt, érintett a témá
ban. A gazos udvar, a lerobbant ház a tárgyi 
pusztulás nyomait mutatta.
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Fábián Attiláné három, a Róbert Károly 
körúti kórházból szinte megszökött lánnyal 
kezdte el a Hajnalcsillag Otthonban a fizi
kai, lelki munkát.

-É va  állami gondozott, mindent kipró
bált addigi életében, ami rossz. Zita kemé
nyen gyógyszerezett és ivott. Erzsi anyja 
elmebeteg volt, hol kivette, hol betette lá
nyát az intézetbe. Erzsi iszonyúan ag
resszív volt, tört-zúzott, szipuzott, nem 
evett, nem beszélt, elmeszociális otthon
ban akarták elhelyezni. Én tudtam, hogy 
nem elmebeteg, csak nagyon, nagyon sé
rült.

Itt nincs gyógyszer, az elvonás az Evan
géliummal történik. A drogos csak fájda
lomcsillapítót kap. Valóságos folyamat in
dul be: a terápiás csoport halleluja-éneklé- 
sekkel lépcsőről lépcsőre közelít a szabad
sághoz. A lányok gombatermesztéssel fog
lalkoznak. A közösséghez való kötődésük 
győzi le a drogot. Önálló életvitelükhöz az 
együttlakás még további öt évig lenne ide
ális. „Félutas” házak, tizenöt lakás építését 
tervezi az otthon. A védnöknő maga Kunc- 
ze Gábor belügyminiszter felesége.

„Messzi veti el bűneidet, halleluja, di
csérni kell”, énekli Andrea, aki öt hónapja 
tiszta, s az orvosok évekig nem tudtak mit 
kezdeni vele. Bea kenyeret darál prézlivé, 
állandóan lesüti a szemét. Nem akar emlé
kezni a kínos, szexuális együttlétekre, ame
lyekre özvegyen maradt apja kényszerítet
te.

Vangyijné Farkas Zsuzsa főnővér volt a 
Kaposvári Kórház urológiáján.

-  A férjem 34 évesen vastagbélrákban 
halt meg. Gyógyszerfüggőségem 1990- 
ben kezdődött, 80 ágyam volt az urológián, 
otthon négy évig ápoltam fekvőbeteg férje
met. Harminc-negyven Andaxinnal bírtam 
csak dolgozni. Kedélyjavítónak kapkod

tam be a tablettákat. 1994-ben már odaju
tottam, nem is emlékeztem az előző nap 
történtekre. Hol „szuperszálltam”, hol bá
gyadtan aludtam. A főnővér vette észre a 
bajt. Kirúgtak a munkahelyemről, kitagad
tak a családból. Pécsett tekeregtem munka
hely után, de egyre mélyebbre süllyedtem. 
Egy női átmeneti szállóba kerültem, 
amelynek igazgatónője irányított drogel
vonásra Dunaharasztiba. Én se jöttem kü
lönbül ide, mint a másik tíz elveszett. Itt 
biztonságban érzem magam. Tisztulok, ja
vulok. A hétvége szabad, elhagyhatjuk az 
otthont. De nem érzem az utcán biztonság
ban magam. Menekülök vissza, még csak 
bent vagyok stabil. Egyelőre. Ide nem kell 
pszichológusnő. Mi egymást gondozzuk 
lelkileg. A nők hamarabb talpra állnak. 
Kétszer annyi esélyük van az intelligenciá
ra az inaktív kromoszómáik folytán. Gyak
rabban látható szellemi elmaradás a férfiak 
körében. Legalábbis volt egészségügyis- 
ként én ezt így látom.

*
Az egészségügyben hogyan látják a ká

bítószer rabjait? Ez külön fejezet. Nézetek, 
gyógyítási szemléletek ütköznek.

Dr. Gerevich József, a Drogmegelőzési 
Módszertani Intézet és Ambulancia igaz
gatója mondja a Pro Domo Konferencián.

-  Azok a szerek tekinthetők drognak, 
amelyeknek van egy megfelelője a közpon
ti idegrendszerben. Létezik olyan hipotézis, 
miszerint azok válnak rendszeres kábító
szer-fogyasztóvá, akiknek a szervezetében 
azok endogén változatából kevesebb terme
lődik. Ez csak hipotézis. Rejtély, hogy rea
gál a szervezet, ki élhet mértékkel a droggal, 
kit pusztít el. Aki mesterséges szerekre áll, 
sajátos, ciklikus lefolyású kényszerbetegsé
get „rendel meg” magának. A késztetés a 
drogéhség. Ez alakul át elementáris vággyá
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-  a drogkeresési fázisban az illető feszült, tu
datszűkült állapotban van. A szer elfogyasz
tása után megközelíthetőbb. Az averzív 
droghatás azt jelenti, felléphet olyan kelle
metlen mellékhatás, ami meghiúsítja a ké
sőbbi drogfogyasztását.

-A z  jár jól, aki averzív? Szédül, hány? 
Melyek a legveszélyesebb szerek?

-  Az LSD és a kokain. A kokainos ha
tás a legerősebb. Olyan területen hat, amely 
az elsődleges késztetéseket, mint az éhség, 
szomjúság, szex, kiszorítják. A kokain 
spontán depresszióoldó. A heroinisták sa
játos agresszív viselkedést szabályoznak. 
A heroinelvonásnál túlzott agressziók sza
badulnak fel. A barbitúrátok elvonása a 
legsúlyosabb tünetekkel jár.

- A  kaliforniai rendőrség DADA-prog- 
ramja azt üzeni, drog és bűncselekmény 
szétválaszthatatlan. Ha drogfogyasztót 
látsz, azonnal jelentsd a rendőrségnek.

-  Mi még nem tartunk ilyen erőszakos 
lecsapásoknál. Az orvostudomány kémiai 
és viselkedési kényszerbetegségnek, ad- 
dikciónak tartja a drogfogyasztást. Az ad- 
dikciő emberi szenvedésfajta. Nemigen 
gyógyítható. Ha az orvos terápiás szkepti
cizmussal közelít a beteghez, nem jó. Ha 
nem működik benne pozitív elvárás: (elvá
rom, hiszem, hogy meggyógyítom), gátjá
vá válik a betegben kialakuló (elvárom, hi
szek a gyógyulási esélyemben) folyamat
nak.

A páciens akkor keresi fel az orvost, 
amikor tűrhetetlen szenvedésfokba kerül, 
úgy érzi, abba kell hagynia a drogfüggősé
get. Vagy drogos barátainak halála erősíti 
fel veszélyérzetét. A gyógykezelésnek öt 
modelljét ismerik. A morális, a tanulási, a 
betegségi, a meditációs és a szociális mo
dellt.

A morális modellt nem alkalmazzák a

klinikákon, mivel antiterápiás jellegűnek 
tartják a bűntudat fokozását. Ez a módszer 
kultúrtörténeti: az ördög megkísérlésének, 
az akaraterő hiányának tartja a szenvedély- 
betegeket, a pácienssel morális leltárt ké
szíttet.

A tanulási modell tanult rossz szokás
nak nevezi a drogfogyasztást. Meghatáro
zónak az önkontrollt tartja, ezért stresszke
zeléssel a beteg gondolati struktúrájának 
átalakítására törekszik. Nem azért vonjafe- 
lelősségre a pácienst, mert szippant, hanem 
a tanulás elmulasztása miatt.

Az úgynevezett betegségmodell a bio
lógiai faktorokat tekinti elsődlegeseknek. 
Célként teljes absztinenciát akar, a kémiai 
dependenciát hangsúlyozva, azt gyógyítja. 
Tüneti terápiát alkalmaz. Más pszichiátriai 
betegség húzódhat meg a kezelt személyi
ségében.

A meditációs módszer az önmeditációs 
hajlamot fejleszti, a pszichés zavarra spon
tán öngyógyítási kísérlettel. A drogos, mint 
a pszichiáter, saját magának írja fel a kémi
ai szert. Itt kell megjegyezni, a profi drogo
sok kémiai zsenik. Amerikában a farmako
lógusok a drogosok felfedezései után kul
lognak. A pszichopatológiai állapotot az 
öntudat erősítésével szüntetik meg.

A szociális készségek fejlesztésén ala
puló szociális modell az ötödik a sorban.

-  A betegségi és tanulási módszer kom
binációjával kezdünk -  mondja dr.Gere- 
vich József. Az absztinencia kialakítását 
követően az önmeditációs modellel foly
tatjuk a gyógykezelést, a szociális modell 
pedig lépten-nyomon előbukkan. A legelső 
lépés: mekkora kockázatú ingerek váltják 
ki a drogéhséget? A hozzászokásban min
dig van egy öndestruktív, személyt károsí
tó elem. Kívülről jön idegen anyag a szer
vezetbe, fellép a belső inger. A külső és a
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belső ingerek befolyásolják a szervezetet. 
Másodlagosan kondicionálódnak az inge
rek. Ki miért alakítja ki az addiktív viselke
dést, ez alapkérdés. A kockázatkereső vi
selkedés tartozhat a személyiség alaptulaj
donságai közé, de számos esetben a drog 
hívja elő az egyébként nem kockázatkere
ső emberből. A tanulási modellben a beteg
nek feltárjuk viselkedése következménye
it. Szubjektív gondolataik után nyomo
zunk, az ingereket kiváltó hiedelmekre. A 
hiedelmek automatikusan beindítják a 
drogsóvárgást. Gondolati rendszerükben 
gyakran meghúzódó gyökérhiedelem a 
„senki se szeret, semmire se vagyok alkal
mas” fóbiája. A kábítószer alkalom arra, 
hogy „rendkmölli dolog történjen velem”.

A központi idegrendszerben felszaba
duló dopamin megcselekszi ezt. Gyakorta 
halálos rendkívüliséggel.

*
A kelet-közép-európai drogozásra ket

tősség jellemző. Szegény-drogozás, házi 
mákteakészítés, gyógyszer, szipuzás az 
egyik szubkultúra, míg a másik az import 
drog, s a vele járó dílerhálózat. Az utóbbi, a 
nyugati kerül várhatóan előtérbe, mivel ha
talmas üzlet, érdekcsoportokkal a háttérben.

A technopartikon tudják, mire kell 
helyezni a hangsúlyt a szolid ásványvizek 
forgalmazásától kezdve az óriási pénzeket 
jelentő speedig, extasy-ig. A technodiszkók 
egészében a drogra épültek. Fény, tánc, fris
sesség; a fiatal testek mozgásának élvezetes 
átélését, a hatást fokozza az extasy. A mari
huánának hamis hangulatjavító hatása van. 
Sejtelmesen megváltozik tőle a térérzéke
lés, ellazult, meditatív élményformációkat 
ad. A téveszmeképződések egy idő után a 
pszichiátriai osztályra vezetnek.

A jó  magánvállalkozó családból való, 
19 éves autószerelő fiú, H. Zoltán egyszer

csak zárt osztályon találja magát. A techno
partikról sikerült áttáncolnia magát a ko
moly lelki sérülések osztályára.

Ágyszomszédja, a 27 éves L. István ba
rátnője szólt mindkettőjüknek: ez így nem 
mehet tovább. L. István sikeres vállalkozó
ként jól keresett, élvezte a hétvégi techno
partikat, és sorra megjelentek a függőségi 
tünetek. Nem volt képes változtatni. Sze
mélyiség-átalakulását a speed oly mérték
ben előidézte, hogy már a barátnője is csak 
a drog után következett.

A két párás -  emlegették őket a Szent 
Rókus Kórház pszichiátriai osztályán. A 
para szó szleng kifejezés, bekattant, szen- 
zitív, droghatásra megváltozott személyi
séget jelöl, aki üldözési mániában is szen
vedhet, vagy vért lát csorogni a falból. A 
közgondolkodás bizarr, deviáns, kóros lel
ki működésűnek tartja az elmebeteget. A 
pszichiátriai betegségnek éppúgy megvan 
a zártsága, mint magának a pszichiátriai 
osztálynak.

A mákeredetű ópiátoktól a zavart tuda
tú páciensek sorra kerülnek a zárt osztá
lyokra. A mákteában keletkező vegyes al
kaloida codein és morfium hat az idegrend
szerre. Lajos négy éve még hajnalonta kelt, 
kijárt a piacra, ott vásárolta a virágkötéshez 
használt mákgubót. A májemzimek műkö
dését károsította az alkaloidák felszabadu
lása. Fogai meglazultak, kihullottak. Segít
séget akkor kért az orvostól, amikor már a 
mákgubót sem tudta megfizetni.

Dr. Szentesi Péter pszichiáter huszon
negyedik éve dolgozik az osztályon.

-  Hogyan segítenek a drogbetegeken?
-  A lelki állapotnak megfelelő kezelést 

kapják a gyógyszertől kezdve a pszichote
rápiáig. Nehéz olyan környezetet kialakíta
ni, amelyben a drogbeteg vállalja a drog
mentességet. Ha a kémiai szer kiürül a
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szervezetből, azzal még nem gyógyul a be
teg. Igazából a józanság lépéseinek megta
nítását nem oktatják az osztályokon. Kül
földön erre a célra kialakítanak munkaterá
piás intézményeket, illetve önsegítő cso
portokat. így szocializálják a pácienst a 
drogmentes életmódra. Külön szakma a jó
zanság megtartása. Az alapja speciális tu
dás. Az éppen kitisztuló tudatú a már kitisz
tult tudatállapotútól tanulja az egészséges 
életformát. Nyugaton számos önsegítő 
csoport létezik. Nálunk is ez lenne kívána
tos, ez a jövő. Magyarország lépéshátrány
ban van, nincsenek drogos önsegítő cso
portok, mint ahogy van az alkoholistáknak. 
Budapesten és vidéken a névtelen alkoho
listák már hálózattal rendelkeznek, ebbe 
kénytelenek a drogosok beépülni. Nincs 
meg még a névtelen drogos csoport. Ma va
gyok 8365 napos, mondja a beteg, ez hu
szonhárom év drogmentességet jelent. Ok 
más időszámításban élnek. Mindennap 
megküzdenek, a nem függő mai nap sikeré
ért.

V. Gyula 18 éves szobafestő-mázoló ta
nuló alkoholista apja és megkeseredett, 
folyton robotoló, átkozódó anyja közt nyúlt 
a narkotikumhoz. Anyja narkózó fia és al
koholbeteg férje miatt őrlődött.

A mélyen depressziós fiatalember sű
rűn megfordult az osztályon. Kiment, be
jött. Több felvételt követően egyszer csak 
nem jött többé. A doki barátaitól tudta meg, 
hogy V. Gyula vörösbort szívott fel a fecs
kendőbe, hirtelen emelkedő, kielégítő han
gulatállapotot kívánva elérni. A vörösbor a 
légzőközpont bénulását okozta. A fiú meg
halt.

Eljön az idő, amikor nyugatról nemcsak 
fogat csináltatni, hanem drogelvonásra 
jönnek majd hozzánk a betegek -  mondja 
dr. Szentesi Péter osztályvezető főorvos, a

Normafa szállodát alakítják át drogelvonó 
klinikává. A gyors, teljes, testi drogtalaní- 
tást nagy pénzért elvégezhetik, valóban. De 
a lelki drogtalanítás elmaradásával az 
egész csak üzleti szemfényvesztés.

#
Lerobbant, külvárosi kapualjban ül a 

roma gyerek, azon töri a fejét, bemenjen-e 
a nevelőotthonba. Vagy inkább maradjon? 
A cellhigítós üveggel közeledő lány, Zizi, 
eldönti a szituációt.

Egy liter hígító eltart reggeltől estig. 
Zacskóba töltik, felszippantják hódító pá
ráját. Utcán jó  szipuzni, mondják, egy fa, 
egy málló vakolatú fal bódult álmokat su
gall.

-  Három és fél hónaposán intézetbe ke
rültem, megjártam vagy tízet -  kesergi a 18 
éves K. Béla a Bokréta utcai nevelőotthon 
krízisrészlegében. -  1992-ben szoktam rá a 
drogra. Nekimentem a nevelőknek, dac, 
agresszivitás élt bennem. Az intézetben 
dögunalom teijeng. Gyere, mit unatkozol, 
fújjunk egyet-csábítottak, mikormég jó  fi
únak néztem ki. Aztán már én vittem ki a ki
sebbeket fújni.

-  Hogy lehet kábítás állapotban be
menni az intézetbe?

-  Kezdetben csak minimálisan látszik 
meg az emberen. Később dülöngél, rászól
nak, mi van. Szökünk, csövezünk. Arra is 
ráunva annyira elkanászodhatunk, hogy 
már bevisszük az anyagot.

A szerves oldószerek inhalálásával élő
ket kénytelenek voltak elkülöníteni. A 
Bokréta utcai nevelőotthonban a drogprob
lémák kezelésére kríziscsoportot hoztak 
létre. Teljes elkülönítésben, egyszemélyes 
cellába zárták a problematikus gyerekeket, 
rácsok kerültek az ablakokra, az ajtók elé. 
A más nevelőotthonokban kezelhetetlen fi
atalok ide gyűrűznek be 1984 óta.
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-  A drogkezelés lényege: alternatívát 
kínálni a droggal szemben, természetes kö
zeget, ahol az élet nem életidegen -  állítja 
Donáth Attila igazgató. A fiúk egyéni ér
zelmét, a felelősséget a lények, a világban 
való létezés iránt csak a mikroközösségek
ben fejleszthetjük, nem a nagy létszámú ne
velőotthonokban. Hatvan főt három mikro- 
telepen helyezünk el. Magyarország több 
pontját céloztuk meg: a Balaton-felvidéken 
szőlőkultúrába, Gyomaendrődön az állat
tartásba kapcsolódnak be gondozottaink. 
Arról szól a világ, hogy az oktatás és a szo
ciális tevékenység megfelelő arányban 
működjön. Az úgynevezett demokrácia- 
modell az egyéni esetfejlesztést, a megjele
nő egyéni képességek kibontását hangsú
lyozza. Már gyermekkorban kerüljenek 
felszínre az indi viduációs érdekek. Az álla
mi gondozott kecsketartóként tulajdonosa 
lesz néhánynak. Csakhogy a segítő mentor
képzés óriási pénzébe kerül az államnak. 
Nyolc gyerekhez öt pedagógus, egy pszi
chiáter, egy pszichológus szükségeltetik. 
Pestről kívánatos vidéki munkahelyre vin
ni a gyerekeket, ahol megerősödve önálló 
életvitelre lesznek képesek.

-  A középiskolák elvesztették vonzó 
hatásukat, bement a piac az iskolákba- szól 
közbe Szarka Zsolt nevelő. -  A szellemi ol
ló szétnyílt, nincs stabil középréteg, űrben 
mozognak a gyerekek, szakadék szélén 
táncolnak az átalakulás finanszírozható 
gondjaival küzdő nevelőintézetek. Szét
nyílt, szétszakadt a társadalom. A kor
mányzat nem foglalkozik a legalja embe
rek sorsának megfordításával. Vidéken 
masszív agrárproletárság van kialakuló
ban. Megszűnt a Körösi Állami Gazdaság, 
alkalmazottai nincstelen munkanélkülivé 
váltak. Az agrárproletár a kocsmába szorul, 
a gyereke eleve hátrányos, sodródik a drog,

a bűnözés felé. A tőkeszegény vállalkozók 
nem tudják a vidék foglalkoztatottságát 
megoldani. Pillanatok alatt veszélyes em
ber lehet a becsületes gyermekekből, ha két 
munkanélküli szülő van, tizen felüli gye
rekszámmal. Gyomaendrődön még szap
panjuk sincs a volt grófi majorságban, alias 
a volt állami gazdasági tanyán tengődő csa
ládoknak, tetvesen, szennyes ruhában tén- 
feregnek a gyerekek. Egy-két rendesebb 
család azzal szúr szemet, ha ápoltabb. Ami
kor ennyire szaporodik a bűnözés, mit ért
sünk humanizáláson? Az embertisztelet 
mintha kiveszne az erőszakot dicsőítő film
kockákról. Magyarország nem lehet az 
US A-hoz hasonlatos, ahol a bevándoroltak 
formálták ki a nemzeti tudatot.

#
Az ifjúságvédelemről rendezett II. 

Nemzetközi Nyári Jogakadémia büntető
jogi konferenciáján Frank Tibor, a tököli 
intézet igazgatója Kecskeméten kijelentet
te, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők kezelé
sében kizárólag a humanizálás hozhat 
hasznot a társadalom számára.

Humanizálni, de miből, hogyan? A 
gazdasági nyomor kiváltotta erkölcsi nyo
morban milyen perspektívát lehet vonzóvá 
tenni a fiataloknak?

Aggasztóan egyre lejjebb megy a kor
határ a szexpiacon, az agresszív cselekmé
nyekben. Az utcán csellengő, magukat iga
zolni nem tudó fiatalokat a Róbert Károly 
körúti krízisszállóra viszik. A drogveszély- 
helyzetekkel SzvitákZsolt nevelő foglalko
zik.

A nyurga, szőke, intelligens arcú, 
húszéves nevelő nem szívesen adja a nevét.

-  Ebben a szakmában nincsenek nevek, 
legfeljebb becenevek. A lakáscímem se 
tudhatja meg senki. A drog elleni küzdelem 
a szívügyem, a hivatásom. Soha nem jó ba
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rát, aki drogot ad, értsd meg végre -  mon
dom el naponta százszor - , tudod, mit mű
vel a szervezeteddel? Nálunk most jelenik 
meg a crach, a szegény ember kokainja. 
Rövid ideig hat, hosszú függőséget okoz. A 
tiniknek tiltani nem lehet. Csak azért is csi
nálja, meddő minden felvilágosítás. Én 
egyedül orvosi és pszichiáteri kezelést nem 
végezhetek. Csak veszem a telefont, hívom 
az intézményt, hogy beutaljam a drogfüg
gő gyermeket. Ha valaki gyengébb lelküle
tű, „rajta van” az anyagon. Aki a vallásban 
talál feloldódást, menjen egyházi drogel- 
vonóba, aki nem, államiba. Különbséget 
tennék a divatnarkózók és a kényszemar- 
kózók között. Vannak köztük intelligens, 
színes egyéniségek és eldurvult bűnözők. 
Egy ország minél szegényebb, annál több 
állampolgára menekül drogba, alkoholba. 
Annyira légüres térbe kerülhet egy ember, 
senkije, semmije nem marad, csak a kábu
lat, a gyilkos illúzió. Durvulnak a diszkók. 
Az udvarolni nem tudó, csak testiségre vá
gyó fiúk narkót dobnak titokban a lány kó
lájába. A szórakozóhelyek negyven száza
léka valamiféle drogot fogyasztó fiatalok 
gyülekezete. A gyógyszerek drágák, a re
ceptmizéria folytán crachot, speedet, an
gyalport szereznek be. Remekül megélnek 
a dílerek.

*
Nevelési tanácsadó: hajszolt külsejű, 

középkorú nő, a VI. kerületben. Három ál
lása van, hogy a fia magas anyagi követel
ményeit kielégítse.

A gyerek éjszaka egykor tér haza buli
ból és enni kér. Az anya rettegve lép a hű
tőhöz. Huszonegy éves fia magatartása 
mind fenyegetőbb. Sz.I-né titkolja szakmai 
kudarcát: afia díler. Hol százezreket szór el 
egy hét alatt, hol az anyját gyötri tartozásai 
kifizetésével.

-  Hülyének néz a tulajdon gyermekem 
-  mondja. -  Nem vagyok hajlandó az álta
la ajánlott műszaki cikkekből semmit meg
venni. Biztos, hogy lakásbetörésből szár
maznak. A bűnözés és a kábítószer össze
függ. A fiam tavaly nyáron fél évet ült a 
nürnbergi börtönben. Nézték a színes tévét, 
remek volt az ellátás. Kis hal ő a nemzetkö
zi hálózatban. Engem viszont megöl a sötét 
üzelmeivel.

Sz. I-né azon töri a fejét, hogyan tudná 
a rendőrökkel elvitetni egyszülött tulajdon 
magzatát.

*
A rendszeres szerfogyasztók egy bizo

nyos szint után dílerekké válnak. Annyi 
pénzt nem tudnak előkeríteni, hogy e kínos 
lépcsőfokot ki- vagy megkerülhessék. 
Nagy kár ezekért a nagy kreativitású, re
mek fogékonyságú fiatalokért, akik a bűn 
útjára sodródnak, menthetetlenül.

-  Olyan erkölcsi magaslatról beszélni, 
a legerkölcstelenebb dolgokhoz folyamod
va, csak a drogosok képesek -  mondja Ta
kács Annamária, a Rév Ambulancia veze
tőnője - ,  az ember egyik döbbenetből a má
sikba esik. Intelligens fiatalok, akik egy 
ötéves gyermek érzelmi, indulati szintjén 
állanak, nem tudnak kapcsolataikban nor
málisan viselkedni. A drog elválaszt. A 
drogos kibújik a társadalmi beilleszkedés 
felelőssége alól. Nem és nem, ő rendkívüli, 
különleges egyéniségnek tartja magát. A 
közösség nem tud vele bánni. Míg az alko
holista viszonylag jól szocializálható, ha 
megtanulja kezelni a konfliktusait, addig a 
szerfogyasztókra ez nem áll.

-M iért nem?
-  Máshonnan jönnek, sokkal magányo

sabb betegek. Korán megtapasztalják a ki
rekesztettséget, kisebb korban sérülnek, 
mint az alkoholisták. Érzelmileg deprivál-
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tak, sorsukban kimutathatók lépten-nyo- 
mon a traumák, a brutalitás. A narkomán fi
atalokat ambulánsán nem lehet gyógyítani. 
Hosszú idő szükséges személyiség-struk
túrájuk alapos átalakításához.

-  Az ambulanciákat olykor kihasznál
ják...

-  Erre a nyavalyás metadonra gondol? 
Haragszom rá. Heroinkiváltó szer, de szó 
sincs leszoktatásról. Nehéz leszokni a meta- 
donról. A kriminalitási részt ugyan kizáija, ha 
metadonhoz jut az ambulancián. Zseniálisan 
működik az információ-hálózatuk. Métádon 
van? -  esnek be az ajtón. Nincs? Akkor visz
lát. Annyira tudnak rejtőzködni, annyira ön- 
törvényűek és elérhetetlenek, hogy az elké
pesztő. Rafináltak egyúttal. A drogtörvény 
körüli viták idején, ’94—’95 tájékán kihúzód
tak a kezelőhelyekről, megcsappant a létszá
muk.

-  Nem sok sikerben lehet része önnek.
-  Nem. Bevezettük részükre az amerikai 

akupunktúrás gyógykezelést, de annyi kitar
tásuk nincs, hogy háromnegyed órát kibírja
nak a fülükbe szúrt öt tűvel. Homokzsákként 
dűlnek jobbra, balra. Kábultak. Belealszanak 
a kúrába. A nyáron viszont nagy élményem 
volt az Alsóörsön megrendezett ./ó^a drogtá
borban. Borzasztó rossz állapotban kezdték 
el a kemény heroinosok a tábort, negyedórán
ként hasmenéssel rohangáltak a mellékhelyi
ségbe. Aztán rendbe jöttek gyógyteával, jó
gával. Nem gyógyszer, hanem ez kell nekik. 
Közösség jóga, ahol kidolgozhatnák maguk
ból ezt az elesettséget.

-  Egy pszichiáterünk a nyugati önsegítő 
csoportokat említette követendő példaként.

-  Én ellentmondók. Az alkoholisták 
Gamma Gt önsegítő csoportja eredményesen 
működik, de eddig kudarcba fulladt a drogo
sok akárhány önsegítő csoportjának életre- 
hívó kísérlete. Az egy éve nem szerhasználó,

a lábán megálló drogos abban a pillanatban, 
„összeesik”, ha a másikon szerhatást észlel. 
Tizenkét drogos nem ülhet úgy együtt, mint 
tizenkét alkoholista. Ha egy be van lőve, a 
többi tizenegynek csorog a nyála és rohan a 
szerért.

Beszélgetésünket tompa puffanás akasztja 
meg. A narkomán mindenevő, alapszinten 
mákteát és Noxyront, a felső régióban kokaint 
fogyasztó Sz. Csabát, aki harmincnégy évesen 
húszéves drogmúltra tekint vissza, epilepsziás 
nagyroham terítette le a Bartók Béla úti ambu
lancia folyosólyán. Homlokán tapasz, zúzódá- 
sok. Allából varratok lógnak ki.

-  Diszfunkcionálisak a kórházi osztályok 
-  néz rám kétségbeesetten, telefonért nyúlva 
a vezetőnő - ,  vannak kívánatos és nemkívá
natos narkóbetegek. Sz. Csaba minden kór
házat végigjárt már negyvenszer, ötvenszer. 
Sehol sem akarják fogadni, mintha feketelis
tán lenne, reménytelen esetként.

Hosszas telefonálás után megérkezik a 
mentő. Lehangoló a látvány, amint a roncs fi
atalembert elszállítják. Hosszú, koszos haja 
méreggel telt, sápadt homlokához tapad. Már 
csak a Lipóton fogadják.

#
Aznap este A bőr tükre című angol filmet 

néztem meg a Toldi moziban. Jelen volt a 
rendező, pár szót szólt a vetítés előtt: Ameri
kában tíz perc után otthagyták a nézők a fil
met, annyira beteg atmoszférát árasztott. De 
hát ma ilyen a világ. Beteg. Nem tudja, kinél 
van narkó, az nyugodtan vegye be -  mondja.

Elsötétül a nézőtér, értelmes arcú fiatalok 
ülnek körülöttem. Szorongok. Szorongunk. 
Vajon hányán vették be Mr. Rippley fura elő
szavára a szert, amely a betegnél betegebbé 
tesz, a sejtek szintjén pusztít. Mi a megoldás? 
Valóban gyógyíthatatlan a világ?

Pardi Anna


