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Czapáry Ve ro ni ka
A fi zi kai fáj da lom le het egy sze ri, de

le het hos  szan tar tó is, utób bi eset ben

ál ta lá ban ha tás sal van a lel ki mű kö -

dés re. Köny ve im ben so kat írok a fáj -

da lom ról, fő két a fi zi kai fáj da lom és

lel ki bán tal ma zás együt tes ha tá sá ról,

ami kor a fo lya ma tos fi zi kai fáj da lom

lel ki be teg ség gé fa jul hat. Fre ud egyik

leg na gyobb fel fe de zé se a hisz té ria,

mint lel ki ál la pot, fi zi kai tü net is egy -

ben, a hisz té ri á ban azon nal egye sül a

fi zi kai és a lel ki. A hisz té ria ál la po tá -

ban az agy ba tó du ló ener gia át for -

mál ja a tes tet, a lel ki fáj da lom se gély -

ki ál tá sa jól lát ha tó fi zi kai tü ne tek ben

je le nik meg. A fáj da lom nyel vé nek

meg szó lal ta tá sa, - amit köny ve im ben

meg pró bál tam - nem kön  nyű fel adat,

hi szen va la mi olyan góc pon tot akar -

tam meg szó lal tat ni, amely ter mé sze -

té nél fog va ki fe jez he tet len, mint a

ha lál vagy a go nosz meg nyil vá nu lá sa.

A fi zi kai vagy lel ki fáj da lom írás sá vá -

lá sá hoz nem csak mé lyen be le kell

érez nem ma gam új ra a fáj da lom ba és

ar ra egy kü lön nyel vet ta lál nom, de az

ol va só nak is va la mi fé le kép pen át kell

él nie a meg ér tés hez a fáj dal mat. Fáj -

dal mat pe dig sen ki sem sze ret érez ni. 

Csobánka Zsu zsa
A test és a lé lek ná lam szer ve sen ösz  -

sze füg gő fe szült ség, mely a szö ve gek

alap ja lesz. El vá laszt ha tat la nok,

ugyan an nak az érem nek két ol da la. A

vá ro sok ban va ló sé ta, a fu tá sok, az

erőn lé ti edzés, a me di tá ció, az, hogy

mit eszem, do hány zom-e vagy iszom-

e al ko holt, mind ki hat az írá sok ra, hi -

szen egy-egy ta pasz ta lat a test és a lé -

lek meg is me ré sé nek út ján. Egy-egy

ol va sa ta ugyan an nak a lé te zé si mód -

nak. Fo lya ma tos ke ren gés az el fo ga -

dás fe lé, le egy sze rű sít ve per sze

mond hat juk, hogy a com bom vas tag -

sá gá ról vagy gyo mor fá jás ról van szó.

Alap eset ben hi ú sá gi kér dés, nár ciz -

mus, ami az al ko tói lét nél kü löz he tet -

len ele me, de ez amen  nyi re ins pi rá ló,

épp úgy szét tud szed ni. És mind ez a

vi szo nyok ban, az érin té sek ben

ugyan úgy tük rö ző dik, kí vá nok-e va la -

kit, jól esik-e a je len lé te, a mon da tai,

ez ál tal egy újabb sí kot hoz va be a

meg is me rés be, az el fo ga dás ba. Min -

dig csak kö ze lí té sek van nak, egyen sú -

lyo zás. Na gyon kell fi gyel ni. 

Grecsó Krisz ti án
Azt hi szem az lesz a leg jobb, ha ide -

má so lok egy rész let egy friss írá som -

ból (Ad ven ti lel tár): "Az idei ad ven tet,
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így hoz ta a sors, lel tá ro zás sal töl töt -

tem. Lett időm, csön dem, fáj dal mam

hoz zá, hogy fe gyel me zet ten le von -

jam a kö vet kez te té se ket: hol tar tok,

mit csi ná lok, kit sze re tek és ki sze ret.

Köz ben szé pen csönd ben cso dál tam a

fáj dal mam hő se it, az or vo so kat, a nő -

vé re ket, akik, ha a po kol újabb kö ré be

ér tem, még egy adag csil la pí tót kö töt -

tek a branülbe. Las san, csep pen ként

ol dó dott a mé reg, kön  nyű lett a tes -

tem. Né ze get tem ezt a cse ne vész te -

he tet len va la mit, te len nék én, mond -

tam ne ki, te vagy a tes tem, és így

meg csal tál, el hagy tál." Má sol hat nám

to vább. Mert nagy já ból ar ról szól,

hogy mi ben se gí tett ez a "tes ti bé két -

len ség", ahogy te mon dod. Mi ben volt

bé kes ség. És on nan néz ve, mégha az -

óta már jól is va gyok, mi ért írok más -

kép pen. 

He ve si Ju dit
Ak kor, ami kor ép pen va la mi tes ti fáj -

dal mat ér zek, kép te len va gyok ír ni.

El len ben szin te min den egyes ver sem

tematizálja va la mi kép pen a fáj dal -

mat, tes tit épp úgy mint "lel kit". Na -

gyon gya ko ri vi szont, hogy egy-egy

vers tes ti fáj da lom ra em lé kez ve, an -

nak men tén szü le tik. A mig rén pél dá -

ul olyan ál la pot, ami ben sem mi más

nem lé te zik, csak a fej fá jás, át ve szi az

irá nyí tást min den fe lett. Olyan kor

nincs más. El len ben ar ra em lé kez ni,

új ra gon dol ni a fáj dal mat egé szen kü -

lö nös. Olyas mi ket is elő hoz, ami nek

meg élé se, át élé se ép pen az adott fáj -

da lom mi att nem volt le het sé ges. És

per sze mind ezt "tisz ta fej jel" már to -

vább gon dol ni, szí nez ni is le het. A fej -

fá jás egy ki csit olyan mint a drog. 

Ka la pos Éva Ve ro ni ka
Jó a kér dés, mi vel én egy mig ré nes

em ber va gyok, még hoz zá ab ból a faj -

tá ból, akin ez a nya va lya ál ta lá ban

stressz ha tá sá ra tör ki. A mig rén na -

gyon ér de kes ál la pot: ilyen kor a ko po -

nyám tel jes te rü le tét szin te meg bé -

nít ja a fáj da lom, nem tu dok mo zog ni,

és csak sö tét, hű vös és csen des szo bá -

ban bí rom el vi sel ni a gyöt rel me ket. És

igen, a mig rén épp emi att de lí ri u mos

ál la pot is; a fáj da lom ki emel a vi lág -

ból, és ugyan ab ba a köz tes tér be visz

át, ahol a vé le mé nyem sze rint az al ko -

tás is szü le tik: egy faj ta ön tu dat lan,

csu pán az el ho má lyo so dó ér zék szer -

vek kel ta pasz talt va ló ság ba. Mi vel ko -

mo lyabb tes ti ba jom még nem volt,

biz tos, hogy ha nem él ném át ezt az ér -

zést né hány ha von ként, fo gal mam

sem len ne a fáj da lom ter mé sze té ről,

az ár nya la ta i ról, ar ról, ho gyan hul lám -

zik, ho gyan le het meg sze lí dí te ni, vagy

ép pen az alá zat ról, ami kor rá jössz,

hogy nem le het, és át en ge ded ma gad

ne ki. Én is, mint min den ki, fé lek a fáj -

da lom tól, pe dig ta nít, a tes ti épp úgy,

mint a lel ki, és ne kem író ként a ta nu -

lás nál nincs fon to sabb fel ada tom. 


