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23. Ráhanyatlás

Tehénszaros kis élet ez így, fasz se tudja,
mihez kezdjek vele. Azért hiányoznak a szerek,
hogy ne kelljen ezzel foglalkozni. Baudelaire
csarnokokat emleget, zárójelbe tett, könnyű létet,
Ady is érti, hogy mi az a saját Pimodán, apám, 
földhözragadt kis paraszt, mondta erre, jobb volna, 
könnyebb, néha bután. Valami hasonló elő is került 

filozófián.
Hogy ez a ráhanyatlás a létre. Heidegger vagy talán 

Kierkegaard.
A napok egyhangúan telnek, a benzodiazepin-kezelések 
mellett kis tévé, alig bírok bármire is figyelni, evés, 

szarás,
meg naponta, bár rühellem, de kötelező: csoportos 

foglalkozás.
Ez az egész nem én vagyok már, alig marad belőlem 

valami,
olyan balfasz-amerikás ez az egész, csomó elmebeteggel
összeülni, naponta, kész röhej: ki nem szarja le, hogy 

kinek
mi a baja, hagyjanak békében engemet, adják visz-

sza a Körútat!
Azt hallom, hogy találjak magamnak az életben célokat, 
józanul élhető és élvezhető értékeket, bla-bla-bla, ba-

romság,
ha beültetnek hülyék közé, elkezd az ember azono-

sulni velük,
hülyévé kezd válni tényleg, szinte már csak azért, 

hogy a helyének,
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amit kijelöltek neki, megfeleljen. Embertelen kör-
forgásban

végül oda jut, ahova az előítélet szánta: gyogyóba, 
zárt osztályra.

Mi másra gondoljon az ember, amikor olyanok kö-
zé kell beülnie

nap mint nap, amilyen például furcsán beszélő szo-
batársam: 

Andor, a képzeleteivel, meg a trilla beszédével. Mit 
mondjak, 

ha volna kedvem viccelődni, azt mondanám: Hoppácska, 
érdekes balesettel van itt dolog: többek között az a fix 
meggyőződése, mániája, hogy van egy Dumpf Endre 

nevű barátja, meg
hogy felbérelte, megbízta egy titkos feladattal, külde-

téssel a NASA.

24. Disszonancializál
Andor tényleg iszonyú érdekes, van egy teljesen sa-

ját, különös 
nyelve. Még éppen érthető marad, de énekel, mint-

ha félig finnül vagy
madárcsicsergésül lenne, mintha kacagna a szavak-

ban, mintha
énekelne, miközben mondja, néha trillaszerű, néha 

hablatyolás,
néha csak szótagok érthetőek, a hangzás pedig soha-

sem durva, 
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valóban érdekes, amikor az egyik nővért megkérdez-
tem róla, azt mondta, 

hogy évek óta itt van már, az intézeten kívül nincs is 
saját otthona, 

rokona sincs, vagy ha mégis, nem tartják a kapcsolatot.
Beadták, és ennyiben maradt az ügy, ennyiben ma-

radt a dolog.

Amúgy nagyon választékosan, bő szókinccsel beszél, 
sok idegen

szót használ, sőt nekem az is eszembe jutott, hogy 
tényleg mérnök

lehet, hogy valóban járt esetleg a NASA-nál, de a 
nővér azt mondta,

amennyire ő tudja, a megyehatárnál tovább sosem 
jutott. Tényleg

furcsa volt, hogy ami: az egy falusi ember, és amit 
tud: egy mérnök

választékos tudása, semmiképpen nem passzoltak 
össze, disszonancializáltak.

Ezt a kifejezést például ő használta egyszer, de amúgy 
is sok idegen

szóval beszélt. Kognilla dinánc, ezt mondta, amikor 
valaki szóba hozta, 

hogy kinézetre somogyi paraszt, aztán, ha megszólal: 
fővárosi mérnök, 

értelmiségi nyelvhasználat, akár egy igazi, pesti nagy-
polgár.

Olykor csak ül, csöndben, a sarokban vagy az ágyán,
máskor meg fecseg, csicsereg, hadonászik, rohangál,
egy elnyűtt, színes pöttyös zoknit, fótosazzazokni, így 

hívja,
(mindig magánál tartja), és ahogy elhalad sietős, ap-

ró léptekkel
az ember mellett, odatartja, mutatja, hogy azt ő hí-

mezte.

Egy alkalommal ő ment a boltba. Összegyűjti ilyen-
kor valaki a kéréseket,

a többiek odaadják neki a pénzt, hogy vegye meg 
egy úttal mindenkinek

a kisebb dolgokat az ABC-ben, parizer, zsemle, fog-
krém, esetleg borotva,

egy sétát meg lehet így spórolni. Na, amikor őrá ke-
rült a sor, a szatyorba 

szépen sorban, igen komoly rendben, bepakolt min-
dent, 

majd az árukat az étkezőben név szerint kiosztotta.
Viszont visszajáró nem volt, azt szerintem fogta, és 

elrakta.
Amikor emiatt számonkérte valamelyik, akkor azt 

válaszolta,
hogy: pénzella nem vészik, csak átallulla zsebű egyi-

ke, másika.

Nem is tudom, mi ebben a furcsább: ahogy mond-
ja vagy, hogy

érteni vélem, amit mond. Sőt, intelligensnek gon-
dolom.

Forog önmagában, ezt látom, ez világos, de szerin-
tem nem bolond.

25. A pszichiáter szobája
Eddig egész életemben még pszichológusnál sem 

voltam.
Nemhogy pszichiáternél, mint most itt, a gyogyóban.
Kötelező, nem szabad program. Annyit azért ma-

gamban 
elkönyveltem, hogy nem ez pályafutásom, életem 

csúcsa,
csúcspontja. Valamelyik barátom, szellemes drága-

ságom
mondta azt egyszer, hogy ha már, akkor inkább pszi-

chiáterrel
ül össze, semmint pszichológussal, merthogy ko-

molytalan
ez a lélekmasszírozósdi baromság, hogy tudománytalan
hülyeség, én is ezt gondolom igazából, hogy a hang-

zatos mesék
a lélekről, hatásokról, elfojtásról nem többek magya-

rázkodásnál,
bár abban azért lehet valami, hogy apánál és anyánál
sokszor keresendő a probléma gyökere, de azért min-

dent
arra fogni mégsem lehet. Merthogy van azért agyunk.
Meg van a kémia. Na, és persze a gyógyszerek. Ho-

gyan lehet
megkülönböztetni a pszichológust és a pszichiátert?
Egyszerű: a pszichiáternek van recepttömbje, írhat 

fel gyógyszert.

Az enyém, az úgymond nekem kiutalt szaki, egy nő.
Nem tudom eldöntetni, hogy ez jó-e, mindenről
azért nem fogok tudni vele beszélni. Például nem 

tudhatja,
milyen érzés a merevedési zavar vagy a korai magömlés.
Meg ha tudná is, egy nővel azért mindenről mégsem…
Minden semmiségen nem akadok fenn, de van egy 

határ,
talán tényleg szemérmességnek hívnám, na, azt azért
mégsem lépném át. Viszont valamiért férfi kollégát
nem tudnék elfogadni. Nehéz ezt kimondani, de ahogy
megnyílnék neki (valamiért erről nem a lélek, hanem 

a farpofa 
jut eszembe), úgy érezném magam, mint valami buzi.
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Hanyatt feküdni nem kötelező, sőt, amikor először 
voltam,

ha akartam, sem lehetett volna. Gondolom, ez 
ugyanolyan

ameszes, filmes közhely, mint annyi sok minden,
az európai kultúrában értelmezhetetlen, a filmekből
ismert dolog. Tényleg rengeteg ilyen van. Olyasmikre 
gondolok, mint a nyomozások menete, az esküdtszék,
a sürgősségi ellátás, meg úgy általában a kórház.
Ahogy kinéz, ahogy teszik a dolgukat, meg egyáltalán:
a világképük (itt, Európa keleti felén nekünk azért kicsit
gyerekes). Mindenesetre, nálunk, a pszichiáter szo-

bájában
lefeküdni nem lehet, heverő sehol, de jó nagy fotel van, 
mellette tömör bükkfa asztal. Ez tele mappákkal, pa-

pírokkal, 
jegyzetekkel. Nem tehetek róla, nem kutakodtam, 

de ahogy
leültem egyszer, pont Andor papírjai voltak legfelül.
Az igazság az, hogy érdekelt ez az ember, ezért elol-

vastam, amit 
lehetett. Egy kórkép-leírás, néhány fénykép meg ösz-

szegző lelet.

26. Skizoaffektív zavar
(Kórkép-leírás)

Pszichés státusz: éber, minden vonatkozásban orientált, 
figyelme felkelthető, verbális megnyilatkozása cizel-

lált, terelhető, 
de néha spontán terelődik, figyelme nehezebben 

rögzíthető. 
Jó intellektusú, jól verbalizál. Gondolkodása időn-

ként gyorsult, 
célképzete megtartott. Mnesztikus funkciók rendben. 
Nyelvileg színes stílusban fogalmazva fejezi ki magát, 
neologizmákhoz hasonlatos, új szavakat „gyárt”, 
melyek találóak, az érthetőség határán mozognak ugyan,
de a határon innen, még éppen érthetőek. Humora 

szarkasztikus, 
kontrollt tartva, viccei, megjegyzései találékonyak, 

de nem sértőek. 
Gyorsult pszichomotorium, enyhe felhangoltság, fo-

kozott 
késztetés jellemző. Máskor szorongás jelei mutatkoznak,
hangulata esékeny, deprimált. Gyengébb időszakaiban 
szomatizáció (gyomorgörcs, izzadás, légszomj) sem 

kizárt.
Ilyenkor, bár gondolkodása alakilag és tartalmilag ép, 
saját fizikai állapotának, teherbírásának gyengülésé-

re centrál

és negatív énkép jellemzi, életvezetésében nem lát 
megoldásokat, 

jövőképe bizonytalan. Érzékcsalódása nincs, 
doxasémák nem 

explorálhatók, de ilyenkor fokozott betegségtudata van.

Felvétele előtt felhangoltsága az indokolt mértéket 
túllépte, 

ami főként irreális vásárlásokban, indokolatlan pénz-
költésben

nyilvánult meg. Irracionális ténykedését próbálja ra-
cionalizálni, 

betegségbelátása korlátozott, a realitáskontroll érintett. 
Saját életére vonatkozóan időnként megalomániás 

terveket vázol fel,
melyeket nyelvileg színesen jelenít meg. Suicid in-

tenciói sem
felhangolt, mániás, sem depresszív betegségszakasza-

iban nincsenek.
Kezelésével elfogadó, együttműködő, korlátozott be-

tegségbelátása
ellenére. Konvencionális, osztályos működésben ke-

rettartó. 
Csoportterápiás foglalkozásokon aktívan részt vesz, 

megnyilvánul, 
de sohasem lekezelő, bár a többi beteg számára oly-

kor frusztráló
gazdag szókincse és gyors beszéde, különös aktivitá-

sa.  Közösségi 
működésekben központi szerepet tölt be, amely oly-

kor hypomániás
fázisba csap át. Figyelmét ilyen alkalmakkor hamar 
elveszti. Korábban felhangolt, mániás vagy hypomániás
és depresszív fázis miatt is kezeltük többször. 
Vélemény: schizoaffektív zavar.

27. Csendes ülős
Az intézetben két foglalkoztató is van, szabadidős szoba,
ha úgy tetszik. Van egy Csendes Foglalkoztató, oda
Andorral szoktunk járni, lényegében egy kis könyvtár,
lehet olvasni, halkan zenét hallgatni, az egyik sarokban
computer is van, két kis munkaállomás. Nem nagy 

dolog,
tudom, de van internet is az egyiken, azon kóborolok,
szörfözök néha, olvasni még nincs türelmem, de be-

járok,
ha másért nem is, de a viszonylagos csendben legalább
tudok kicsit gondolkodni, vagy pilledni, szusszan-

ni egyet.
Andor viszont állandóan olvas ilyenkor, azt mond-

ja, kutat,
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hogy kutatómunkát végez. Hogy ez mit jelent, nem 
tudom,

Kleistet, pláne Hölderlint vagy Nietzschét azért még-
sem

tartanak, ami persze kész szerencse, a bolondok mindig
megkapóak és idegenek, egészségesnek is, nemhogy
egy betegnek. Nők Lapja, Blikk, romantikus könyvek,
van Jókai, némi sci-fi meg pár tucat kalandregény,
összességében kétszáz körüli könyv, plusz az újságok
az egész, de még így is: jó kis menedék, falakon tú-

li világ.
Ablak, ami valami olyanra nyílik, ami nem ez, ami 

nem az itt,
ami túl van ezen. Ha még rá is gyújthatnék, akkor jelen
állapotomban ezen a helyen talán még boldog is 

tudnék lenni.

Ehhez képest a Nagy Foglalkoztató, afféle társalgó szoba.
Itt tölti a brigád legnagyobb része a napjait, társasoznak,
van tévé, videó is, külön, zárható szekrényben, beállítva 
az egyik sarokba. Emlékszem, középiskolában, a kol-

légiumban 
volt ilyen. Külön tévészoba, a videó ugyanígy elzárva.
Volt viszont egy srác, Attis, az ő tudománya állt abban,
hogy egy szöggel, a sarokvasakban túrva, ki tudta
nyitni pillanatok alatt a szekrényt, majd ugyanígy 

visszazárni is.
Tíz másodperc volt, ha jól emlékszem, a rekord,
az ő áldásos munkája tette lehetővé a koleszban
az éjszakai tömeges, tiltott videót, kizárólag pornót
néztünk, nagy dolog volt ez akkor. Net még nem volt,
VHS-korszak, pornó még videón is csak úgy volt, hogy
szinkron nélkül, buta, szenvtelen férfihangon alá-

mondtak 
az eredeti nyelvnek, ma már kész röhej, a nők férfi-

hangon mondták, 
ahogy élveztek, hogy ahh, gyere, igen-igen, basszál!

Attisnak híres története volt, amikor az egyik ilyen 
alkalomkor

az őrszemnek kiküldött srác bekiabált, riadó, gáz, 
jön az igazgató!

Váratlan éjszakai ellenőrzés, ritkán ugyan, de azért volt
néha ilyen, mi meg kezünkkel a gatyánkban ültünk, 

ez már
milyen, aki, ahol tartott, abban a pillanatban, úgy 

pattant fel,
és rohant kifele, fel a szobába, gyorsan be az ágyba, 

esetleg 
még befejezte, ami zajlott, csimpaszkodva az utol-

só képbe,
a férfihangon nyögdécselő, meztelen, vonagló emlékbe,
eltűnt mindenki, kivéve Attist, aki egy százas szög-

gel a kezében

ott ült egyedül, éjszaka, a tévészobában, együtt a már 
visszazárt 

szekrénnyel. Azt bámulta magában, a kollégium leg-
rosszabb átlagú

tanulója volt, mondjuk ki: tesi nélkül alig volt meg 
az egyegésznyolc.

Az igazgató benyitott, szemüveg feltol, jól látom?, 
ráncolta össze 

a homlokot, éjszaka kettőkor?, Attila, mit csinál itt?, 
ezt kérdezte,

Attis pedig azt felelte, de tényleg, beszarás: Igazgató 
Úr, gondolkodok.

Most mindenki ajándékokat készít az intézetben, 
már karácsonyra

készülnek szép, szokatlan csendben, mindenki gyárt 
valamilyen terméket, 

rongyokba csavart textilből készült babák, gyertya, 
rajzok, mézeskalács.

De nekem a kötött, teknő nélkülire sikerült teknős a 
kedvencem.

Ezekből lesz karácsonyi vásár, beszarok, ott árulják 
majd a vackokat,

ráadásul nem csak az intézetben, de ki is települnek, 
a faluban,

a települési vásáron is kínálják az úgynevezett kéz-
műves cuccokat,

a bevétel közös, kávét meg játékokat vesznek belőle, 
sakkot, társasokat.

Ahogy elnézem őket, irigy vagyok. Mert elég nekik, 
amijük van.

Basszus, talán ez a titok. Legtöbben közülük, döbbe-
net, de boldogok.

28. Köszönölőm
Andor a foltos zoknijával egyik nap az ebédlőben állt.
Felhangolt napja lehetett, mert kiabált, éppen
a zoknijáról magyarázott, hogy mennyi színű cér-

nát vart
bele, hogy milyen kavalakkadát, így mondta, gon-

dolom:
kavalkád, színekből. Ott lebegtette a darabot a sor-

ban állók
orra előtt, mutatva, rikoltozva, milyen szép lett. Hát,
mit mondjak, ez biztos nem a depresszív fázisa, de 

tényleg:
ez a frankón túlmozgásos szakasz, ahogy időnként a 

szobában
is rájön, olyankor kipakolja a szekrényét, aztán vissza.
Ezt akár többször megismétli, közben néha énekel.
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Nem csoda, hogy még az intézeten belül is nagy sze-
mekkel

néznek erre az izgő-mozgó, zoknilobogtató, 
a többieknek már-már frusztrálóan okoskodó manusra.

Mondjuk, amit a szemében látok, mélyen, valahogy
a háttérben, szemfenékben, az azért valóban gyanús.
Azt azért szomorúságnak hívnám. Ha azt észreveszem,
meglátom, olyan, mintha nem is énrám nézne, hanem
valahova el, a szememen keresztül bele a végtelenbe.
Persze, lehet, hogy ez csak az én képzetem, és túlbo-

nyolítom.
Mert valamiért szimpatikus. Meg érdekes. De lehet, 

hogy
nincs az egész mögött semmi több, és szimplán csak 

bolond.

Ebédre kelkáposzta volt, oldalassal, általánosban et-
tem utoljára 

ilyet. Aki nem eszik húst, annak rántott sajt, vagy vihet 
főzeléket magában, hús nélkül, bár az azért elég karcsú.
De rántás nélküli már a főzelék, hál’ istennek, halad-

tunk
a korral, a világgal, a főzelék nem egyenlő a zsíros, 

lisztes 
pirospaprikával. Előttem kettővel zoknisom, Andor, 
tálcával a kezében. Valami találó nevet kellene ad-

nom neki.

Az Andor olyan idegennek hat. A szobatárs az gyen-
ge, gyatra.

És a zoknis sem jó, talán azt mondanám: kevés. Mert 
annál 

a figura, az alak jóval színesebb. Leginkább a nyelvé-
ben, ahogy 

beszél, abban van a legegyedibb, legkülönlegesebb elem.
Majd kialakul. Addig is figyelem, tényleg jó, ahogy 

dumál.

Az asztalánál egyedül ül, éppen arra gondolok, hogy 
leülök hozzá,

amikor a sorban közvetlenül előttem álló két, ötve-
nes faszi odaül, 

és mintha véletlen volna, ráborítják a főzeléket, az 
asztalra

kirakott zoknira. Aztán amikor feltakarít maga kö-
rül emberem,

a zoknit vízzel mossa, nem néz fel, elrakja, na, ak-
kor újra.

Baszom, ezek direkt csinálják. Szóltam is nekik: Ne 
szórakozzatok már!

Akkor aztán rám nézett, és a szeme homályos volt, 
zavart,

hogy én ezt most komolyan gondolom-e, vagy majd
mindjárt én is bántom. És közben azt rebegte: 

Köszönölőm!

Mesterházy Balázs (1974, Siófok) könyvei : Szélen balzsam (versek, 2006), Soha nem látott 
bálnák hangja (versek, 2017), Gesztenye placc (novellaregény, 2018), RANDOM (versek, 2019).

  


