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Életem

eddigi legmélyebb
kútjába 1991-ben,
alig 31 évesen zuhantam bele, amikor is
döntenem kellett arról, hogy befejezem,
vagy folytatom az életemet. Döntöttem, és elfogadtam, alkoholista vagyok.
Még ez év nyár végén, egy gyönyörű
észak-ma
gyarországi városka kórházi
intézetébe feküdtem be, hogy a szerve
zetem el tudja majd viselni a rá váró lelki,
fizikai elvonási tüneteket.
Az újra indulás sikerült, mert már több
mint 23 év eltelt azzal, hogy elfogadtam –,
szabad nem innom.
Az Alapítvány története 1993 tavaszán indult, amikor is két autó várakozott a Déli pályaudvar érkezési oldalán
található parkolóban, melyben hét józanodó alkoholista társammal ültünk és
a lelkünk teljes szabadságában készültünk indulni Dobára, hogy vigyük
a józanság hírét a még kórházban szenvedő társaink
részére.
Az utazás kellemes
hangulatban indult,
melyet
tovább
erősített az a látvány, amely fo
gadott minket úti
célunk végén –,
a kórház, ahová
indultunk,
egy
szép és gondosan
rendezett kastélyparkban volt található.
A megérkezést követően a melengető napfényben, jókedvűen sétáltunk
a kastélypark ősfákkal szegélyezett murvás útján, azon kórházi osztályok felé, ahol alkoholistákat kezeltek,
vélhetően annak reményében, hogy
ha innen kikerülnek, többé nem fognak inni. Rövid időn belül beértünk egy

Írd le,
hogy mit
szeretnél
tenni,
és aludj rá.
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kastélyszárnyba, ahol az osztályvezető
főorvos és a főnővér fogadott minket
szobájában, majd az ismerkedést követően tovább indultunk abba a terembe,
ahol a kórházi terápiás nagycsoport
keretében egy órára összehívták a bent
fekvő alkoholbetegeket. A teremben
lehettünk közel olyan huszonöten –,
nők és férfiak vegyesen. Itt a rövid bemutatkozást követően beszéltünk saját
magunkról, életünkről, hogy hogyan ittunk, mit tett velünk az alkohol és most
hogyan éljük meg a józan napjainkat és
mi változott.
Ez idő alatt, míg beszéltünk magunk
ról, egy furcsa érzés kerített hatalmába,
egy olyan érzés, hogy aki ide bekerül,
annak nincs visszaút; annak ellené
re,
hogy nem volt számomra idegen a végállapotú, adott esetben haldokló, mindent feladó alkoholisták látványa, vagy
a kórházak lelakott falai, annak áporodott, gyógyszer- és húgyszagú világa.
Ezt az érzésemet tovább fokozta,
amikor végigsétáltunk az óriás belmagasságú, élhetetlen kórtermeken,
ahol általában 10-12 ember lakott egy
szobában, s ahol betegenként járt egy
nyikorgó, rozsdás vaságy, egy kopott
éjjeliszekrény, s egy fém ruhásszekrény.
Azt reméltem kifele menet, hogy a bennem zakatoló érzés csendesedni fog
azzal, hogy kilépünk az épületből és
a kocsikhoz sétálunk a csodás parkon
keresztül.
A kastélyépületből egy másik kijáraton
indultunk vissza a parkolóba. Ezt az utat
kerti padok szegélyezték, s itt megpillantottam Istvánt, a közel velem egykorú,
egykoron jól szituált, életerősnek tűnő
alkoholbeteget, kinek feje félre volt billenve, szeme üvegesen révedt előre, s
közben folyamatosan folyt a nyála. István, mint megtudtam egy igen erős
gyógyszeres kezelés alatt állt, amely

teljesen esélytelenné tette, ha éppen
iváskényszer törne rá. E látvánnyal és nehéz érzésekkel sétáltam a többiek után
az autókhoz, hogy elinduljunk haza.
Az itt megélt kórházi viszonyok bennem mély nyomott hagytak. Ennek festői
oka a kórházi macskák rangos tisztelete
az ott kezelt alkoholbetegekkel szemben.
A nyújtott körülmények egyáltalán nem
hasonlítottak – még csak nem is közelítettek – a betegséget megillető gondos
kodáshoz, ellátáshoz. Ezek után azzal
a gondolattal fordultam az akkori szponzorom és egyben barátom felé, hogy
szeretnék valamit tenni, hogy emberibb
körülmények, és hatékony segítség
adassék azoknak, akiknek betegségük
miatt rövidebb-hosszabb időre védett
gondozásra lenne szükségük, de az ne
a kórházi „image” legyen. Azt gondoltam,
hogy kell lennie

egy olyan szakmai programnak a világon,
ami hatékonyan tud segíteni a kezelést
vállaló alkoholistáknak. Szponzorom, aki
már akkor a legkiszolgáltatottabb réteg
szociális segítőjeként dolgozott, azt válaszolta, „írd le, hogy mit szeretnél tenni,
és aludj rá”.
Az érzéseim hetekkel később sem
változtak, így elkezdtem az alapítvány
megszervezését.
Az alapítvány konkrét szervezése
1993. augusztusában indult el, majd
a benyújtott alapítási kérelmet a Fővárosi Bíróság 4495. sorszám alatt 1994.
január 26-án Félúton Alapítvány néven
bejegyezte.
Mára Alapítványunk három intézményé
ben hét szolgáltatást működtet, ahol két
intézményben alkohol és egyéb

függőségben szenvedőknek és egyben
pszichiátriai betegeknek nyújtunk hatékony segítséget. A három intézmény
keretein belül naponta 380-400 beteget
gondozunk 38 fős szakmai teammel. Az intézményekben a szociális gondoskodás
mellett szakorvosi rendelők is támogatják
a magas szintű és speciális ellátást. Az ellátásokat igénybe lehet venni a páciens
állapotához igazodva bentla
kásos vagy
nappali gondozás keretében, vagy a betegek saját otthonában. Alapítványunk
további egyedisége, hogy az utcán is jelen
vagyunk, ahol női és férfi szenvedélybeteg
prostituáltaknak segítünk.
Alapító
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Ez a történet a visszaesésről és a terápia újrakezdéséről szól. Stabil józanságban töltött évekről,
alig észrevehető előjelekről, elbizakodottságról, az első pohárról, alázatról, elfogadásról. Pali
felismerte, hogy újra segítségre van szüksége, harmadszorra vesz részt a Félút Centrum terápiáján. Máshogy van itt, mint korábban, minden idegszálával figyel, tanul. Alkoholista, aki már nem
akar inni. Most negyvennyolc éves, húsz-huszonöt évet töltött intenzív italozással. Mint a legtöbb
alkoholbeteg, sokáig ő sem úgy gondolt az italra, mint problémára, inkább a gyógyszert látta benne, amit szorongásai oldására használhat. Gyerekkora agresszív, italozó apjától való rettegésben telt.
Tizenkilenc évesen hanyatt-homlok menekült első házasságába, ami azonban nem bizonyult tartósnak. Később többször is újra megnősült, kapcsolatai hasonló forgatókönyv szerint rendszerint gyorsan,
hevesen indultak, a szakítást pedig durva italozással töltött hónapok követték. Ekkorra már ő is látta,
nem úgy iszik, mint mások: ha elkezdte, nem volt megállás. Autószerelőnek tanult, bevonult katonának,
taxizott, kamionozott, benzinkúton dolgozott: de akárhol is volt éppen, függősége végigkísérte. Beszélgetésünk idején hét év józanság után kezdte újra a napok számlálását.

„Itt szembesültem azzal,
hogy ez egy halálos,
gyógyíthatatlan betegség”
Félúton: Kíméletlen pontossággal je
lenítette meg az alkoholizmus műkö
dését, amit arról a napról meséltél,
amikor harmadik házasságodból fiad
született.
Pali: Amikor megkaptam a hírt, iszonyatosan berúgtam. A kórházba készültem, de aggódtam, mit fog szólni
a feleségem, hogy részegen megyek be.
Elindultam, de útközben meg-megálltam egy-egy bátorító italra. Mikor megérkeztem, felmentem az emeletre, és
egyszerűen nem mertem kiszállni a liftből. Iszonyatos félelem volt bennem.
Fogtam magam és visszafordultam.
Persze azonnal mardosni kezdett a bűntudat, amit ivással fojtottam el. Aztán
másnap fölébredtem, és rádöbbentem,
mit is csináltam. Akkor már a szégyentől
nem bírtam bemenni. A szégyenre, lelkiismeret-furdalásra pedig újra innom

•
„Nem
önszántamból
jöttem, inkább
azért, hogy
mindenki
megnyugodjon”
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kellett. Végül egyetlen egyszer sem voltam bent a kórházban.

Az első terápiát 2004-ben végezted
el itt a Félút Centrumban. Mi vezetett
idáig?
Nem önszántamból jöttem, inkább
azért, hogy mindenki megnyugodjon.
De azt én is láttam, hogy az alkohol
teljesen átvette felettem az irányítást.
A jelenlegi párommal 1997-ben ismerkedtem meg. Leköltöztünk vidékre, és
nem sokkal később újra mindennapossá váltak a lerészegedések. Eleinte csak
péntekenként munka után kezdtem inni,
ittam szombaton, vasárnap, hétfőnként
pedig rendszerint nem bírtam bemenni
dolgozni. Ez később odáig fajult, hogy jó
esetben talán szerdán vagy csütörtökön
eszméltem a hétvégéből. Az ún. „gépszíjas ivás” arányai megfordultak, az egy

•

hetes ivászatokat két-három napos józanodás követte. De az elvonási tünetek
akkor már olyan erősek voltak, hogy ez
sem volt igazi józanság, sokszor még
éjszaka is fel kellett kelnem, hogy igyak.
Mint a filmekben. Remegő kézzel botorkálsz ki és muszáj inni. Amikor lemegy
az első korty, egy kicsit megnyugszol.
2004-re ez már az egész család életére
rányomta a bélyegét. A gyerekek féltek
tőlem, párommal is rémesen viselkedtem. Ultimátumot adott, azt mondta, ha
nem jövök el, vége.
Addigra már benned is megfogalma
zódott, hogy nem így kéne?
Már tudtam, hogy nem így kéne,
éreztem, hogy valami nagyon nem jó,
de azt még nem fogadtam el, hogy ez
betegség. Az önértékelésem nulla volt,
felelősségtudatom nulla volt. Mindent
megoldottak helyettem, miközben
engem állandó bűntudat, lelkiismeretfurdalás, szorongás, belső feszültség
gyötört. A berúgások már nem arra
szolgáltak, hogy jókedvű, felszabadult
legyek, hanem hogy minél hamarabb
elkábuljak, és ne kelljen gondolkoznom.

•

•

Mit tanultál akkor itt a terápián?
Itt szembesültem először azzal, hogy
ez egy betegség. Halálos, gyógyíthatatlan betegség. És hogy be kell ismernem,
tehetetlen vagyok vele szemben, soha
többé nem vehetek poharat a kezembe.
Ezt persze el se tudtam képzelni. Úgy
gondoltam, majd meggyógyítanak, és
újra nyugodtan iszogathatok. Végül is
a terápia után másfél évig nem ittam.
Eleinte jártam AA-gyűlésekre, ahogy
ajánlják, aztán elkezdtem kifogásokat
keresni: szép lassan elmaradtam. Apám
halálakor estem vissza. Egy pohárkával
akartam inni az egészségére, de berúgás
lett a vége. Pillanatok alatt mélyebbre

süllyedtem, mint ahonnan elkezdtem
a józanodási programot.

nagyon mentem társaságba, munkám
sem volt még. Rendszeresen jártam
AA-gyűlésekre, olvastam az AA-s iroMi ösztönzött arra, hogy újra megpró dalmat, önismereti könyveket. Otthon
báld?
voltam, nem ittam, de különösebben
A fiam hét éves születésnapján, nem változott semmi – visszatekintve
ahogy „rendes” apukához illik, a sárga
ez amolyan száraz állapot volt. Aztán
földig leittam magam. A tora gyűlésekről megint elmatáján volt egy hosszú csilradoztam, de bekerültem
m
„Belé g y
lagszóró, én pedig félréegy másik közösségbe,
o
h
,
hasított adom
szegen mondtam neki,
ahol sokat tanultam.
zt
hogy az varázspálca,
Már mertem szólni, ha
ug yana imnek,
e
varázsoljon vele, és vanem voltam jól, és szép
a g yerek kaptam
lóra válik a kívánsága.
lassan beindultak a dolamit én idején
Azt mondta, „azt kívágok. Gyönyörű időszak
annak .”
nom, hogy az apukám ne
kezdődött, rendeződni
otthon
igyon...” – magam előtt látom
látszott az életünk, szinte
még most is. Nagyon megrázott.
maguktól jöttek a csodák: lett
Belém hasított, hogy ugyanazt adom munkahelyem, jól kerestem, lovakat tara gyerekeimnek, amit én kaptam annak tottunk.
idején otthon. Szóval 2006-ban újra eljöttem ide. Akartam, de volt bennem Szép befejezés lenne, de tudjuk, hogy
ellenállás is. Nem tudom, miért, de a te- nincs még vége. Majdnem hét évig
rápia után nagyon hamar visszaestem, voltál józan. Mi történt?
viszont akkorra már beismertem, hogy
Pár évvel ezelőtt már volt egy olyan
nagyon nagy baj van. Olyan lejtőre ér- furcsa érzésem, hogy letértem a helyes
tem, amin nem lehetett megállni. Már útról, pedig tettem a dolgom és eszemnem is én kívántam az italt, inkább mint- be se jutott inni. Aztán tavaly elmentünk
ha bennem dolgozott volna az alkohol Görögországba nyaralni. Megvalósult
és azt sulykolta volna, hogy „innod kell”. álom volt a tenger,
Olyan belső kényszer, késztetés volt ez,
amivel egyedül nem tudtam megküzdeni.

•

•

Találtál hozzá se
gítséget?
Igen, újabb terápiára mentem, ezúttal Szigetvárra. Mikor
két hónap után eljöttem, már biztosan
éreztem, hogy nem
akarok inni, de eleinte
rettenetesen
féltem
a visszaeséstől. Nem is

•
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„Elbizakodott
lettem, hiányzott
belőlem az alázat.
Ez egyenes
út volt
a visszaeséshez”

a pálmafák, kék víz, fehér homok, és mindenki boldog volt. Hatalmas
elégedettség-érzés töltött
el, talán ez vezetett oda,
hogy elveszítettem az önkontrollt. A vacsorához mindig kiraktak egy
kancsó bort. Egyik este arra gondoltam,
ezt a pillanatot csak egy pohár borral
lehetne tovább fokozni. Na, azt nem
kellett volna meginni. A párom próbált
lebeszélni, én meg legyintetten: ugyan,
hét évig nem ittam, semmi bajom nem
lesz egy pohártól. Pedig az AA-ban is
az a legfontosabb alapelv, hogy ne fogd
meg az elsőt. De én tele voltam önbizalommal, hogy ó, én már meggyógyultam, nem vagyok már beteg. Két hét
alatt kiderült, mennyire nem: először
csak egy pohárral ittam, legközelebb
kettővel, a hét végén pedig már újra kellett töltetni az üveget. Visszatért az alkoholista működésmódom.
Úgy tervezted, hogy az iszogatásod
csak a nyaralás idejére szól. Így lett?
Egy darabig. Dolgoztam a benzinkúton, augusztustól novemberig nem
is történt semmi. Akkor egyszer csak
felbukkant egy régi ismerősöm, és meg

•
6

akart
hívni
egy whiskyre. Magamban lejátszottam, hogy
ha a nyaralás után
meg bírtam állni, most
is menni fog. Úgyhogy
szépen
benyomtunk
egyet-kettőt. Egy hét múlva
már magam vettem meg az italt
éjszakára, decemberre pedig odáig jutottam, hogy elveszítettem az állásomat.
Onnantól otthon iszogattam tavaszig,
teljesen visszaestem.

Utólag visszatekintve mi lehetett
a visszaesés oka, mit kellett volna
másképp?
Én rengeteget tanultam a terápiákon,
de a kinti életben nem használtam ezt
a tudást, nem törődtem a józanságommal. Elbizakodott lettem, hiányzott be-

•

Akkor nagyon friss most az újrakezdés.
Igen. Februárban jelentkeztem ide,
de aztán mégiscsak megpróbáltam
izomból, egyedül. Nem ment. Júniusban három hétig egyfolytában részeg
voltam. Amikor egyik nap másnaposan
feküdtem otthon, elvonási tünetek között, tudod, amikor le van húzva a roló,
sötét van, ver a víz, be vagy takarózva
nyakig, közben mégis majd megfagysz
és reszket mindened: imádkoztam,
hogy haljak meg, annyira szörnyű érzés volt. Arra gondoltam, mindenkinek
jobb lenne. És akkor valami belső hang
megszólalt, hogy te hülye, kelj föl, van
még feladatod az életben: a lányomnak megígértem, hogy ott leszek az esküvőjén. Ez volt az utolsó lehetőség,
mentsvár.

•

Máshogy vagy itt most, mint előzőleg?
Egészen másképp veszek most részt
a terápián, mint annak idején. Nagyon
komolyan veszem, száz százalékosan
odafigyelek arra, amit mondanak, próbálom magamban elrendezgetni a dolgokat. Az előző programokat ugyan végighallgattam, de figyeltem is, meg nem
is. Most teljes szívből vagyok itt és teljes
szívből szeretnék kilábalni ebből. Már
megtanultam, hogy a betegség maga
nem fog elmúlni, de tünetmentessé tudom tenni. Ez a célom.

„És akkor valami belső hang megszólalt, hogy
te hülye, kelj föl, van még feladatod az életben!”
lőlem az alázat az itallal és magammal
szemben, nem fogadtam el a korlátaimat. Ez egyenes út volt a visszaeséshez.
Ha visszatekintek a józanságban töltött
évekre, az ég és föld az előző életemhez
képest is. Nagyon bántam. 2380 napos
lennék, ezt cseréltem fel a mostani 48-ra.

Hogyan épül föl a program? Meddig
maradsz?
Ötven hétköznapból áll, még négy
hét van hátra. Az első két hétvégét bent
kellett tölteni, a harmadikon mehettem
haza először. Péntekenként családi nap
van, akkor a hozzátartozók is bejöhet-

•

nek csoportra, hozzászólhatnak. Amikor
a csoportnak vége, én AA-gyűlésre megyek, párom pedig Al Anon-gyűlésre
(Alkoholisták hozzátartozóinak és barátainak közössége – a szerz.). Neki is sok
mindenben változnia kell.

Gondolatok az alkoholizmusról
Dr. Dobay Emese, pszichiáter

Az alkoholizmusról már sokan tudják, hogy betegség. Lényege a kontrollvesztés: az alkoholista, ha iszik, nem
Jó, hogy ezt felismertétek.
tudhatja, mi fog történni. Lehet, hogy
Sokat szoktunk beszélgetni erről. Tanapokig iszik majd, lehet, hogy egy
lán furcsán hangzik, de úgy éljük meg
ponton megáll, gyógyultnak hiszi maa visszaesésemet, mint a felsőbb erő
gát, azt gondolja, már ihat úgy, mint
ajándékát. A hét év alatt én ugyan válbárki más – minek következtében vis�toztam, ő viszont többé-kevésbé a régi
sza fog esni. A józan életet élő betegek
maradt. Ezt ő maga érzi így, nekem csak
tapasztalata szerint ezért az absztinenaz tűnt fel, hogy valami nincs rendben.
cia a kulcsa a jó állapot fenntartásának.
Nem ittam, mégis elkezdtünk távolodni
Ezt azonban nehéz elfogadni, a gyászegymástól. Most, hogy már
folyamat eltart egy darabig, ahogy Pál
az ő társfüggőségét
esetében is hosszan tartott, miközben
is beláttuk, újra
a tagadás, az alkudozás, a depres�tudjuk egyesíteszió és az elfogadás küzdött
t
a
m
a
„ A múlt a jövőn benne. Amíg ez a folyamat
ni a családot. Ő
m,
is, a gyerekek
elfogadoérek ak kor tart, az absztinenciát 24 órára
is nagyon kofogadják meg maguknak a klipedig rá lkozni,
molyan veszik.
ensek, ez belátható, elviselheo
d
gon
.” tő időtartam.
k
o
t
Biztatnak, válu
j
a
d
amikor o
tozást szeretnéA fizikai tünetek miatt keznek.
detben gyógyszeres támogatással, orvosi ellenőrzés mellett zajlik
Jobban bízol most a vál
az elvonás. A legtöbb beteg alkoholistozásban, a sikerben?
ta játszmákkal terhelt, vagy más okból
A „csak a mai nap” azt is jelenti, hogy
rosszul működő családokból jön, ahol
nem foglalkozom ezzel. A múltamat
a józanság nem csak a szerhasználattal
elfogadom, belátom, hogy nem tudok
kapcsolatban hiányzik, hanem az indurajta változtatni, a jövőn pedig ráérek
latok kezelése, a szorongásoldás módja,
akkor gondolkozni, amikor odajutok.
a kommunikáció is sérült. Ezek a tényeA hit is sokat segít ebben, elfogadtam
zők is hajlamosítanak a szerhasználatra,
a felsőbb erőt. Nem félek, mi lesz, ha
és ez is oka annak, hogy olyan gyakori
kimegyek innen, már látom, hogy a féa visszaesés. A betegek számára tehát
lelmeinket magunknak gerjesztjük. Mina józan – nem csak szermentes – élet
dig csak ez az egy nap van. A sok egy
kialakítása összetett, hosszú és nehéz
napból pedig bízom benne, hogy újra
folyamat. Állandó önvizsgálatot, korrekévek gyűlnek össze.
ciót igényel az, hogy ne a megszokott
módon reagáljanak. Ennek a hosszú
2014. szeptember
munkának ad teret az önsegítő csoport

•

•

(AA). Pál esete jó példa arra, hogy akár
hét év után is vissza lehet esni, ekkor is
ugyanúgy figyelni kell tehát arra, hogy
elmaradozunk-e csoportról, gondoljuk-e azt, hogy már meggyógyultunk,
már nem kell figyelnünk az érzéseinkre, működésünkre.
A józanodás újabb és
újabb fejlődési lehetőségeket és változásokat hoz, ami elől régebben a beteg
a tompult, alkoholos állapotba
menekült. Ezért
ezek a helyzetek
újra a kiszállás,
elbújás vágyát,
azaz az ivásvágyat
hívhatják be az alkoholista életébe (pl.:
gyerek születése, munkahely elvesztése, új munkahely, hozzátartozó halála, új szerelem, stb.). Ha a beteg ilyenkor nem
támaszkodik a csoportra, nem kér segítséget, nem áll meg végiggondolni
az új helyzetet, szorongása az alkohol
felé fogja terelni. A házastárs gyakran
már úgy érkezik a kapcsolatba, hogy
eredeti családjában is alkoholbeteg
hozzátartozója volt, így sokszor nehezen tud határt szabni, önmagáról
gondolkodni-gondoskodni.
Élete
most a házastárs alkoholizmusa köré
fog szerveződni. Belátható, hogy neki
is segítségre van szüksége a begyakorolt rossz minták elhagyásához,
amiben a hozzátartozói csoportok
segítenek.
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„Visszavezetni lassan,
kézen fogva”

Beszélgetés a skizofréniáról, betegségtudatról, felépülésről
Csaba régóta érezte, hogy valami nincs rendben. Utólag azt mondja, valószínűleg már jó ideje beteg volt, csak nem tudott
róla, ahogy a körülötte élők sem vették észre, hogy segítségre lenne szüksége. Válása, családjától való elszakadása végül katalizátorként indította be a folyamatot: rövid időn belül mindent elveszített, elérte a mélypontot. A felépülés útjáról a Your
Self Centrumban beszélgettünk, ahol két évet töltött. Jó érzésekkel tér vissza ide, de már továbblépett: szakmájában dolgozik,
párkapcsolata van, sok mindent megtudott magáról. És ami a legfontosabb: ÉL.
Félúton: Meg lehet határozni, mikor
kezdődött ez a történet?
Csaba: Valószínűleg akkor, amikor
még észre sem vettem. Voltak jelek, de
a válásom robbantotta ki. Előtte már
fél évig nagyon rossz hangulat volt
otthon, többször is szakítottunk, se
veled-se nélküled kapcsolatban
éltünk. Hosszú út vezetett idáig.
Az, hogy vállalkozó lettem, ami
hatalmas teher volt, az, hogy
egy olyan közösségbe (ma
már azt mondanám, szekta)
jártunk, ahol azt éreztették
velem, hogy semmire se vagyok jó, az, hogy családterápiára ugyan elmentünk, de én
„Ekkor még semmi nem kaptam
segítséget.
betegségtudatom
Végül a fenem volt. Csak éltem
leségem
bele a világba, és azt
megkér t,
csináltam, amit éppen hogy mengondoltam.”
jek el. Albérletbe költöztem egyedül, ő
maradt a három gyerekkel. Ekkor kezdődött a mélyrepülés.
Hihetetlen fokára jutottam el a depres�sziónak. Egy idő után már valóban nem

•
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tudtam helytállni a munkahelyeimen,
kényszeresen pörgött az agyam, hogy
hogyan tudnám visszaszerezni a családomat. Ez odáig fajult, hogy egyik délelőtt egész egyszerűen azt mondtam,
nem bírok tovább maradni, orvoshoz
kell mennem.

•

Hová került ekkor?
Pszichiátriára, ide a kerületbe. Gyógyszereket kaptam, de hol szedtem őket,
hol nem, amitől még mélyebbre kerültem. Ekkor még semmi betegségtudatom nem volt. Csak éltem bele
a világba, és azt csináltam, amit éppen
gondoltam. Tündérhegyen is hosszabb
ideig kezeltek, de ott az volt a koncepció, hogy hétvégente nem lehetett
bent maradni. Hét közben nem is volt
semmi baj, de ahogy kijöttem, egyből
megborultam és írtam a feleségemnek
vagy száz e-mailt. Újra a pszichiátrián
találtam magam: onnan indultam és
oda kerültem vissza. Iszonyúan bekábultam a gyógyszerektől, így amikor
kikerültem, megint nem szedtem őket
rendesen. Egyik nap az albérletemből,
a tizedik emeletről kihajigáltam az ös�szes könyvemet. Telefonáltak a nővéremnek, hogy csináljon velem valamit.
Ekkor költöztem hozzájuk és két hóna-

pig ott voltam, mielőtt ide, a Your Self
Centrumba kerültem volna.
A családja tudott a betegségéről, álla
potáról?
Szerintem nem sokat. Abban bízom,
hogy a gyerekeim egyszer talán megértik. Egyelőre engem hibáztatnak, levélben le is írták: szégyelljem magam. Sajnos csak rosszat hallanak rólam abban
a bizonyos közösségben is, ahová ők
még mindig járnak. Egy idő után nagy
nehezen sikerült kiharcolnom, hogy két
hetente, két órára láthassam őket, felügyelet mellett. Amikor először találkoztunk így, akkor úgy mentek ki, hogy de jó
volt apával lenni. Következő alkalommal
már fordult a kocka, azt kérdezték, minek nekik idejönni, nem akarnak velem
találkozni. A középső egészen sokáig járt
hozzám, aztán ő is elmaradt.

•

Érzelmileg nehéz lehet ezt feldolgozni.
Hol tart ebben?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
nem gondolok rájuk minden nap, de
már legalább nem sírok miattuk. Korábban én mindenért magamat hibáztattam, de most már azért látom, hogy ehhez két ember kellett. Az exfeleségemnek ápolónőként tudnia kellett, hogy
beteg vagyok. Nem segített.

•

Érdemi segítséget csak a nővérétől
kapott?
Igen. Nagyon sokat beszélgettünk,
végig mellettem állt. Anyagilag is hozzájárult a terápiához, és hát ugye náluk
lakhattam. Barátom eleve nem volt sok,
de akik voltak, azok sem vették észre,
vagy inkább nem értették az állapotomat. Sokan elkönyvelték úgy, hogy nem
akarok dolgozni. Pedig nem nem akartam, nem tudtam. Akkoriban ide már be
voltam jelentkezve, csak az üresedésre

•

vártunk: szerencsére két hónap múlva lett hely. Ezalatt
már bejártam foglalkozásokra.

•

Mi volt a diagnózis?
A hangulatingadozások miatt eleinte bipoláris depresszióra
gyanakodott a doktornő. Később
kiderült, hogy skizoaffektív zavar,
annak is a depressziós típusa.

Beszéltünk már a betegségtudat
ról. Mikor érkezett meg?
Itt a Your Selfben. Mielőtt bekerültem volna, elém tettek egy szerződést, amit alá kellett írni. Abban
volt egy ilyen mondat, hogy a „betegségtudat erősítése”. Na, mondom,
ha azt erősítik bennem, hogy beteg
vagyok, akkor semmi keresnivalóm
itt. Makacskodtam, hogy így nem
írom alá, húzzuk ki. Nagyon nehéz volt
megérteni, miről is szól ez a félmondat
valójában. Pedig az állapotom tényleg
tarthatatlan volt. Előfordult, hogy
kimentem a vasúti sínekhez,
hogy most akkor itt a vég,
autóval 120-al közlekedtem a környéken,
vagy éppen hajnali
háromig az utcákat
jártam. Hallucináltam, hangokat hallottam. Kétségtelenül beteg voltam.

•
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„Nag y ges lenni,
egészsé ni innen
k ikerül utóbb ”
előbb-

Milyen érzésekkel vágott
bele a terápiába?
Vegyes érzésekkel jöttem ide,
kicsit tartottam tőle, milyen lesz.
Eleinte elég nehéz volt beilleszkednem, de végül is sikerült,
nagyon jó közösség volt itt
együtt. Lassan kialakult a betegségtudatom és ezzel
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párhuzamosan nagyon akartam egészséges lenni, kikerülni innen előbb-utóbb.
Sok nyomasztó terhemet le tudtam tenni, hiszen le voltam százalékolva és itt
lakhattam, a gyógyszerekkel sem nekem
kellett foglalkozni, elém tették: nekem
csak magamra kellett koncentrálnom.

•

Hogyan telt itt egy átlagos nap?
Nagyon fontos volt a rendszeresség,
a napirend. Mindig kaptunk valami
megoldandó feladatot: pékhez kimenni,
takarítani, kisebb munkákat ellátni. Rajzoltunk, szabadon vagy felolvasás után,
a rajzokat

megbeszéltük, meseterápián, csoportfoglalkozáson vettünk részt. Akkoriban
én már nem hagytam el magam annyira, de voltak, akiknek a tisztálkodás még
problémát jelentett. Nekik rejtvényekben adták fel, hogy fogat kéne mosni,
fürödni kéne, stb. Zenéltünk, kívánságműsort csináltunk, sétáltunk, könyvtár
ba jártunk.

Az olvasás is segített lekapcsolni az állandó pörgést a fejemben. Két nagyon jó
barátra leltem, akikkel sokat hülyéskedtünk, filmet néztünk, számítógépeztünk
együtt, még relaxációt is tartottam a pincében. Rengeteg segítséget kaptam
a pszichológusoktól, és így lassan csak
le tudtam tenni valahogy ezt az egészet.
Nem volt könnyű. Elvégre két év kellett
ahhoz, hogy azt mondhassam,
magamhoz tértem.

„Féltem egy
kicsit, hogy esetleg
Két év hosszú idő. Voltak
emlékezetes forduló
visszaesek, nem tudok
pontok?
úgy helytállni, ahogy kellene, Akkor nem éreztem.
Inkább apró lépésekde végül szinte probléma
ről, folyamatos fejlőszóltak ezek
nélkül sikerült. Időközben azdésről
évek. Utólag visszapedig a mostani barátnő- tekintve persze jobban
látszanak a konkrét válmet is megtaláltam.” tozások. A pszichológusnő,

•

aki egyénileg és csoportban is
foglalkozott velem, később mondta el, hogy a rajzaimból milyen szépen
nyomon lehetett követni a fejlődést.
Eleinte háttal álló embereket rajzoltam,
elnagyolt kézzel, állati karmokkal. Aztán
egy idő a figurák megfordultak, rendes
kezük lett, kidolgozottabbá váltak. Lassan, fokozatosan történt minden.

Hogy lehet felkészülni arra a pillanat
ra, amikor elengedik az ember kezét?
Talán úgy igazán nem is lehet erre
felkészülni, de nálam volt egy átmeneti
időszak. Még itt laktam, amikor elkezdtem állást keresni. Háromnegyed évbe
telt, de sikerült. Felvettek egy képzéssel
foglalkozó céghez, villanyszerelő szakon lettem gyakorlati oktató. Az elején
innen jártam dolgozni. A munkaidőm
olyan volt, hogy a foglalkozásokra akkor már el sem jutottam. Mégis volt egy

•
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fokozatosság a visszatérésben, ami segített. Persze féltem egy kicsit, hogy
esetleg visszaesek, nem tudok úgy
helytállni, ahogy kellene, de végül szinte probléma nélkül sikerült. Időközben
pedig a mostani barátnőmet is megtaláltam.

•

Mennyire kell odafigyelnie magára
lelkileg?
Tudnom kell, mikor billenek át. Egy
idő után kitapasztaltam, vannak jelei.
Olyankor meg kell kérdeznem magamtól, mi bajom van, bevettem-e
a gyógyszeremet. Ha kimarad pár
nap, azt már lehet érezni, szorongás,
megmagyarázhatatlan rossz hangulat
tör rám. El kellett fogadnom, hogy ha
nem szedem, akkor rosszabbul leszek.
Most már arra is odafigyelek, hogy ne
vállaljam túl magam, csak annyi munkára mondjak igent, amennyit el tudok
végezni.

a hozzátartozók, barátok észrevegyék
és tudják, valaki nem azért nem tud teljesíteni, mert lusta, hanem mert beteg.
A beszélgetés nagyon hasznos, de csak
akkor, ha elfogadó, és nem taszít még
mélyebbre (ez az, ami nekem kezdetben,
a környezetem részéről nagyon hiányzott).
Nem nagy lépéseket kell várni, inkább nagyon lassan, kézen fogva visszavezetni
őket az életbe – ahogy itt, a Your Selfben
történt. Az orvosi segítség is elengedhetetlen. Ha valaki ezt nem ismeri be, akkor
bizony meg kell fogni a kezét és el kell
vinni pszichiáterhez. Én persze még ott
is harcoltam, hogy nincs nekem semmi

•

bajom. Egy idő után az ember képtelenné
válik arra, hogy bármit is tegyen magáért.
Így távolabbról visszatekintve; lehe
tett tanulni abból, ami történt?
Sokat tudtam meg magamról, ma
már jobban átlátom a saját működésem.
Amikor a legelején voltam, akkor úgy
éreztem, nekem végem, meghaltam. És
most élek. Élettapasztalatot szereztem.
Szó szerint.
2014. augusztus

•

11

Nem szokványos alkoholkarrier az övé. Függőségét évtizedeken keresztül csak mint lappangó lehetőséget hordozta magában: ivott, ha a helyzet éppen úgy hozta, de soha nem volt részeg, nem
ütötte ki magát. Szerette a munkáját, mind családi, mind szakmai életében joggal érezhette magát sikeresnek. Ötven éves is elmúlt már, amikor megingott a jól kiépített rendszer: Gyuri innentől
számítja józansága elvesztését. Fokozatos leépüléséről és visszakapaszkodásáról számára ismerős
környezetben, az Orczy Klub csoportszobájában beszélgettünk.

„Vissza akartak kapni
mint apát és nagyapát”
Félúton: Korábban milyen volt az ivás
hoz fűződő viszonyod?
Gyuri: Úgy tizenhét évesen találkoztam először az alkohollal, és onnantól
kezdve évtizedeken át csakis bizonyos
alkalmakkor, céges és privát bulikon, kártyapartikon iszogattam. A családomban
sem volt alkoholprobléma, úgyhogy
nem onnan hoztam magammal, hanem
kifejlesztettem hálaistennek (nevet). Nem
volt egyszerű, hiszen semmi, de semmi
problémát nem okozott hosszú ideig.
Aztán eljött egy pont, a házasságomban
egy hosszú folyamat vége, amikor nagyon el akartam zárkózni a világtól, a feleségemtől és a gyerekeimtől is. Ők már
javában tinédzserek voltak, és hát előfordult, hogy beszéltem velük a nejemmel
kapcsolatos problémáimról. Általában
az én álláspontomon voltak, viszont akkor észrevétlenül átléptem egy határt:
egyszerre kaptam meg mindkettőjüktől,
hogy ne uszítsam őket az anyjuk ellen.
Számomra itt fejeződött be a józanság. Ki
akartam zárni magamat a világból, senkire és semmire nem voltam kíváncsi többé, halálosan megsértődtem. Innentől
kezdve munkából hazafelé rendszerint
útba ejtettem valamelyik közértet…
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„Ki akartam zárni
magamat a világból,
senkire és semmire
nem voltam kíváncsi
többé, halálosan
megsértődtem.”

12

•

Hosszú út vezetett innen a mélypontig?
Sofőrként dolgoztam, meglehetősen
magas szinten, tehát nem engedhettem
meg magamnak, hogy minden este berúgjak, és úgy menjek be másnap, így
csak ritka alkalmakkor szakadt el a cérna. De valahol ekörül már kialakulhatott
a függőség, aminek a lehetősége valószínűleg mindvégig bennem volt, valahol mélyen. A nagylányom időközben
férjhez ment, a kicsi is ritkán volt otthon: feleségemmel kettőnknek iszonyú
naggyá vált az akkori lakásunk. Újat kerestünk, meg is találtuk, és a felújításába
már egy rakás pénzt beletettünk, amikor
beütött a krach. Kiderült, hogy a nejemnek mindenféle privát adósságai vannak,
mai napig nem tudjuk, mennyi, kinek,
miért. Közben mindketten dolgoztunk,
de szó szerint mindent én fizettem, ő
pedig lassan mindenből kivonta magát.
A gyerekeknél az tette be a kaput, amikor az anyjuk ügyvédhez fordult, hogy
meglopták őt, mert úgy tervezték, egy
bizonyos fennmaradó összeget félretesznek nekem egy bankszámlán, hogy
legyen tartalékom nyugdíjas koromra.
Ekkor elmondtak nekem mindent, azzal,
hogy „itt a vége, most elváltok”. Nem

sokkal később ez meg is történt. Nem
volt más út, ez világos, viszont akkor én
teljesen egyedül maradtam.
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natban, hogy egyáltalán meg tudtam
mozdulni, első dolgom volt levonszolni magam a szemközti kisboltba.
Visszaestem, és a második
felvonás már komolyabbra
sikerült.

Hol tartott ekkor a függőséged?
Napi szinten ittam, de az igazán
komoly problémák ekkor kezdődtek.
Nyakamba vettem egy rakás adósságot, nem beszélve a folyamatos
ig úg y
magányról. 2011 tavaszán történt,
„ Mai nap lt volna,
hogy a kisebbik lányom feljött
erü
érzem, sik ik eg y baleset,
valamiért, és nagyon „nem
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kijöttem, folytathattam a munlevonszoln k isboltba.”
zt i
kát gond nélkül. 2011 nyarán aza szemkö
tán új főnököt kaptam, akivel egyszerűen nem tudtunk együtt dolgozni.
Addig-addig nyüglődtünk, piszkáltuk
egymást, míg végül különösebb felhajtás nélkül kirúgatott. Akkor, hogy már
a munka sem volt, rendesen belehúz- Milyen értelemben?
tam az ivásba. 2012 tavaszán megjártam Egész napos ivás?
a pszichiátriát, ott ismerkedtem meg
Sokat
gondolkoztam
a Félúton Alapítvánnyal, bejárt ugyan- azon, a többiek elbeszéléseis innen csoportot tartani egy segítő it, tapasztalatait hallgatva, hogy
hölgy. Nagyon megtetszett ez az egész, én valószínűleg alkoholistának is egy
és komolyan elhatároztam, hogy tartani elfuserált pali voltam, mert, hogy józanfogom a józanságot.
nak igen, az biztos (nevet). Soha nem
ittam reggel, soha nem volt az ágyam
Miért érzem azt, hogy jönni fog egy mellett pia ébredés utánra. Mindennap
„de”?
vásároltam, elláttam magam, kocsiba
Egész nyáron semmi gond nem ültem, rendszerben zajlottak a délevolt, ment minden, mint a karikacsa- lőttjeim. Aztán délután, mikor mindepás. Ide is, egy másik helyre is jártam nen túl voltam, elkezdtem inni. Talán
csoportra, tematikus piknikeket tartot- a legutolsó másfél-két hónap kivétel ez
tunk az Orczy-kertben, nagyon jó volt. alól. A „komolyabbat” inkább a csaláMai napig úgy érzem, sikerült volna, ha dommal való kapcsolatomra értettem.
nem történik egy baleset, ami hetekre Tavaly nyáron a kisebbik lányom párja
a lakáshoz láncolt. Akkor újra elindult feljött valamiért, és hát akkor jócskán
bennem a függőség. Abban a pilla- látszott rajtam, hogy van bennem,

•

•

az orrom pedig csupa seb volt. Ahogy
kísértem kifelé, váratlanul megfordult
és lefényképezett a telefonjával. Aznap
este már hívott is a lányom, hogy itt
a pillanat, válassz, a családod vagy az alkohol. És bár az unokák nagyon sokat
jelentettek nekem, rengetegszer voltam
velük, mégis megint inkább halálosan
megsértődtem és mindentől elzárkóztam. Nem kerestem őket, nem csináltam
semmit, kivonultam a világból.
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Ahogy a lányaidat bemutattad, gon
dolom, ezt nem sokáig nézték tétlenül.
Hát nem! Mivel már nem tudtak máshogy megfogni, augusztus környékén
elindítottak ellenem egy gondnoksági
eljárást. Amikor a gyámhivataltól megérkezett az első értesítés és szembesültem a helyzettel, ugyancsak felháborodtam, főleg azon, hogy még csak nem is
szóltak. Végül abban állapodtunk meg,
hogy átbeszéljük az egészet családilag.
A lányaim ekkor elmondták, hogy nem
pályáznak a pénzemre, nem pályáznak
az autómra, nem pályáznak a lakásomra. „Csak” arra pályáznak, hogy engem
visszakapjanak mint apát és nagyapát
(amikor látták, hogy a józanodásom sínen van, megszüntették az eljárást).

•

Az volt a céljuk, hogy újra terápiás se
gítséget kérjél?
Igen. Én vállaltam, hogy újra bemegyek a kórházba, ők pedig azt fogalmazták meg, hogy szeretnék, ha valamiféle
utókezelésen is részt vennék, ami segít
megtartani a józanságot. A kórházi kezelés alatt találtuk ki, hogy menjek a Félúton Alapítvány terápiájára. Így kerültem a Félút Centrumba, egy hónappal
a kórházi kezelés után, idén januárban.
Abban az egy hónapban bejártam ide
csoportfoglalkozásokra, és itt kezdtem
újra az AA-t is. A terápiáról aztán persze
kötelező volt nap mint nap járni a város
különböző pontjaira, úgyhogy jó néhány csoportot megismertem. Mai napig tartom, hogy ha valami közbe nem
jön, heti hatszor elmegyek.

•

Akkor komolyan elköteleződtél az AA
mellett.
Igen, ez lett belőle annak ellenére, hogy nem mindenben
értek egyet. Vannak
vitáink, egyéni
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beszélgetésekben, csoportokon is néha
előjövök olyan dolgokkal, amik nem
feltétlenül illenek bele a józanodásról alkotott általános felfogásba. Én nem akarom száz százalékig feladni az egómat,
nem akarok mindent átadni a felsőbb
erőnek, magam akarok maradni, meg
akarom tartani az akaraterőmet is. Ezt
én így érzem helyesnek, viszont elvi nézeteltéréseket eredményez. Úgy szoktam mondani nekik is, hogy öreg bohóc
vagyok én már ahhoz, hogy változzak.
Amit elmondtál, abban egyrészt sze
repet játszik egy nagyon erős családi
nyomás. De te, belül magadban, lelki
leg mit éltél meg mélypontnak, mitől
szántad el magad?
Akkor én most erre is használnám
az elfuseráltság-fogalmát. Ugye az AA
egyik alapelve, hogy a tagság feltétele
az ivással való felhagyás vágya. Hát bennem ez nem volt meg. Én a családba
akartam visszakerülni, és láttam, hogy
ennek egyetlen eszköze a józanodás.
Ma már persze mást gondolok, de nem
így indultam neki az egésznek. A klas�szikus alkoholista felfogás szerinti mélypontom tehát nekem nem az alkoholtól
volt, hanem attól, hogy kizártam magam a családból. A célomat elértem,
visszakerültem, nagyon jó a kapcsolatom a lányaimmal, unokáimmal, és nem győzök elég hálás
lenni nekik. Természetesen
most visszatekintve egyértelmű, hogy az elkeseredésemmel, a külvilággal (és
az alkohollal) szembeni
tehetetlensé gemmel,
magányommal, egyedül
maradásommal, az értelmetlen, céltalan semmittevéssel nem tudtam mit
kezdeni.

•

•

Mióta józanodsz?
Tavaly október 22-én ittam utoljára.
Másnapra is ki volt tűzve, csak ugye akkorra esett a családi tanács, és nem tudtam lemenni az éjjel-nappaliba. Utána
pedig már nem is akartam.

Úgy tűnik, mégsem voltál „öreg bo
hóc” ahhoz, hogy változz/változtass.
Talán éppen azoknak taposod ki
az utat, akik most még azt hiszik, túl
késő.
Bízom benne, hogy így van. Saját
korosztályommal tényleg nagyon ritkán
találkozom a különböző csoportokban, ha mégis, ők rendszerint
tizenöt-húsz éve nem isznak.
Eddigi AA-s pályafutásom során
talán ha egy emberrel találkoztam,
aki hatvanhat évesen kezdte el
a józanodást. Mit mondjak, nekem
nagyon megérte belevágni. Most
újra van cél az életemben, és ez nagyon sokat számít.
2014. október

„Mit mondjak, nekem nagyon
megérte belevágni.
Most újra van cél az életemben,
és ez nagyon sokat számít”

•
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Egy nyolcadik kerületi bérház hűvös, udvarra nyíló lakásában találkoztam Annával. Ő az ágyra ült,
nekem odahúzott egy kis széket. Szabadkozott a hideg miatt, ami a következő pillanatban már
egyikünket sem zavart: elsodort minket a beszélgetés. Anna húsz évig volt prostituált. Történetét
már sokakkal megosztotta, olykor mégis nehéz volt beszélnie. Helyzete most sem könnyű, de a nélkülözés, lelki terror, sokszor napokig tartó éhezés ellenére volt bátorsága változtatni. Most új tervei,
álmai vannak: segíteni szeretne azoknak a lányoknak, akik ki akarnak szállni. Ismerik őt, már most is
sokan fordulnak hozzá és ülnek időről-időre azon a bizonyos kis széken. A prostitúciót ő súlyos szenvedélybetegségként határozza meg, amiből nagyon nehéz felépülni. Utólag már tisztán látja: legbelül
végig csak szeretetre vágyott.

•

Félúton: Hogyan keveredtél bele?
Anna: Én nem tudtam soha megmaradni, mindig a köves úton jártam.
Talán hippinek kellett volna lennem.
Hatalmas szabadságvágy volt bennem,
meg szeretethiány is: intézetben nőttem fel. Már tizenkét-tizenhárom évesen
szökdöstem. Stoppoltam, és hát jött az,
hogy nem pénzt kértek érte, hanem
simogatást. Gyerekésszel föl se fogtam,
hogy mi ez, hogy vannak örömlányok,
prostitúció meg ilyenek, csak sodródtam. Pedig tanulni szerettem,
ment is. Nagy álmaim voltak,
tanár akartam lenni. Nyolcadik után kollégiumba
kerültem, a kézilabda volt
a mindenem, állandóan
edzettünk, országos
versenyt nyertünk. Egy
edzés miatt egyszer
később mentem haza
a kelleténél, a nevelőnőm pedig elkezdett
velem kiabálni, hogy
„mit képzelsz, rohadt cigány”. Bejött utánam a fürdőbe, hozzám vágta a fogpoharat. De én se hagytam
magam, visszaütöttem. Fegyelmi
tárgyalásunk volt. Őt elbocsájtották,
nekem meg azt mondták, két választásom van: vagy javítóintézetbe kerülök,
vagy vissza anyukámhoz. Be is hívatták.

„Azért
állunk ki,
hogy
szeressenek”
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Akkor találkoztál először édesanyád
dal?
Nem, kilenc éves koromban. Akkor
keresett meg elsőnek. De nem alakult
ki köztünk semmi szoros. Hazavitt nyári szünetre, de nem bántak jól velem,
úgyhogy inkább visszaszöktem az intézetbe. Még kértem is a nevelőt, hogy
ne engedjenek haza vele. Ezúttal is
kiderült, hogy igazam volt: csak addig
voltam jó nekik, amíg meg nem kaptam
az életkezdésit. Elköltötték, aztán el is
küldtek. A falunkban megismerkedtem
egy pasival, azok meg csak azért fogadtak be, hogy asszony legyen a fiuknak.
Cigányoknál így szokás tudod, egymás mellé fektetnek és kész. Nem volt
se szerelem, se semmi, de mikor jött
a gyerek, már úgy voltam, hogy maradok vele. Pedig alkoholista volt, a család
meg nagyon szegény. Én az intézetben
megszoktam, hogy tiszta vagyok, fürdök meg minden, itt aztán lesüllyedtem
az ő szintjükre.

•

•

Ki tudtál törni?
Tizenkét évet éltem vele, addig bírtam. Akkor úgy gondoltam, inkább
beadom intézetbe a gyerekeket (nagylányomat és ikreimet). Tapasztalatból
tudtam, hogy jobb dolguk lesz így.
Anyámék sem segítettek, azt mondták,
amilyen rózsát szakítottál, olyat szagoljál. Na, ekkor kezdtem el igazából:

elmentem diszkóba, és olyan palikat
kerestem, akiknek kocsijuk volt, hogy elvigyenek a gyerekekhez. Nem sokkal később összejöttem a volt élettársammal,
akivel huszonkét évig voltunk együtt.
Most váltunk el nemrég... Lekerültem
vele Nyírgyulajra, ott aztán még ros�szabb életem lett. Kényszerítettek, hogy
álljak ki az útra. Nekem nem tetszett,
hogy őneki dolgozzak, de a testvérei,
a mamája nagyon befolyásolták. Rettenetes volt, kocsiban, út szélén, mosdás
nélkül, egymás után. De muszáj volt
kimenni, megvert, ha nem kerestem.
Amikor a mamája meghalt, mondtam
neki, hogy én ezt nem csinálom, akkor
inkább feljövök ide Pestre.
Azon gondolkozom, milyen érzés le
hetett, hogy te szerelmes voltál ebbe
a férfiba, ő pedig azt várta el tőled,
hogy kiállj az utcára.
Mai napig szeretem. Hát igen... van
egy mondás tudod, cigányok közt,
hogy aki szereti a feleségét, az nem
hagyja, hogy kint álljon az utcán. De
főleg a testvérei követelőztek, hogy
tegyünk le valamit az asztalra, ott
Szabolcsban meg bevett szokás volt
kiállítani a nőket. Aztán én azt mondtam, hogy inkább Pesten leszek prosti, mert itt legalább jól lehet keresni,
meg mások a körülmények. De nem
úgy fogtam föl, hogy most jaj istenem
muszáj, kényszer, nem. Én örömmel
voltam prosti. Lehet, hogy nevetséges,
de olyankor éreztem azt, hogy kellek
a férfiaknak, hogy én kellek nekik, amikor kiálltam az utcára. Mindegy, hogy
csak arra a pár percre, de magamért
kellettem, kiválasztottak engem. Ez önbizalmat adott. Magamról, meg most
már sok más lányról is tudom, hogy
azért állunk ki, hogy adni tudjunk, azért
állunk ki, hogy szeressenek.

•

Furcsa ellentmondás ez, nem? A pros lommal a kicsi összetette a kezét és kötitúció látszólag csak a pénzről szól: nyörögni kezdett nekem, hogy „mama
nem vársz szeretetet a férfitól, ahogy menjünk világgá, hagyjuk itt a papát”.
te sem azt vállalod, hogy szeretni fo Akkor tényleg elszakadt bennem valami.
god vagy a barátnője leszel.
Hogy itt van ez a kisgyerek és ezt látja.
Csak azt mondom, hogy legbelül
Elkezdtem belegondolni ezekbe a dolmi van. Legbelül mindenki azt
gokba, és egyre depresszióakarja pótolni, ami hiánysabb lettem. Jöttek a vennk i azt i
e
d
zik az életéből. Mi azzal,
dégek, én meg már minn
i
M
„
olni, am l. dent kitaláltam, csak ne
t
ó
hogy adunk, és azt his�p
a
j
r
aka
tébő
szük, ők is szeretetet
k az éle dunk, kelljen velük mennem.
i
z
y
n
á
i
h
a
adnak nekünk.
al, hog y

•

Mi azz isszük, ők is
és azt h tet adnak
A gyerekeket idő
szerete nk.”
közben kivetted az inté
nekü

zetből. Mennyit láttak ők
abból, ami körülöttük zajlott?
Harminc éves koromtól mindennap kimentem, közben
neveltem a gyerekeket (azt
a kettőt is, akiket a párom hozott a családba).
Mindig azt hittem,
hogy jót teszek,
mert megadtam
nekik mindent:
föl tudtam nevelni, iskoláztatni tudtam őket,
nem éheztek
soha. Unokáim
is lettek, három kislány és
egy kisfiú, aki
most nyolc éves.
Az élettársammal
a viszony az évek
során már nagyon
elmérgesedett. Örökké csak részeg volt, nem
törődött semmivel, később
agresszívvé is vált. Márk, a kis
unokám három éves lehetett,
amikor már menekülnünk kellett előle, elbújtunk, amikor jött. Egy ilyen alka-

•
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Volt problémád egyébként az alkohol
lal vagy más szerrel is?
Nálam minden közrejátszott, egy rövid ideig az ital is, de főleg a játékgép.
Azt azért is volt olyan nehéz abbahagyni, mert mindig nyertem, nem is kevés
pénzt. Na, mikor mondták, hogy mehetek, nagyon kellett már valami. Sokszor
arra gondoltam, hogy öngyilkos leszek,
vagy az élettársamat ölöm meg. Nagyon rossz gondolataim voltak.

•

Tudtam, hogy a gyerek mindent hall,
mindenre odafigyel, mindent ért. Kezdtem arra gondolni, hogy talán máshogy
is meg lehet ezt oldani. Akkoriban jött
egy szocmunkás az életembe, Bea
a Félúton Alapítványtól. Nem szerettem soha idegentől segítséget elfogadni, most sem szeretek, aztán mégis így
alakult.

mindegyik magyar, csak én vagyok cigány is, kurva is. Az életben addig csak
lenézést kaptam még ezért mindenkitől. De ott nem. Nagyon jól fogadtak,
maguk közé ültettek, nem voltak lekezelőek. Csak annyit kellett elmondanom,
amennyit akartam. De mivel én azért
szeretem a pletykáknak elejét venni,
inkább megmondtam, hogy prosti voltam, az is vagyok.

•

•

Időben hol tartunk ekkor?
Talán öt-hat évvel ezelőtt. Már azelőtt is próbálkoztak velem, de nem nagyon álltam szóba velük. Az Emma néni
is győzködött a Kesztyűgyárból, hogy
menjek le az ottani női csoportba, amit
ő vezetett. Nagyon mélyen voltam akkor már. Megvonták az álláskeresőimet
is, az élettársam meg kimutatta a foga
fehérjét, amiért semmi pénzt nem kapok, és még kiállni sem akarok. De én
olyan depressziós voltam, hogy semmi nem érdekelt, csak néztem magam
elé. A csoportba nem mentem, mindig
találtam kifogást. Egy ideig vártak, de
nem hagyták, hogy túl sokáig üljek itthon magamban, egy nap Emma néni
egyszerűen csak átvitt. Hát én elég
zárkózott vagyok amúgy is, de mikor
azt a csoportot megláttam... hogy
18

Hogyan jött az életedbe a vallás?
Először a csoportban hallottam Istenről. Jó, mi cigányok hívők vagyunk,
de én úgy gondoltam, ha van Isten,
akkor mégis miért nem ad nekem más
lehetőséget? Nem is imádkoztam, csak
megszokásból sóhajtottam néha, hogy

•

Mi történt ott veled? Mi változott?
Először mindenki kapott egy igét.
Az enyém az volt, hogy valami nád...
a megrepedt nádat... na, nem jut eszembe. Az volt a lényege, hogy ha a szívedben csak egy kicsi parázs van Isten felé,
akkor azt ő lángra gyújtja és megsegít.
Vendégeket hívtak, akik megtértek és
úgy hagyták abba az ivást, ők mondták
el a történetüket. Engem ez érdekelt
a legjobban, ezzel fogtak meg, csak hallgattam, hallgattam, őket hogyan segítette át a hit a nehézségeken. A többiek
sokat jártak sétálni, nekem viszont fájt
a lábam, úgyhogy nem mentem velük.
Helyette kaptam egy Mária Magdolnáról
szóló könyvet, azt olvasgathattam. Tudod, állítólag ő is prosti volt. Mintha nekem szólt volna az a könyv. Magamban
mondtam, Istenem, ha vagy, akkor mért

„A megrepedt nádszálat nem töri el,
a füstölgő mécsest nem oltja el.” (Ézs. 42, 2)
jaj Istenem, segíts már! Ebben a csoportban aztán mégis elkezdett érdekelni a dolog. Már úgy 4-5 hónapja jártam,
amikor egyszer jött a Bea, hogy lenne
egy lehetőség, lemehetnék Dömösre,
a Kékkeresztbe (szenvedélybetegeket
segítő református misszió – a szerz.).

nem segítel rajtam is? És akkor olyan melegség járt át valahogy. Átjárt egy érzés,
hogy nem vagyok egyedül. Onnantól
fogva elkezdtem beszélgetni Istennel.
Úgy voltam vele, hogy ha ő velem van,
akkor már mit érdekelnek ilyen dolgok,
hogy lenéz, meg lelki terrorban tart a pá-

rom. Onnantól nem is figyeltem rá, csak
jártam a csoportba, olvastam a bibliát.
Teljesen más emberként jöttem haza.

•

Innen még vezetett út vissza az utcára?
Ekkor már eldöntöttem,
hogy egyáltalán nem
megyek ki dolgozni.
Dömösön volt egy
ilyen előadás, hogy
„ki vagyok én?” –
ami nagyon elgondolkodtatott,
erre akartam rájönni. Mert régen
nekem mindig azt
mondták, „senki vagy,
nincs rád szükség”, a családom is. És én is így éreztem
belül. Természetesnek vették, hogy kiállok, keresem a pénzt, nincsenek érzéseim. Amikor hazajöttem, megkérdeztem
tőlük, hogy szerintetek ki vagyok én (elérzékenyül, sírni kezd)? Tudod: hogy mit
jelentek nekik? És persze az volt a válasz,
hogy „jaj, anyu hagyjad már”, meg a páromtól, hogy „jaj, hát szeretlek én” – olyan
félmámorosan. Én meg elmondtam – ez
elég kemény beszélgetés volt –, hogy én
is ember vagyok, nekem is vannak érzéseim, én is vágyom arra, hogy egy férfi
ne úgy nézzen rám, mint egy rossz nőre,
akibe csak beléürít. Azt szeretném, ha
valaki szeretne, megölelne, csakúgy, magamért. De hát én ezt nem kaptam meg
sose, mai napig nem kapom meg. Talán
az unokámtól, a Márktól, ő feltétel nélkül
szeret. Neki remélem már jobb lesz, nem
úgy él majd, ahogy mi éltünk.

met mondani”. Na, azt sose
tudtam, se gyerekeimnek, se
élettársamnak, senkinek. Elhatároztam, hogy elmegyek
egyedül a munkaügyi központba,
elintézem a dolgomat.
Kértem Istent, hogy
bárki bármit akar
tőlem,
csak
tudjak nemet
mondani, csak
jussak el oda.
Már itt jártam
a sarkon, amikor jött a lányom.
Mondta, hogy beteg gyerekeket kell
a Margitszigetre kísérnie,
vigyázzak a Márkra. Én meg
azt válaszoltam, hogy ha a beteg gyerekeket ki tudod vinni, akkor a Márk is mehet veletek, mert nekem más dolgom
van. Ez volt az első, hogy nemet tudtam
mondani a gyerekemnek. Meg is kaptam, hogy nem lehet rám számítani, de
nekem ez csoda volt. Megköszöntem
Istennek: erőt adott ahhoz, hogy ki tudjam mondani az első NEM-et.

dott
„Erőt a og y
h
ahhoz, m
k i tudja első
i az
mondan -et”
NE M

Hogyan éreztette a hatását ez a két
hét? Tovább tudtad vinni a változá
sokat?
Kezdtek jönni a csodák. Olvastam
egy könyvben, hogy „tanulj meg ne-

•

•

Követték újabb „nem”-ek?
Minden nap csodának számított
akkor. Nem mentem ki, hiába nem
volt kenyér, hiába dugdosta a pénzt
az élettársam, hiába három napig nem
ettem. Adományba kaptunk durumtésztát, azt raktam föl főni, de már
szédültem az éhségtől. Annyi erőm
nem volt, hogy kivárjam, aztán meg
nem tudtam megenni, mert még
teljesen kemény volt. Akkor magamba roskadtam és mondtam,
hogy Istenem, csinálj valamit,
mert tényleg itt halok éhen. És
erre tíz perc múlva belépett
a Márk, jöttek az óvodából,
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és hozott kerek trappista sajtot, kolbászt,
babot, mindenféle jót. Sírva fakadtam, ő
meg átölelt és azt mondta: „nem fogsz
már éhezni, mama.” Ilyet csak Isten tud
velünk tenni, senki más. Nekem a mai
napig ő ad erőt. Én emberek által nem
tudtam megváltozni. Mondjuk, azt hiszem, addig nem is fog megváltozni
senki, amíg meg nem járja a poklot.

Említetted, hogy jönnek hozzád
beszélgetni azok a lányok, akik vál
toztatni szeretnének. Ezt tudatosan
alakítottad így, vagy csak elkezdtek
bejárogatni?
Inkább tudatosan, de hát ismernek is,
jönnek maguktól. Mindig arra vágytam,
hogy olyan embereken segítsek, amilyen én vagyok, hogy hogyan tudnának
ebből kijönni. Mert ha azzal jönnek nekik, hogy miért nem dolgoznak, munkahely, lakás, az nem segít, nem ilyen
egyszerű. Ha valaki ki akar ebből lépni,
abba akarja hagyni, nem elég
azt mondani neki, hogy
hát jól van, ne menj ki.
Mit fog enni? Miből lesz pénze?

•

Miből fizeti a lakást? Hozzászokott egy
életformához, meg hát a stricit sem
könnyű otthagyni, nem fogja egykön�nyen hagyni, visszahúz. Főleg, ha olyan
stricid van, aki veled él. Ez mondjuk nem
átmeneti szálló, de volt olyan is, hogy
azt mondtam valamelyiknek, jól van,
akkor aludjál itt, majd lesz valami. Vagy
elküldöm olyan helyre, ahol tudnak neki
segíteni. Meg szokták kérdezni tőlem,
én hogy hagytam abba, érdekli őket,
hogy tudok nem kiállni.
És hogy tudsz? Volt visszaesésed, vagy
olyan, amikor úgy érezted, nincs más
megoldás?
Volt egy nagy kísértésem. Ki is álltam,
de odáig nem jutottam el, hogy elmenjek. Ez két éve volt. Márknak nem volt
télikabátja, és hiába jártam végig a ruhagyűjtéseket, nem volt rá való. 3500 forint
lett volna a Tigris piacon. Na, mondom
akkor kiállok, csinálok egy üzletet, aztán
megvesszük és kész. Kiálltam, jött is egy
kocsi, és kérdezte a pali,
hogy mit vállalok. Mondtam neki,
hogy

•

„Lányokat keresünk meg.
Van egy álmunk, egy
menedékház azoknak a prostiknak,
akik ki akarnak lépni ebből.
Odajöhetnének a gyerekeikkel, mi
meg segítenénk elindulni, megoldani
a helyzetüket. Nagyon
szeretnénk megcsinálni.”
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biztos félreértetted, mert én
nem dolgozom, hagyj békén. Egyszerűen nem ment. Végül hoztak Hollandiából egy csomag ruhát, és abban végre
találtunk egy gyerek kabátot is.
Milyen érzés volt erre is nemet mon
dani?
Jaj, nagyon jó! Megpróbált megkísérteni engem az ördög, de nem sikerült.
Mondjuk azért most újabb próbatételt
kaptam, mert az élettársamtól való elválás nagyon megvisel. Annyiban hibásnak
érzem magam, hogy mindig a lányokkal
foglalkoztam, mindenki baját meghallgattam, csak az övét nem. Bármelyik
prosti bejött, elmondta, rá figyeltem, de
ha neki volt baja, arra csak legyintettem.
És mikor már kezdett megváltozni, amikor már azt hittem, lesznek olyan estéim,
hogy sétálok, beszélgetek vele, akkorára
megcsalt. A változás új lehetőséget hozott neki. Hiába tudom azt, hogy milyen
volt, hiába mondom magamnak, hogy
nem tudnál vele élni, nekem csak ő volt.
Hiányzik. Ő meg még rá is tesz, csak jön,
csak fölzaklat, csak megjelenik mindig

•

újra. Legbelül tudom, hogy nem bírnám
még egyszer végigcsinálni vele, hagyni,
hogy részegen jöjjön, zaklasson. De hát
ez ebben a legrosszabb. Változunk, mások leszünk, bízunk Istenben és mégis rá
kell jönnünk, hogy nem vagyunk senkik,
kis porszemek vagyunk.
Mégis egy egészen más életet tudsz
élni most, amit te építettél fel.
Igen, erre mondom azt, hogy még
félúton járok, szó szerint (nevet). Járok
most is a csoportba, de már többre
vágyom. Bea sokat segített, elmondta,
hogy hogyan élnek a magyarok, hogy
fizetik a számlákat, odafigyelnek a környezetükre. A Kesztyűgyárban is nagyon sokat fejlődtem, kézimunkát tanítottak, előadásokra mentünk. Most már
azért egész szépen be tudom osztani
azt a kis pénzt.

•

Közben pedig már azon gondolkozol,
hogyan segíthetnél másoknak.
Igen, most is „meg akartam menteni” egy lányt. Segítettem neki bejutni

•

a Nyírőbe, négy hónapig bírta. De hát
kijött, ugyanabba a környezetbe és
kezdődött minden elölről: hogy fizetni
tudjon a szállásért, ki kell mennie dolgozni, hogy el tudja viselni, droghoz
nyúl és megint ugyanott vagyunk. Talán még nem jött el az ő ideje... Emma
néni is mindig azzal csitítgat: „emlékezzél, neked mennyi kellett, húsz év!”
Emma néninek van egy alapítványa,
ami a prostituáltaknak, emberkereskedelem áldozatainak segít. Lányokat keresünk meg. Van egy álmunk, egy menedékház azoknak a prostiknak, akik ki
akarnak lépni ebből. Odajöhetnének
a gyerekeikkel, mi meg segítenénk elindulni, megoldani a helyzetüket. Nagyon szeretnénk megcsinálni, sokat
tervezgetünk, folyamatosan pályázunk.
Bízom benne, hogy Istennek dolga van
velem, és akarja, hogy segítsek ezeknek a lányoknak, mert én velük tudok
érezni.
2014. október
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„Ha mindenki használná
a tizenkét lépést,
nem itt tartanánk”
Barabás Mónika
Intézményvezető, Félút Centrum
Gelsei Bernadett
Szakmai vezető, Orczy Klub
Komán Gabriella
Intézményvezető, Your Self Centrum;
Szakmai igazgató, Félúton Alapítvány
Pócsi Adrienn
Intézményvezető, Orczy Klub
Hepke Bori
Kommunikációs munkatárs,
Félúton Alapítvány

Egy alapítvány, három intézmény. Együttműködnek, funkcióikban, szolgáltatásaikban kiegészítik, támogatják egymást. Négy vezető, akik összehangolt munkájukkal, figyelmükkel, elhivatottságukkal teremtik elő ennek feltételeit. Emellett pedig jó
velük leülni és beszélgetni, mert mindannyian nyitott gondolkodású, folyamatosan
tanulni vágyó, választott területük mellett elkötelezett szakemberek.
Bori: Honnan érkeztetek az alapít
ványhoz, hogyan talált meg titeket ez
a feladat?
Gabriella: Pszichológusként végeztem Szegeden és a szakdolgozatom
kapcsán kerültem kapcsolatba alkoholbetegekkel. Felkerestem az Anonim Alkoholisták közösségét, hogy minél több
érintettet bevonhassak a vizsgálatba;
és hát beleszerettem. Beleszerettem
a módszerbe, beleszerettem a lépésekbe, beleszerettem azokba az emberekbe, akik ott kezdtek el józanodni.
A felépülési program egész
filozófiája magával ragadott. Nekem megvolt
a 90 nap-90 gyűlés, sok időt töltöt-
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tem ott. Az volt a benyomásom, hogy
ha mindenki használná a tizenkét lépést,
nem itt tartana a világ. Miután ennyire
hatott rám az AA-ba járó emberek élete,
az életmódváltás, a józanodás, a személyiség fejlődése, biztos lett, hogy ezen
a területen maradok. Innen egyenes
utam vezetett az alapítványhoz.

Bori: Nem függőként hogyan tudtál
kapcsolódni ehhez a közösséghez?
Gabriella: Először nyitott gyűlésekre
jártam. Ott kezdtem el beszélgetni a betegekkel arról, hogy ki vagyok, mit keresek itt, mit szeretnék: hozzájárulásukat
kértem a vizsgálathoz. Később – mivel
nyilvánvaló volt, hogy a nyitott gyűlések
száma kevés az igazi bevonódáshoz -,
minden alkalom úgy indult, hogy
kinyitják-e nekem a gyűlést.
Egyetlen alkalommal utasí„A felépülési
tottak csak vissza. Terméprogram egész
szetes részévé váltam
filozófiája magával
az AA-nak.
Bernadett: Ahogy
ragadott.
így hallgatlak az AA-ról,
Természetes
a rehabokkal kapcsolatos érzéseim jutnak
részévé váltam
eszembe. Nekem az volt
az AA-nak.”
ilyen nagy szerelem, minden,

•

•
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ami ott történt, az emberek, a segítők, kerülni. Ez volt a vágyam
y
a terápia, a felépülés. Egyetem ötödik és valóra vált. Nagyon
en, hog
l
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e
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é
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transzállapotban voltam, olyan volt, duláskor. Én is így érkezszembe
mint egy teljes megtisztulás...
tem annak idején, számomGabriella: Nagyon átható, igen... én ra is a Félúton volt az a hely,
nagyon hiszek abban, hogy a területen ahová mindenáron jönni szerettem
dolgozó szakembereknek fontos ezt volna, és sikerült átadnom a lelkesedé- útjára indította. Hihemegízlelni. És ez nem évi egy gyűlésen semet Csabának, hogy életem-halálom, tetlen, hogy egy adott
való megjelenést jelent.
én itt szeretnék dolgozni. A Félút Cent- tematika alapján elkéMónika: Én kicsit messzebbről ér- rumban kezdtem, két év múlva jelent- szített pillanatnyi rajz
keztem, hét-nyolc évig foglalkoztam keztem a Your Selfben megüresedett mennyire meg tudja murendezvényszervezéssel. Előtte egész- intézményvezetői pozícióra. Móni pe- tatni az aktuális állapotot.
ségügyi középiskolát végeztem és egy dig terápiás munkatársként kezdett ná- A Your Selfben igyekezHÍD képzést, ami főként mentálhigiéni- lam, és két év múlva intézményvezető tem minél gyakrabban
éről, pszichiátriáról szólt, már akkor elin- lett a Félút Centrumban.
elvégezni ezt a vizsgáladult tehát egy ilyen érdeklődés. Jártam
tot ugyanazokkal az emdrámára is: nagyon szerettem benne Bernadett: És hogy lettél te az egész berekkel. Nagyon jó
lenni ebben az önismereti folyamatban, alapítvány szakmai vezetője?
volt visszanézni, hogy
megtudni dolgokat saját magamról. Ez
Gabriella: Az évek során újra meg honnan hová jutottak
egy élethosszig tartó fejlődés. Később újra jöttek olyan döntések, melyeket el. Csodálatos élmény
újra tanulni kezdtem, a Wesley-n, komp- az egész alapítványra vonatkozólag látni valakinek a váltolex művészeti terápia szakon, jelenleg kellett meghozni. Azt hiszem, 2011- zását, ahogy ez ténylepedig másodéves pszichológus-hall- ben került kimondásra, hogy legyek én gesen megmutatkozik,
gató vagyok. Akkoriban már szerettem a szakmai igazgató. A Your Self viszont szembetűnővé válik.
volna elhelyezkedni ezen a területen. megmaradt törzshelyemként.
Időközben hallottam,
A Félúton Alapítványról régóta tudtam,
hogy megüresedett
számomra afféle etalon volt. Amikor Bori: Mónika, neked mit adott a Your itt a szenvedélybevégül rákerestem az interneten, teljesen Selfben töltött két év?
tegeknél az intézbezsongtam attól, hogy pszichiátriai
Mónika: A képzésből akkor még egy ményvezetői pozívonal is van. Felhívtam Gabit. Talán első évem volt hátra. Nagyon fontos volt ció, és kacérkodni
körben nem is sikerült eljutni hozzá, de nekem, hogy olyan elismert szakembe- kezdtem a gonnem adtam fel, érdeklődtem, próbál- rektől tanulhattam, mint például Hárdi dolattal, hogy
koztam. Egyszer csak végre azt mondta, professzor (Dr. Hárdi István – pszichiáter átjönnék
ide.
hogy van megüresedés, sikerült be- – a szerz.), aki a dinamikus rajzvizsgálatot Így is lett.

•

•
•
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•
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Bori: Mi az, amiért ennyire magadé
nak érzed ezt a területet?
Mónika: Pont most történt egy eset,
ami nagyon jól mutatja, mit jelent ez
nekem. Volt egy tévés megkeresésünk,
és gondoltunk néhány névre a kolléganőmmel, akik szerepelhetnének. Megkérdeztük őket, és többen is
gondolkodási időt kértek.
Nekem pont ez tetszik a józanodásban:
akármilyen csábító is
egy lehetőség, nem
most döntök, nincs
ilyen, hogy azonnali
helyzet elé állítanak.
Igenis alszom rá, megbeszélem a szponzorommal, és végül valóban egy józan
gondolat lesz a döntésem mögött. Manapság állandóan azonnali helyzet elé
akarnak minket állítani: most vásárolj,
most válaszolj, most csináld ezt, most
csináld azt – és ebbe tényleg bele lehet őrülni. Sokkal többször lenne jó
megállni és átgondolni élethelyzeteket.

•

•

Bernadett: Bátorság is kell ahhoz,
hogy kimond, még gondolkozol rajta.
Furcsán néznek rád, hogy „mit gondol
ez, nincs erre időnk”.
Gabriella: Igen, és magamat is ismernem kell, hogy tudok-e józanul gondolkozni ilyenkor, el tudom-e dönteni,
hogy akarom, nem akarom.
Bernadett: És itt jön
az, amit Gabi mond,
hogy az AA-t mindenkinek használnia
kéne. Ahogy néhány
hónapra
minden
hétköznapi ember elmehetne egy rehabra
is, hogy kicsit áthassa ez
a szemlélet.
Bori: Olyan megnyugtató
egyébként, hogy ezt mondjátok, mert
én már évek óta úgy érzem, hogy ami
az önsegítő csoportokon vagy gyűléseken elhangzik, az mindenkire vonatkozik,
mindenkinek hasznos.
Gabriella: Én abszolút próbálom működtetni az AA filozófiáját és

•
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„Sokkal
többször lenne jó
megállni
és átgondolni
élethelyzeteket.”
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a tizenkét lépést a saját életemben. Attól
függetlenül, hogy nem vagyok alkoholbeteg, úgy érzem, hogy az elmúlt évek
alatt nagyon magamévá tettem.
Bernadett: Jó segítővé is akkor tudsz
válni, ha magadévá teszed. A szenvedélybetegség pont az a kategória, amit
csak így lehet. Látom a pszichológus
hallgatókon, hogy nem értik, hogy lehet
csoportot vezetni úgy, hogy egyben sajátélményű is vagy. Nem tanulták meg,
sőt, azt tanulták, hogy tilos beleadni magukat, szemlélődőnek kell maradniuk.
Ez bármelyik más területen igaz is, de
ha a szenvedélybetegeknél az marad,
akkor hibát hibára fog halmozni. Saját
példámból tudom. Onnantól kezdtem
hiteles szakember lenni, hogy beletettem magamat. De a mértékét, hogy mi
szól rólam, mi a kliensről, meg kell tanulni. Ez egy iszonyú vékony mezsgye, amit
nem látsz jól, ha nincs mögötted sajátélményű terápiás múlt.
Gabriella: A pszichológus-képzésben a szenvedélybetegek kapcsán valóban nem mutattak igazi módszert
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arra, hogyan lehet segíteni. Leginkább
a szakma toporgása került átadásra.
Ezért is volt számomra a tizenkét lépés
és a Minnesota-program ennyire átütő.
Mert ez tényleg egy olyan módszer,
amellyel szenvedélybetegként tartósan
minőségi életet lehet élni. Gyógyulás
nincs a mi szakmai elképzelésünk szerint,
nem is ezt ígéri a program, hanem a javulást, a felépülést, a tartós józanságot.

Bori: Szenvedélybetegekkel volt ta
pasztalatod?
Adrienn: Még korábban ruhaipari
instruktorként varrást tanítottam munkanélkülieknek. Nem tudtuk addig
elkezdeni a foglalkozást, amíg nem beszéltük át a saját problémáikat: sokan
voltak érintettek hozzátartozójuk függősége miatt. Már ekkor találkoztam
tehát ilyen jellegű mentális segítség-

•

„Ez tényleg egy olyan módszer, amellyel szenvedélybetegként tartósan minőségi életet lehet élni.
Gyógyulás nincs a mi szakmai elképzelésünk
szerint, nem is ezt ígéri a program, hanem
a javulást, a felépülést, a tartós józanságot.”
Bori: Adrienn, ha jól tudom, te is más
területről érkeztél.
Adrienn: Én korábban gondozási
központ vezetőként dolgoztam idősekkel. Tavaly jött egy olyan döntés az életembe, hogy szeretnék munkahelyet
váltani. Szolnoki vagyok, de megcéloztam Budapestet is. Minden hirdetésnél célom volt
megismerni
magát az intézményt,
úgyhogy a Félúton
Alapítványnak is utánanéztem:
nagyon
tetszett a szervezeti
felépítés, a Minnesota-program, amit egyből
kinyomtattam, átolvastam. Tudtam vele azonosulni, mert a Felsőbb
Erőben való hit és a „csak
a mai nap” szlogen, amit
az AA-sok használnak itt
az Orczyban, nagyon közel
áll hozzám.

•

az emberekkel. A társadalmi szintű megítélés is nagyon szemet szúrt, és mai napig bennem van, milyen könnyen ítélik
meg a szenvedélybetegeket. Ezekből
született már felnőtt fejjel az a döntés,
hogy elvégzem a szociális munka szakot. Később a családterápia is érdekelni
kezdett. Azt gondolom, itt is sok esetben nagyon jó lenne az egész családdal
foglalkozni.
Bernadett: Idekapcsolódnék akkor
azzal, hogy a terápiánk itt az Orczyban
tulajdonképpen egy mix. Az AA alapelvként van jelen a programunkban, de
sok más módszert is ráépítünk. Nagy
megvilágosodás volt nekem például
a tapasztalati szakemberek szerepe,
hogy a beteg tényleg orvostól orvosig
mászkál, de akkor történik vele valami,

•

nyújtással. Utána szintén munkanélküliekkel dolgoztam foglalkoztatási
tanácsadóként egy EU-s projektben, ott is ezzel szembesültem.
Úgy éreztem, én szívesen segítek, szeretek beszélgetni

apig
„ Ma i n a n ,
v
bennem nnyen
kö
milyen a szenveeg
ítélik m tegeket.”
délybe

25

amikor tapasztalati szakemberrel találkozik. Nagyon érdekes színt ad ennek
a munkának, hogy a kollégák között leállt, tapasztalati szakemberek is vannak.
A másik felismerésem, hogy más is működhet. Régen az volt a fejemben, hogy
csak a rehab a hatékony. Továbbra is azt
gondolom, hogy az a leghatékonyabb,
ha a felépülés a cél...
Gabriella: Ha a felépülés a cél, igen.
De addig el is kell jutni.
Bernadett: Igen. A nappali
ellátásnak az a jellegzetessége, hogy nem tud an�nyira megfogni, ezért
az a fontos, hogy kialakíts egy ütős programot és egy olyan jól
működő közösségi
teret, ami most nálunk létrejött. Amíg
itt van a kliens, addig a józanodására,
a felépülésére tud
fókuszálni.

•
•

teljes szermentesség a részvétel feltétele. A drogbetegeket rehabra irányítjuk,
hiszen a Félút Centrumban alkoholbetegek és szerencsejátékfüggők terápiája zajlik. A kettős diagnózisú kliensek
esetén mi – a Félút Centrum terápiája
előtt, után, vagy az Orczyval összehangolva – a Your Selfben biztosítani tudjuk a terápiát a pszichiátriai problémára
specializáltan. Így működnek együtt
az intézmények.

„A probléma az,
hogy könnyű ezeket
a dolgokat jellemhibaként
felcímkézni valakire.
Nem azt nézzük,
hogy ő szenved ebben
a betegségben, és ő saját
magát is jellemhibaként
éli meg.”
Bori: És ha itt az Orczyban

megtartasz valakit, akkor ő
innen továbbmehet a Félút Cent
rumba vagy akár a Your Selfbe, nem?
Gabriella: Abszolút van átjárhatóság, igen. Ahogy Bernadett is mondja,
a rehab nagyon jó terület arra, hogy
a beteg felépülése igazán áthatóvá
váljon, de odáig el kell jutnia, hogy
azt mondja, ő bizony bemegy egy rehabra. Az alacsonyküszöbű ellátással
a legnehezebb helyzetben lévő betegeket érjük el. Tehát elindulunk a legalacsonyabb küszöbű segítéstől, ártalomcsökkentéstől, eljutunk odáig, hogy
közösségi tér, nappali ellátás, innen pedig mehetünk tovább a Minnesotába,
ha a betegnek megvan a motivációja
arra, hogy lerakja a szert, mert ott már

•
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És van még
a közösségi ellátás,
ami egy speciális segítési mód a kliens
lakóhelyén. A hét szolgáltatás átfogja
azt a spektrumot, ami a betegek különböző állapotaiban segítséget tud
nyújtani.
Bernadett: Gyönyörű és nagyon
ritka, hogy mindez házon belül megoldható. Talán nincs is rá példa. Fontos
még, hogy itt az Orczyban megláttuk és
felvállaltuk, hogy foglalkozni kell a kettős diagnózisú betegekkel. Pszichiáterek, orvosok vannak nálunk, akik segítik
a kollégáinkat. Ez elengedhetetlen, mert
a designer drogok az eddigieknél is durvább elterjedése várható.

•

Bori: Maguk a szerek, a designer dro
gok okozzák a pszichiátriai betegséget?
Bernadett: Igen. Ha rendszeresen,
hosszú ideig használsz designer drogot,
akkor minimum egy paranoiát kialakít
benned, de akár nagyon torz személyiségzavart is. Ha pedig bármiféle hajlamod van rá, akkor már egy használat
is képes előhívni belőled a skizofréniát.
A rehabok félnek ettől.
Gabriella: Társadalmi szinten is ez
a nagy probléma, hogy félünk, elítéljük,
undorodunk, ahelyett, hogy azt mondanánk, beteg. Mint ahogy egy magas
vérnyomással küzdő vagy egy cukorbeteg kapcsán sem merül föl az, hogy ő
a hibás, rossz ember. Nem, neki cukorbetegsége van, amit karban kell tartani.

•
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Bori: Igen. Viszont ha szenvedélybete
gekről van szó, a társadalmi reakció
már-már a démonizálással, kollektív
rettegéssel egyenlő. Mit gondoltok,
miért van ez?
Gabriella: Én a pszichiátriai betegekről nyilatkoznék és egyértelműen
a média hatását emelném ki, ami óriási
őrületet gerjeszt, hogy a pszichiátriai betegek milyen veszélyesek. Másról sincs
szó, csak arról, ki kiben mártott meg kést,
kit fojtott meg. Nagyon káros tendencia,
ami sokakat befolyásol.
Mónika: Szenvedélybetegek kapcsán az jut eszembe, hogy azért egy
kontrollvesztett állapot ellenszenvet
tud kiváltani. Most mi is itt ülünk, kellemesen beszélgetünk, de ha mellettünk
hárman-négyen
részegeskednének,
bekiabálnának, annak mi sem örülnénk.
Gabriella: Nyilvánvaló ellenérzést
szül, ha valaki az árok szélén saját hányásában, vizeletében fekszik. Megvan
az a tapasztalatunk is, hogy egy piás hazudik, lop, a család kosztpénzét elissza.

•
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Ebből aztán jön a következtetés, hogy
rossz férj, rossz apa, rossz ember. Ehhez
képest a pszichiátriát egy kicsit máshogy látom, mert skizofrén betegekkel
ritkán van tapasztalata a laikusoknak,
csak a médiából özönlő rémálommal
találkoznak.
Mónika: A probléma az, hogy kön�nyű ezeket a dolgokat jellemhibaként
felcímkézni valakire. Nem azt nézzük,
hogy ő szenved ebben a betegségben, vannak, tizenhatan laknak egy időben.
és ő saját magát is jellemhibaként éli És szerintem a világ nem gondolná,
meg. Ugyanígy nem elfogadható, nem hogy ezeknek a betegeknek jelenleg
érthető, ha valaki például otthon fek- a fele dolgozik. Az alapítványunknál
szik és nem bír kimenni az utcára. Azt nincs munkalehetőség, ők mindannyian
mondják neki, „mi az, hogy nem tudsz rendes munkaviszonyban, külső munkakimenni, szedd már össze magad, miért helyen dolgoznak, felelősséggel, precinem mész el dolgozni?!”.
zitással, odaadással. Ugyanúgy utaznak
Gabriella: Meg azt, hogy „bárcsak én reggel a buszon, délután ugyanúgy
is megtehetném, hogy otthon fekszem, „hazajönnek”, mint mi. A skizofrén betede nekem meg kell etetni a gyerekeket”. gekről valahogy nem ez a kép él a közMindkét oldalon, a szenvedélybeteg és tudatban – itt jön megint a média haa társadalom „fejében” is az van, hogy az, tása -, hanem hogy a rácsos ágy szélén
hogy valaki iszik vagy nem iszik, két sört ülnek, csorog a nyáluk és be kell zárni
tud inni vagy negyvenkettőt, kizárólag őket, hogy ne okozzanak bajt.
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Bori: Egyébként a terápia mely sza
kaszában vannak azok, akik már dol
goznak?
Gabriella: Ez egy út. Onnantól, hogy
a kliens bekerül hozzánk, elindul az állapotának stabilizálása. A stabilizálódás
mentén jutunk el ideális esetben oda,
hogy már képes lesz munkát vállalni,
megtartani a munkahelyét. Nagyon
nagy dolog, hogy a nálunk lakók közül
ennyien dolgoznak, úgy, hogy sokszor
két diplomával, pszichiátriai betegség
nélkül is nehéz elhelyezkedni. Ezeket

•
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az eredményeket is ki kell hangosítani. A megjelenő könyvet szintén ezért
tartom fontosnak, mert a klienstörténetek azok, amik segítenek megmutatni,
átélni ezeket a helyzeteket. Én intézményvezetőként nagy lelkesedéssel beszélek, hozom a számokat, de áthatóbb
egy kliens szájából hallani, hogy ő honnan indult, min ment keresztül, és most
hogyan tud minőségi életet élni.
Mónika: Igen, a felépülés a hangsúlyos. Az, hogy van felépülés mind a szenvedélybetegségből, mind a pszichiátriai
betegségből. Mindkét esetben a betegségtudat kialakítása a legfontosabb. Hogy
tudja, a terápiás folyamat vége nem
a vége! Magával kell vinnie a betegségtudatot, mert így fog tudni dolgozni magán,
így fog receptet íratni, így fog magára
figyelni. Nem úgy, hogy azt gondolja, én
most már jól vagyok, meggyógyultam.
Ez egy élethosszig tartó folyamat, amivel
törődni kell. Mert mindkét betegségcsoportnál ugyanúgy vissza lehet esni.
Gabriella: A nálunk zajló pszichoedukációban tanulja meg a kliens saját
maga figyelését is. Hogy mik azok a jelek,
tünetek, amik jelzik a rosszabbodást, és
akkor hová, kihez tud fordulni, mielőtt
a lejtő legalján találná magát. Nagyon
fontos tanulási folyamat ez. Ezért jó
párhuzam szerintem a cukorbetegség,
mert a cukorbetegnek is élete végéig
figyelnie kell magára, meg kell tennie
bizonyos dolgokat, amitől teljes élete
lehet, bár meggyógyulni nem fog..
Bernadett: A tapasztalati szakember
pedig ezt tudja megmutatni, hogy ő
hogyan ment ezen keresztül. Empatikusabb tud lenni például a sóvárgás kapcsán, mint én. Az a lényeg, hogy legyen
mögötte szaktudás és terápiás múlt is.
Mónika: Szerintem is, és nagyon fontos, hogy a szakembereknek legyen önismeretük. Ami indulhat onnan, hogy ő
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leállt szenvedélybeteg, de a legfontosabb, hogy tisztában
legyen a saját érzéseivel. De az empátiával
vitatkoznék. Én azt gondolom, hogy nagyon sok
mindent, amit a függők
átélnek, átélünk mi is, csak
más minőségben. Átéljük
a tehetetlenséget, a sóvárgást, a kiszolgáltatottságot.
Olyan élethelyzetek ezek,
amikkel mind találkozunk.
Csak talán kicsit másképp.
Nem olyan élesen.
2014. december
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