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A jelenség. Önkéntesként jelentkezett, berakták ügyeletbe, minden éjjelre, 
mert, hogy itt még csak kezdő, tanuljon. Az orvos lelkes volt, 

keccsölt, ápolónők munkáját is elvégezte. Ez így ment heteken át, körötte az ágyakban szen-
vedtek, egyre több beteg halt meg. Eleinte rémes élmény volt, aztán kezdett hozzászokni, 
majd próbált nem odafigyelni a tragédiákra, végül már nem érdekelte az egész, csinálta, amit 
kell, kicsit cinikusan, aki elmegy, menjen, jobb neki, mint itt a zsúfolt kórteremben. Aztán 
egyszer csak leállt benne minden: nem érdekelte már semmi, tőle dögölhettek az emberek, 
csak egyszer alhatná ki magát. Haza már nem tudott menni, a folyosón aludt pár órát. És úgy 
érezte nincs is jelen, minden le van tojva, semmi sem érdekes már. Élő halott lett. Kiégett.

Most persze nem e hősökről akarok beszélni: hanem a munkamánia (vagy: munkakényszer) 
egyéb lelki következményeiről, melyek távolról hasonlítanak orvos-barátom malaise-re, mégis 
egészen más a szerkezetük. Először is: már a járvány előtt is tudtunk erről az állapotról. Bár 
akkor még többnyire munkahelyi betegségként. Olvasom például, hogy a Wall Street egyik 
legnagyobb bankjában tizennyolc órás a brókerek munkaterhelése. Aztán csodálkoznak, mi-
kor pár hónap alatt egyik-másik összeesik a monitor előtt… Kiégett, mondják rá. A globa-
lizáció rá is dolgozott erre a jelenségre, minden multi csökkenteni akarja a költségeit, mun-
katársait végsőkig kifacsarja, egy kollégára két-három ember munkáját pakolja rá, amivel 
persze nagyot spórol, egész addig, míg legjobb segítőjét el nem veszíti: „Kiégett” – és passz.

A kiégésben úgy érzed, hogy semmit sem érsz, nincs kedved még a minimumot se telje-
síteni, csak lehorgasztott fejjel nézed a padlót, vagy kibámulsz az ablakon a felhőkre, netán 
galambokra. Ami korábban pikk-pakk ment a kezei között, most iszonyatos kínok között 
csinálódik – ha ugyanis az élet rákényszerít, hogy ne csak ülj henye módon, hanem vala-
mi pénzkereső minimumot gyártsál. Hát, az is csak úgy megy, mintha egy úthenger men-
ne át rajtad. De megcsinálod, mert élni kell.

A burnout-szindróma persze nem pontos kifejezés, hisz, nem tudom, hogyan nevezni ezt 
a jelenségét, mert nem betegség, de a depresszióhoz hasonló letargia, munkaképtelenség. 
Többnyire a munkahelyen kapott el a csőd, a monoton és testet-lelket felőrlő stresszhatás 
tépi meg áldozatát.

De nemcsak munkahelyi stressz lehet az oka. Ma már hódít az öngerjesztett munka-
mánia is, ez a furcsa megszállottság, amit „workaholic” jelzővel is illetnek (angolul jobban 
hangzik…). Ez az önhajszolás itt a gyilkos, az áldozat nem tudja abbahagyni amit elvégez-
ni gondol. Állandó teljesítés-kényszerben él, testét is megviseli, aludni se képes. A mun-
kamánia az önkizsákmányolás egyik oldalága. Aztán egyszer csak vége, beáll a  „kiégés”, 
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a burnout-jelenség. Ha elkap, akkor ott állsz, mint egy szélütött, valahogy minden motor 
leállt benned, fájdalmasan érint a „munka” is, az, ami korábban pörgő életed lényege volt.

A munkamánia – kvázi-betegség. Sokan megkapják: multik felső szintjén hajtó főnökök, 
csúcsokat döntögető sportolók. Sokáig élvezik, nem is sejtik, hogy ezért a hajtásért egyszer 
csak benyújtják a számlát és fizetni kell. Így lesz a munkamánia fonákja a burnout-jelenség. 
Állítólag művészek nem kapják meg, bár van az a pesti fikázó jelző, hogy „X, az egykori sztár 
már elfelejtett filmet csinálni”. Kiégett, teszik hozzá rosszindulattal. Azt hiszem, igazságtalanul.

Kreatív válság

Akkor most vágjunk is bele a művészek körében fejét felütő válság mibenlétének vizsgála-
tába, ami ugyan látszatra hasonlít a fenti szindrómához, ám mégis egész más. Mi van, mi-
kor egy írónak leáll a toll a kezében? Festő hetekig csak bámul maga elé? Mint említettem, 
a művészek esetében, a kreativitás világában nincs ilyen burnout-féleség. Helyette az „alko-
tói válság” nevű hiszti szokott fellépni, ami engem is elkap félévente… De ez semmi a ki-
égéshez képest. Csak az történik, hogy ami eddig nap, mint nap folyamatosan ömlött be-
lőle, egyszer csak leállt, nem megy az írás, hiába az erőlködés, csak a rosszkedv, valami de-
presszió-féle ül a lélek egészén. Utálattal gondolsz a klaviatúrára, az írásra, meg korábbi 
munkáidra, legszívesebben kiiratkoznál a szakmádból, elmennél ételfutárnak, csak ne kel-
lene érezni ezt a belső ürességez, azt, hogy semminek érzed magad.

Azt kell mondanom, hogy e válság csak hasonlít a fentiekre, de mégsem burnout, és né-
mi erőfeszítéssel oldható. Mert oka az ún. kút-effektus: egymás után túl gyorsan mész újra 
meg újra a kúthoz, mered belőle a vizet, egész addig, míg ki nem szárad, a víz eltűnik. Na, 
most, víz helyett írjunk ötletet, alkotókészséget – az agyonszipolyozott lélek nem tud töb-
bet nyújtani, mindent odaadott már, nem tudja már magát felszívni, mert csak hajszoltad 
az írást. Nem engedted, hogy a lélek feltöltődjék. Pedig hagyni kell a kutat (a lélek labora-
tóriumát) frissülni, feltöltődni. Mert ha csak hajtod a munkát, és nem engedsz lehetőséget 
az „utántöltésnek”, (pl. élményszerzés, olvasás, pihenés), akkor a „kút” kiszárad. És többet 
nem jön bele „víz” – ötlet, idea, gondolat, írnivaló stb.

A megoldás: csinálj valami egészen mást, legegyszerűbben: firkálj valamit, és ha szeren-
cséd van, egyszer csak kijön belőle egy ötlet, ötletből egy kép, belső film, és már csak le 
kell nyelni a munka iránti hányingert, beindul a verkli. Mert a munka – gyógyír nemcsak 
az alkotói válságra, hanem az azt nem egyszer kísérő depresszióra is.

Ha már említettem ezt a rémes „d” betűs tünetet, akkor mégis csak belemásznék a depresz-
szió könnyebb válfajába, ami sokszor kíséri az alkotói válságot. (Nem az orvosilag diagnosz-
tizálható válfajával akarok bíbelődni, ahhoz nem értek. De a pszichológiai is csak kapisgálja 
természetét. Ld. az antidepresszánsok felesleges tömegét…) Én most csak az élet- és munka-
undor variánsát akarom felemlíteni, hogy az ellene való védekezésre fordulhassak. Itt van pl. 
a világhírű zongorista, Hélène Grimaud esete: két évet kihagyott koncertjeiből, mert valami 
depresszió-féleségtől nem volt képes játszani. És rájött arra, amit fentebb említettem: valami 
mást kell csinálnia. Pihentetni kell a zongorát. Így aztán kitalálta, hogy létesít egy farkas re-
habilitációs farmot. Meg is valósította (New York államban Salem környékén.) Itt egy óriá-
si területen csodás fehér, színes, és fekete farkasok veszik körül. Grimaud rendszeres időkö-
zökben gondozza őket, a csodás állatok imádják, ölelgetik és együtt élnek az életnek. Ide jön 

„mást csinálni” eredménye, a feltöltődés. Ma úgy él, hogy ideje felerészét Salem-beli farm-
ján, a farkasok között tölti, másik felében meg koncert-kőrúton jár a világban. (By the way: 
Grimaud nem akárki: a tavaly a sztárzongoristák világranglistájának ötödik helyezettje volt…)

„Ne állj fel!”

Az alkotói válság ellentéte az eufória: mikor magától írja magát a regény, alig tudod követ-
ni a gépeden, mikor megszáll az ihlet és ömlik belőled a dallam, alig bírod lejegyezni, ami 
átfut lelkeden. Az alkotás boldogsága alig hasonlítható más örömre. Ilyenkor nem is tudsz 
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magaddal mit kezdeni, csak követed, amit a belső kis manó diktál – mondatokat, epizód-
képeket, dallamtöredékeket.

Az alkotás eufóriája tobzódik benned, a pörgő munkán szörfölve nem bírsz magaddal, 
felpattansz, sétálsz, valami kütyüt keresel, hogy játsszál vele. Hiba. Író barátaim azt mond-
ják, ilyenkor, azaz az ötletroham idején, nem szabad felállni az asztal mellől. Ha e kegyel-
mi állapotban elkezdesz ugrálni, elszáll az, amit bidermejeréknél ihletnek neveznek és – vé-
ge. Mire visszaülsz az asztalhoz, csak erőlködsz.

Persze túlzok, nem egészen így van ez az alkotók körében. Önkorlátozás is van a vilá-
gon: a tapasztaltabbak tudják, hogy ezt az euforikus alkotásrohamot nem szabad túlfeszíte-
ni. Inkább skicceld le, mit fogsz ötölni holnap, és megint csak azt mondanám, csinálj vala-
mi mást. Egy délelőtt vagy egy délután, pár óra munka megteszi, ha túlfeszíted a húrt, az 
ugyanúgy megbosszulja magát, mint a munkamánia, amiről fentebb írtam.

„Ne beszélj róla!”

Végül egy tanács, aminek hasznát már korán megtanultam. Ha valamin dolgozol, azt tar-
tasd véka alatt, ne mesélgesd barátaidnak. Ha sokat beszélsz róla, ha meséled fűnek-fának, 

„szétdumálod”, azaz a téma valahogy elveszíti üde hamvát, „megcsinálásának” varázsát, s mi-
re nekiállsz az írásnak, fennakadsz valami száraz témán. Vagyis, ami készül benned, az ti-
tok, nem szeret születés előtt napfényre kerülni.

Habár ez se teljesen így van. Kétféle alkotó van. Vannak olyan írók, akik a sokszoros el-
mesélés révén csiszolják témájukat, nekik meg épp az kell, hogy másokon kipróbálják azt, 
amin dolgoznak, és újra meg újra átszabják a különböző reakciók hatására. A másik típus 
magában kalapácsolja írnivalóját, nem beszél róla senkinek. Tudja, hogy a sok mesélésnek 
ára is lehet: megkopik a téma, elhalványul kezdeti csillogása, és kimúlik euforikus hatása.

Nem tudom, sokféle alkotó van, de az alkotó jobbára egyedül van, magányos foglalko-
zás, barlanglakónak hiszik kívülről. És még így is félnek, hogy náluk is bekövetkezhet a té-
ma válsága.

Én titok-párti vagyok. S közben azt is tudom, hogy az alkotás bármennyire is magány-
ra ítélt foglalkozás, közben, aki csinálja, mégis társas lény, összejár a haverokkal, szerkesz-
tőkkel, traccsol a közértben, szerelmes vagy mi, egyszóval benne él a világban, csak napon-
ta (hetente?) egyszer elhívja a klaviatúra, a  festőállvány, a cselló (amin gyakorolni kell.) 
A munka. Ami olyan, mint a manréza.

Ne nézz vissza

Végül van kétélű fegyver. Ha baj van, akkor arra gondolsz, de hát öt éve volt egy sikeres kon-
certem, csak nem szállt el belőlem a tehetség? Vagyis produkciós múltadból merítesz erőt 
a jelenhez. Nem jó tanács, csak ismétlés lesz belőle, ha józanul ítélsz, hamar rájössz, hogy 
ez zsákutca, eredménye, ha van egyáltalán, megy a lecsóba. E tanács ellentéte: ne nézz visz-
sza, mert akkor csak magad utánzod, inkább kínlódd végig az újat kitalálás, végigcsinálás 
Golgotáját. Nem egyszerű, sőt, ez a nehezebb. Nem tudnám megmondani, melyik segít át 
a válságon, a tehetségtelenség érzésén, vagy éppen a kiégésen.   
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