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 nejlonszatyor  
   

  

...ilyenkor mindig előkerül valahonnan a nejlonszatyor, valamit sürgősen kell vinni 

valahová, lehet, hogy a szülinapi zsúrról megmaradt édességet, lehet, hogy egy kölcsönbe 

itt maradt pulóvert, de vodkanarancs is van keverve benne Royal vodkából, vagy egy kis 

megmaradt abszint, és azonnal menni kell valahová, mert otthon nem lehet megmaradni a 

leghidegebb télben sem, kell hogy kapcsolatba kerüljünk valakivel, akitől sört lehet kérni, 

és be lehet mutatkozni, hogy már megint napok óta iszom, és már megint el tudok 

társalogni a világ összes problémájáról bárkivel, annak ellenére, hogy amúgy eléggé 

magamnak való vagyok, de ilyenkor már amúgy is csak olyan témák jönnek elő, hogy 

forralt bor, vagy házi bor, amikor már a tettek következnek, és amúgy is, időközben péntek 

lett (hogy elszaladt a hét a Tokajiban) és mehetünk Matlákhoz, mert már péntek van, 

Matlák valamit keverhet a borába, mert attól alig lehet talpon maradni, vagy csak a péntek 

négy órát nem bírjuk már józanul kivárni, mert a már hajnalban kinyitott Ervin, vagyis Ernő 

a homoszexuális palackozott italos, és egy kis meghatározhatatlan márkájú keserű is 

megmaradt tegnapról, így nem csoda, hogy már délelőtt táncolunk a kocsmában, úristen, 

csak rosszul ne legyünk, ezt a napot még végig kell csinálni lábon... aztán holnapra már 

jöhet a rosszullét, négyig nyitva van a könyvtár, ott kibekkelem az időt négy óráig, majd 

olvasok egy kis Cholnokyt, és próbálom elhessegetni az árnyakat, aztán egész hétvégén 

nem iszok, csak egy kis vöröset, meg sört, nem is cigizek, csak egyet, vagy kettőt, mert 

rosszul vagyok tőle, úristen, tutira meg fogok bukni stilisztikából, felesleges visszamenni, 

az egyik pszichológus csaj, aki a drogambulancián dolgozik, azt mondta, hogy jót tenne 

nekem egy-két hét pihenő, ez egy nyílt osztály, de hétfőre mindig kitisztul a fejem, 

hajnalba leizzadva rohanok a vonathoz, aztán az állomáson kezdődik az örök dilemma, 

igyak-e egy felest, vagy nem, csak hogy jól induljon a hét... a felest elkerülöm, aztán már a 

villamoson kapom a telefonhívást, hogy nincs-e kölcsön kétezer forintom, jól van, csak 

előbb hagy pakoljam ki a táskám, mert a múlt héten is megromlott benne az összes kaja…  

 



   

  

Mese a Zsarnai telepről  
   

  

Valahol a telep közelében józanodok ki. Szimpatikus pár áll a buszmegállóban.  

Megigazítom a ruhám, és odalépek hozzájuk.  

  

- Bocsi, nem tudnátok megmondani, mennyi az idő?  

  
- De, persze, fél kilenc.  

  

Kicsit emésztem az információt. -  

Na, jó, de reggel van, vagy este?  

  

Hitetlenkedve csóválják a fejüket, majd a fiú az égre mutat. Olyan piszkosszürke. Úgy  

teszek, mintha le tudnám olvasni az égről, hogy reggel van, vagy este. Eloldalgok.  

  

Nem tudom, hogy hol voltam, sem azt, hogy hová megyek. Egy pillanatra átvillan a 

fejemen, hogy meg kéne javulni, de lehetetlennek látszik. (Sosem derült ki, hogy akkor 

reggel volt, vagy este, mert beértem a telepre, és ott összefolyt az idő, mert várt még egy  

rekesz sör, apám hozta az Octoberfestről.)  

  

***  

  

Ahogy a söröket iszom, lassan csökkennek az izomrángásaim (érdekes, a kezem 

sohasem remegett), így már meg tudom fogni a tollat. Felmegyek Gabihoz a harmadikra, 

hogy nincs-e egy tolla, mert írni akarok. Gabi depressziós, a párja Gulliver játékfüggő, a 

harmadikon csupa túlkoros szerencsétlen lakik, ők uralják a szintet. A problémáik ellenére  

próbálnak kispolgári életet élni. Gabi azt mondja, mutassam majd meg, amit írtam.  

  

- Hát, persze - mondom - Egy lófaszt - gondolom.  

  

Lemegyek a szobámba, írok valamit arról, hogy otthagyott a csajom. Nem tetszik. Bejön  

Zsolti úr, negyvenévesen még szűz, azt mondják hullamosó, de én tudom, hogy a 

Hospice-nál dolgozik. Átérzem a problémáját. Írok neki egy verset.  

  
múzeumban porhüvelyek, 

aszott faszok és hüvelyek, 

halott testek és mind aszott, 

akár baszott, vagy nem baszott.  



 Nem tetszik a vers, nekem sem annyira, gyorsan kiengesztelem egy sörrel (ez a vers 

később a  

Mumifikálódott erkölcs címet kapta).  
  

Megvan a napi írásom, irány a Koma kocsma. Itt szeretnek, mert megígértem nekik, hogy 

író leszek, és őket is megírom. (Persze nem lettem író, azóta is várják, hogy megírja őket 

valaki.) A  

tulaj délutánra mindig kikészíti magát, és alszik, addig egy családtagja veszi át a boltot. Most  

éppen fent van, mert a lányának szülinapja van, nekem is terítenek. Ingyen pia hajnalig.  
  

***  

  
Hajnalban a Centrum "kávézó"-ba megyek, ahol mindenki cigány a két csaposon kívül. Két cigány csaj 

odaül mellém, és már visznek is kifelé. Az egyik a bugyijába dugja a kezem, hogy meglássam, hogy 

nedves. Kint persze megpróbálnak kizsebelni, a pénzem már régóta a cipőmben hordom, de azért a 

telefonomat elviszik. Szinte azonnal lefékez három rendőrautó, elkezdik kifelé terelni a cigányokat.  

Mondom nekik, hogy elvették a telefonom, a rendőr végignéz rajtam, és ennyit mond:  
  

- Örülj, hogy nem öltek meg...  

  

Ahogy botorkálok vissza a telepre, lassan derengeni kezd, hogy igaza van.  
   

  

Mese a Zsarnai telepről 2 – Demizsonok  
   

  

Amikor másodszor laktam a Zsarnain, akkor sem lett jobb a helyzet, nem tudom, mit is 

vártam. A szálló is lassan kezdett már elnéptelenedni, volt választék a szobákban. 

Visszamehettem volna a régi szobámba is, ahol egy drogossal, meg egy buzival laktam, 

én mint alkoholista tettem ott teljessé az összképet. Helyette a szemközti szobát 

választottam, SötétSzivárvány régi szobáját, ahol többször vendégeskedtem kényszerből, 

mert mire hazakeveredtem részegen valahonnan, már át volt hurcolva az ágyneműm 

hozzá, mert a kedves szobatársaim éppen vendéget fogadtak, és nem akarták, hogy 

zavarjam a köreiket. Szóval azt a szobát is jól ismertem, néha magamtól is bementem 

hozzá, irigyeltem, hogy egyedül lakik, csak annyi volt a negatívum, hogy mivel tudták, 

hogy nincs szobatársa, el kellett hogy viseljen alkalmi vendégeket 1-1 éjszakára. Én is 

szerettem volna egyedül lakni, és gondoltam, hogy abban a szobában egyedül lehetek. 

Gondolkodnom kellett. És innom. Most már teljesen nyíltan hordtam haza a literes 

borsodikat, fű is volt a szekrényemben, ha netán átjönne a drogos volt szobatársam, 

legyen mivel megkínálni. Annyit még én is tudtam, hogy a hétvégi partik után fűvel jönnek 

le a kábítószeres tripekről, és hát egy kis figyelmesség. Aztán úgy alakult, hogy egyszer 



átjött hozzám, hogy nem költöznénk-e össze megint, öntöttem neki a literes borsodimból, 

csináltam magunknak két spanglit, és annyit mondtam, hogy majd meglátjuk. A fűtől 

érdekes szexuális gondolataim támadtak vele  

kapcsolatban, és úgy döntöttem, hogy mégsem, mert a végén még rámászok.  

  

***  

  

Aztán jelentkezett a szoba eredeti lakója is, jött volna a diplomaosztójára, én pedig hogy 

visszaadjam a nála töltött vendégalvásokat, persze, mondtam, hogy nyugodtan aludjon 

ott. Vettem a teszkóban egy ötliteres bort, amiből ittunk egy-egy pohárral, lefeküdtünk, és 

nemsokára elaludtunk. Persze sokáig nem ment ez a képmutatás, mert másnap még az 

Erdély irodalma és kultúrája óra előtt csúnyán meghúztam a demizsont, de úgy, hogy 

elaludtam a buszon, és már csak a kocsmánál keltem fel. Gyorsan döntöttem, szálljunk is 

itt le, és már annyira el voltam ázva, hogy élettársamként mutattam be az ismerőseimnek 

szegény SötétSzivárványt, a többi nagyjából ki is esett.  

***  

  

Igen, az élettársam, pontosabban az akkor már volt élettársam, gyakran rá gondoltam 

reggeli köhögésrohamaim közben, amitől aztán rámjött az öklendezés is, egyszer el is 

hánytam magam. Szereztem valahonnan egy nagyon drága ART cipőt, ami le nem rohadt 

volna a lábamról, egyszer a bokám is kiment benne, amikor felestem egy buszra, és ilyen 

édeskés hullaszagot árasztott magából. Az asztalon felejtett zoknimban megláttam egy 

csigatésztát, elgondolkoztam, hogy megeszem, de aztán láttam, hogy a csigatészta 

mozogni kezdett, igazából valami kukac volt, ezt eléggé undorítónak találtam, és kidobtam 

a zoknit. Még utána is napokig az a tészta-kukac járt az eszemben.  

  

***  

  
A haverjaim is elég zűrös alakok voltak, de csak a fűért merészkedtek le hozzám a Zsarnaira, amint 

megvolt az anyag, már szinte menekültek onnan. Aztán hirtelen rámjött a para, amikor a teszkóba 

mentünk borért, nem mertem bemenni, odaadtam nekik a bankkártyámat, hogy hozzanak valami bort, 

aztán ők is nagy sokára előjöttek valami demizsonnal ami mondhatom, a fűvel együtt eléggé kiütött 

mindhármunkat, de szerintem én éreztem a legnyomorultabbul magam. Az asztalon keltem, a  

demizson alján már csak egy nagyon kis bor lötyögött, persze megittam. Ki korán kel, aranyat lel.  
 

„Kora reggel  
Izzik a test, 
Poharamba egy felest. 
Töltök, izzadok, 
Már a pokolban vagyok 
Korán reggel.  
 

***  

  

Aztán a szüleim egyik hétvégén nem voltak otthon, és mivel nagyjából sejtették, mi folyik a  

Zsarnain, elküldtek az öcsémhez a hétvégére Budapestre. Persze előbb elsöröztem a pénzem 
Judittal, egy volt zsarnais barátommal, majd fel Pestre, még több pénz reményében. Már Pest 
felé jártunk, amikor kimentem a WC-re, de annyira rángatott a vonat, meg világítás sem volt, 



hogy amikor kijöttem, láttam, hogy első utamon, amikor egyedül voltam Pesten, félrészegen, 
behúgyozva érkeztem meg. Mikor megérkeztem az öcsémhez, levettem a nadrágom, és 
kaptam tőle másikat, majd elmentünk sörözni. Majd amikor a tesóm már megunta a dolgot, 
kiültünk a lépcsőházba valakivel egy közeli borkerskedésből vett demizsonnal.zt mondják, 
hogy a kollégiumi évek, és főleg bizonyos szobák később jelentősséget kaphatnak az ember 
jövőjének kialakítása szempontjából is. Nem arra a koliszobára gondolok, ami az országot 
irányítja, hanem a kollégiumokból szobáiból kerülnek ki a diákönkorményzatok vezetői és 
munkatársai, hogy aztán szépen ívelő szakmai, vagy politikai érdekcsoportokká nőjék ki 
magukat. A Zsarnai telepi koli jó eséllyel indulhatott volna az ország legszarabb kolija 
versenyen, ha lett volna ilyen. Ha jól tudom, most hajléktalanszállóként üzemel.  

 

  

  

Mese a Zsarnai telepről 3  
  

Még nem mondtam, de amikor az avasi lakásomban laktam - nem tetszett a 

főbérlőszerep, gondolhatod - inkább olyan al-főbérlő voltam, szóval még akkor is kijártam 

a Zsarnai telepi kocsmákba nosztalgiázni néha titokban, ha nem tetszett az Egyetemváros 

kiszámítható biztonsága, vagy éppen túl soknak éreztem, amit ott aktuálisan leművelek, a 

déltől a diszkó végéig tartó ivászataimat. Szerdánként rendszeresen szabadnapot vettem 

már ki az iskolából, a program ez volt: eladni az antikban néhány könyvet, és utoljára még 

jóllakni a Tokaji borozóban zsíros kenyérrel, és nagyfröccsel. A hét hátralévő részében az 

avasi vadalmafák gyümölcsein éltem. Ha még maradt valamicske pénzem, vettem egy 

olcsó fagyasztott pizzát, vagy főztem 1-2 tojást, de mondom, legjobban a vadalmák érését 

vártam, hogy el legyek látva kajával, azt hiszem, azokat rajtam kívül senki sem ette. 

Roland meg is jegyezte, hogy rajtam keresztül kezdi megérteni, hogy József Attila miért is 

szeretne vadkörtefa lenni, és jóllakatni az embereket. Neki minden irodalom volt: az is, 

amikor megjelentem reggelenként, kis Cholnokynak hívott, és azt mondta, úgy nézek ki, 

mint akit elütött egy szénásszekér. Szerintem igazán nem volt benne semmi irodalmi, 

főleg a Zsarnai telepi útjaimban, bár írtam ott egy-két rövid verset.  

  

***  

  

Például Biblia vizsga előtt, amikor egész jól haladtam a tanulásban, de egy ponton 

eluntam, és befeküdtem az ágyba, hogy aludjak, de inkább fejben írtam egy epigrammát, 

disztichonban, ami 5,5 óráig tartott, közben néha Homéroszra gondoltam, hogy vajon mi 

lett volna, ha ő is 5,5 órás szakaszokban írja meg az Odüsszeiát. Valószínűleg Homérosz 

eposzait sem egy ember írta, ezt könnyű belátni, ha valaki elmélyed a trocheusok, 

jambusok, spondeusok, és anapesztusok világában. Habár verstanilag könnyedén tudtam 

költeményeket elemezni, magam ritkán vetemedtem ilyen kötött formákra. Ahogy fel 

tudom idézni az epigrammámat, így hangzott, címe nem volt, és már nem is lesz soha.  

  



Sokkötetű bölcs Pallasz, vagy borivó Dionüszosz  

  

Szentélyébe ha lép, akkor is erre figyel,  

  

Várván azt, hogy a lantos Hermész hangszere szól, és  

  

Boldoggá tegye őt, hogy telefonja mobil.  

  

Ez a költeményem két dolgot eredményezett: az egyik, hogy eldöntöttem, hogy soha 

többet disztichont nem írok, a másik dolog, hogy a reggeli vizsga előtt vettem egy üveg 

pezsgőt a koli büféjében, és kiöntöttem egy lábasba, hogy gyorsabban tudjam inni, és 

még néhány vodkát, meg sört ráküldtem a suli mellett álló kis becsületsüllyesztőben. A 

vizsgára már meglehetősen részegen, és piaszagúan mentem be, Jézus Hegyi beszédét 

kaptam, érdekes módon pont eddig jutottam előző nap a könyvben, a tételt viszonylag jól 

elmondtam, kicsit rontott az összképen, hogy lassan forgó, és akadozó nyelvvel. Kaptam 

egy 3-ast, és mehettem Isten hírével, örülhettem, hogy részegen levizsgáztatott a 

lelkésztanár. Még meg akart kérdezni a 4-esért, de én már menekülőre fogtam, mert 

éreztem, hogy ha ez így megy tovább, lefordulok még a székről is.  

  

***  

  

Aludni egyedül Málik Roland mert egyszer nálam, hagyományosan zokniját terítve a 

szemére, mások, ha lejöttek hozzám a Zsarnaira, vagy be sem jöttek, vagy csak a Koma 

kocsmáig (a cégtáblát egyedül én olvastam el, a zsarnais szlengben egyszerűen 

fapadosnak hívták, mint ahogy a városba vezeő vasúti átjárót dzsindszának, vagy 

dzsindzsásnak). Végül azért is kerültem el a Zsarnairól, mert a szüleim féltek, hogy 

részegen elüt a vonat.  

  

***  

  

Az utolsó utamat szeretném még leírni, amikor nem laktam már ott, kimentem a Komába, 

meg a Mosó Maciba, ahová a rendőr szakközepesek jártak, akik részegen alig 

különböztek a kis bűnözőktől, vagy maffiózóktól (legalábbis nekem ez jutott róluk az 

eszembe). És mivel mindig részegek voltak a kocsmában, az egyikkel vettem is egy üveg 

bort, a nagyobb részt neki adtam, mivel annyira erősködött, hogy neki az mennyire kell. 

Egyébként egy Olga nevű nő miatt jártam oda, akivel el tudtam társalogni, a Komában 

meg annyira megbecsültek, hogy én egyszer író leszek, hogy meg is hívtak a tulaj, Zolika 

gyerekeinek szülinapi zsúrjára. Persze jó haverjaim lettek a törzsvendégek a végén, még 

haza is kísértek, ami persze nem gátolta meg Cigány Janit abban, hogy ne döntsön a 

falhoz, és el ne kezdjen tapogatni. Nem tudom, igazából akart-e tőlem valamit, vagy csak 

ki akart rabolni reflexből, de ellöktem magamtól (az ilyen helyzetekben általában hamar 

kijózanodok), és megkérdeztem, hogy mi az Istent akar már tőlem, majd választ sem 

várva ott hagytam. Puszilgassa az anyukáját, azt, aki van neki. Régebben részegen a 



szeretethiányomat kutyákon éltem ki, a telepen volt is elég, azok mindig tűrték az 

ölelgetést, meg a simogatást, kivéve ezen az utolsó utamon, amikor benyúltam egy 

kerítésen, és a kutya csúnyán beleharapott a kézfejembe. Úgy éreztem már a 

részegségtől, és a fájdalomtól nem bírtam tovább menni, becsengettem a koliba, holott 

már nem laktam ott, persze megismertek, és beengedtek, én pedig a konyhában 

kialudtam magam. Aztán amilyen csendesen jöttem, ki is surrantam. Otthon aztán két 

teljes napig mozdulatlanul feküdtem, a lakótársaim azt hitték, hogy valami bajom van, 

esetleg meghaltam.  

  

***  

  

Amikor magamhoz tértem, addig forgattam magam a tetanuszon, meg a veszettségen, 

hogy végül, amikor már nagyon szarul voltam, elmentem legalább a tetanusz elleni 

oltásra, a veszettség elleni oltássorozatot már túlzásnak találtam. Történtek ezután még 

dolgok, de a kutyaharapás után már nem mentem ki a Zsarnaira többet. Lehet, hogy 

elkaptam valamit a kutyától, de nem volt halálos, mert hetekig bolyongtam utána félig 

öntudatlanul, veszettségtől, és tetanusztól rettegve, és egész nyáron szarul voltam utána, 

emlékszem, csak lézengtem, kézzel sodortam néhány cigit azon a nyáron, amik nagyon 

szarul sikerültek, azt hiszem, akkor lettem depressziós először.  

 

 A vizsga  
  

"Fáradt vagyok, és kedvetlen. Amúgy is lassabban készülök fel a vizsgákra, mint a 

többiek, azért maradt rajtam a Lassú név, de most úgy érzem, még magamon is túlteszek. 

Csak aludnék, sok éjszakát és nappalt átaludnék, mint a medve télen. Hét gáz félév. 

Ennyit sikerült eddig teljesítenem. A bejutás a nyolcadik, és egyben utolsó szemeszterre 

szinte lehetetlennek látszik. Nem hogy nőtt volna az önbizalmam az évek során, mint 

minden normális embernek, hanem az idő előrehaladtával egyre megcsappanni látszik." - 

Erre gondol, ilyesmikre.  

  

  

Elindul a Bevezetés a bevezetéstudományba nevű vizsgájára, amit eddig halogatott, hiába 

mondták neki, hogy mindent az alapoktól kell kezdeni. Most is csak azért vágott neki, hogy 

meglegyenek a kreditpontjai. A kreditrendszer és a Neptun bevezetésével a családias 

hangulatnak is lőttek az egyetemen. Sohasem nézte a Neptunt, akkor kezdték csak 

bevezetni, "csak felidegesítem magam" - gondolta. Közben találkozik néhány 

csoporttársával, akik a Fontos Kérdések vizsgáról jönnek, és már igen jó kedvük van.  

  

Határozott bizonytalanságot sugalló léptekkel mászik fel a Már utolsó éves vagy, de ne 

bízd el magad tanszékre. Ahogy végignéz a neonoktól zúgó, üres folyosón, arra gondol, 



hogy sajnos egyedül kell nekivágnia, ebből a tantárgyból már mindenki levizsgázott. Illetve 

nem mindenki. Ahogy halad a folyosón, egy rongycsomót vesz észre, ami megható 

igyekezettel összeválogatott női ruhákból áll, majd később határozottan egy ember 

körvonalait kezdi magára ölteni. Kutya ül az ajtó előtt. Kutya egy lány, csak leszbikus, de 

még nem biztos benne. Úgy látszik, ő is eddig halogatta ezt a vizsgát. Kissé meglepetten, 

de határozott érdeklődéssel méregetik egymást. Egy társaságba taroznak, de sosem 

maradtak még kettesben, vagy bandáztak még ketten együtt.  

  

Pár pillanatig kínos csönd. Nem tudom, melyikük teszi fel az ilyen alkalmakkor szokásos 

udvariassági kérdést*, de hamar túlesnek rajta, és innentől kezdve még jobban kedvelik 

egymást. Beszélgetni kezdenek, a vizsgákról, a tanulásról, de nemsokára már ott tartanak, 

azt derítik ki egymásról, hogy régen ugyanabban a házban laktak, a város 

legeslegmagasabb házában, ahol olyan sok sajnálatos, és néhány vidám eset történt. Na 

persze, hogy elkerülték egymást, mindketten tudják, hogy egy ekkora házba egy falu teljes 

lakosságát be lehetne költöztetni. Gyerekkori emlékeiket mesélik egymásnak, és csak 

nevetgélnek, a kezükben könyv, és néhány pillanatra Kutya már nem is látszik 

leszbikusnak. Vagy Lassú látszik lánynak? Persze a vizsga puszta formalitás volt.  

   

  

* - Tanultál?  

  

  

- Nem. És te?  

-Én sem.  

Sokára találkoztak újra. Kutya egy lánnyal ült egy asztalnál, amikor Lassú betámolygott a 

kocsmába. Talán mondjuk el, miért volt részeg: összeveszett Csillagom-Kicsi -Fúriával, az 

élettársával. Lassú nagy részegségében, nehezen forgó nyelvvel véletlenül Katának 

szólította Kutyát. A mellette ülő csaj durván felröhögött. Kata, évek óta nem szólítja így 

senki. Erre Kutya lassan a karjára tette a kezét, amitől a lány annyira meglepődött, hogy 

hirtelen elhallgatott. Kutya hálásan csillogó kutyaszemmel nézett Lassú részegen csillogó 

szemébe.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Zuhanok  
     

...és azért van a sok barátom, hogy elkapjanak, ha valami baj van. 

Csakhogy az utóbbi időben már sikerült anyagtalanra innom 

magamat. Hiába nyúlnak utánam, már nem érnek el, csak a levegőt 

markolják helyettem. Mindegyiknek egyenként pátyolgattam a kis 

lelkét, nem kevés alkoholt pusztítva el közben, hogy elismerjenek 

végre maguk közül valónak. Sokat kellett velük foglalkoznom, 

nagyon sokat, hogy ne csak a piti alkoholistát lássák bennem. Én 

voltam az, aki minden buliban ott volt, akinek fél-, vagy egészen 

részegen elsuttoghatták életük vallomásait, és cserébe hasonlóan 

furcsa vallomásokat kaptak. Tudták, hogy a rám bízott titkokat 

sohasem fecsegem ki. Tudták, hogy rám mindig számíthatnak, ha 

kell egy barát, vagy egyszerűen csak társaság a sörökhöz/borokhoz. 

De végül is elfáradtam. Amikor végre összejöttünk, mi, öten, fiúk, 

már csak feküdni volt kedvem. Aludni nem tudtam, de rettenetes 

fáradtság vett rajtam erőt. Valami házi söröket vettünk, de inni se 

volt már kedvem. Ez volt az az időszak, amikor még bejártam ugyan 

az egyetemre, de mindenki levegőnek nézett, mert az is voltam, 

csak lézengtem, mint már mondtam, szinte anyagtalanná ittam 

magam. Összegyűjtöttem magam körül egy társaságot, de 

rettenetesen össze voltam törve, már kitörni készült rajtam a 

betegség. Nem is maradtam sokáig, ott, a társaságban, fogtam egy 

sört, és hazaindultam. Hazafelé menet (életemben először és 

utoljára) még a sör is kicsúszott a kezemből, és csattanva tört szét a 

járdán. Közvetlenül utána valami autó húzott el szirénázva 

mellettem, akkor ez nekem még nem jelentett semmit. Akkor láttam 

utoljára így őket együtt, mert mindenkit elsodort a nagybetűs ÉLET.  



Azóta csak a Facebook tudja, mi van velük.  
 

 

 

 

 
 

Amanita-799 
                                    egy ismeretlen jövőutazó múltbéli törölt fórumbejegyzése 

  

  

Csak a vér dobol a fülemben ahogy az ágyban fekszem. Az egész fejem lüktet, a testem a 

végzet ütemeit pumpálja szenvedő agyamba. Behunyom a szemem és azonnal elkezdem 

látni azokat a nem evilági dolgokat. Idegen bolygókon idegen testben... szőrös kezek, 

karmos kezek űrhajók vezérlőpultjain babrálnak. Pusztítást és halált hoznak. Nem evilági 

építmények víziója dereng fel. Rég halott civilizációk megalomániás építményei felett 

suhanok el, a látvány élethűbb mint bármi amit nyitott szemmel láttam.  

  

Az orromon ki-be szívom-fújom a levegőt. A lélegzetvételeim hangját ezerszer 

hangosabban hallom mint korábban. Beszédfoszlányokat vélek felfedezni az orromon 

kifújt levegő hangjából. Meghalsz, meghalsz, ha elalszol meghalsz. Ezt hallom! Kinyitom a 

szememet a szobám kifacsart képét látom, minden hullámzik, a színek rikítóak. Már 6 

napja nem aludtam!!!!!!  

  

Újra behunyom a szememet, és nem evilági víziókat látok. Rég eltűnt civilizációk 

kórházaiban élveboncolnak különböző élőlényeket. Fűrészek és kések vágnak az élő 

húsba lelki szemeimmel ezt látom. Minden vágást érzek a testemen, nagyon fáj. Gyorsan 

kinyitom a szemem, előttem fénypontok úszkálnak, kinézek az ablakon, és az égbolt 

rózsaszínű, a felhők pedig pirosak.  

  

Fáradt szemeim újra leragadnak és megint kezdődik a mozi. Rég halott lények sikítanak 

felém, halálosztó gépezetek egész bolygókat pusztítanak el lelki szemeim előtt... Így 

fekszek órákon át, de az órák évezredeknek tűnnek, az idő lelassult. Valójában csak 5 

percig feküdtem, de kipattantam az ágyból, mert már nem bírom tovább.  

  

Lefogytam, sovány vagyok. Az elmúlt 6 nap amit ilyen delíriumban töltöttem, lefogyasztott. 

Csont és bőr vagyok csupán, az idegrendszerem pedig a végletekig fel van pörgetve, 

nyelvem alatt porzik a szám, nem ittam folyadékot 1 napja. Iszok a csapból, a víz büdös 

és ihatatlan de azért kortyolok  



valamit. Fél óra múlva a wc-n ülök, és tiszta vizet szarok magamból. Nincs a beleimben 

semmi, teljesen kiürültek! A víz átfolyik rajtam, az anyagcserém totálisan összeomlott.  

  

A hangok megőrjítenek, az utcán elmegy egy autó és a gyomromban érzem a hangját. A 

tekintetem eszelős, villog és csillog! Csapdában vagyok, az egész univerzum terhe 

egyedül rajtam van. Odakint lassan lemegy a nap, és elkezd hűlni a levegő.  

  

Minden perc egy örökkévalóságnak tűnik, az idő MEGÁLLT számomra. Kilógok a sorból, 

nem vagyok idevaló. Nem vagyok sehova se való. Egy hang beszél egyfolytában a 

fejemben, azt mondja meg kell halnom, mert láttam a lelki szemeimmel azokat a nem 

evilági dolgokat.  

  

Egy muslinca száll rá a kezemre, kis csápjaival pásztázza a levegőt. RÁJÖVÖK, hogy ez 

egy jel és ha megölöm most azonnal magamat akkor muslincaként újrakezdhetem az élet 

nagy körforgását.  

  

Bedőlök az ágyba és pokoli vízionálásba kezdek. Mélytengeri lény vagyok, akit szörnyek 

falnak fel. Mocsári lény vagyok, akit szörnyek falnak fel. Én vagyok a muslinca akit elkap 

egy pók. Én vagyok a prérin futó gazella akit elkap egy oroszlán. Sok evilági, és nem 

evilági létforma vagyok, akit megesz egy másik lény. Megállás nélkül azt élem át, hogy 

mindenféle elképzelhető és elképzelhetetlen lény felzabál engem. Órákon át átélem a 

meghalás legkülönbözőbb formáit. Fáj, nagyon fáj. Végül felcsillan a remény, hogy én egy 

ember vagyok, viszonylag biztonságban, és íme itt az esély: szépen élni és szépen 

meghalni. De nekem nem ez jutott, valami baj van az agyammal, az agyam mint egy 

elszabadult atomreaktor össze-vissza működik.  

  

Előszedem a késem és elhatározom hogy megölöm magam, és akkor vége lesz az egész 

meghurcolásnak. Ejtek egy apró vágást hosszanti irányban a karomon. Egy picit vérzik. 

Ez nem elég! De félrerakom a kést, halogatom azt, amit meg kéne tennem.  

  

Hirtelen boldogság önt el, tudom hogy meghalok de még egy utolsó félórát élni fogok. 

Kimegyek kávét főzni. Úszok és lubickolok a boldogságban, ez már földöntúli boldogság 

amit érzek. Minden ragyog körülöttem, furcsa fényháló terül mindenre amire ránézek. 

Királynak érzem magam ahogy várom a kávét. Egyfolytában vigyorgok és nagyon-nagyon 

boldog vagyok!  

  

Elmerengek az EMBEREN mint élőlényen aki a Föld felszínén élt és él. Sok életutat 

végigélek ekkor. Mindenféle földrészen, mindenféle korban élek egyszerre. Látom a 

fájdalmat, és a szépséget, amit az élet jelent. Látom a halált is, amint sötét árnyként vetül 

minden élőre. Várom a kávét, hogy főjön. Látok egy új embertípust kibontakozni a ködből, 

egy mindenre fogékony gyerekded embert, aki mindazt át tudja élni mint én, de mégis 



egészséges tud maradni. Látok egy új embert aki képes meglovagolni a totális őrületet!!!! 

A kávé lassan elkészül, sok cukrot rakok mellé mert már nem számít semmi sem. :-D  

  

Lassan iszom a kávét, és mint a nagy öregek, csak békésen ücsörgök a konyhában. 

Minden le van rendezve hát végre! Minden tiszta most már. Nincs más hátra mint a 

halálom és én felkészültem rá tiszta szívből. Nagy megnyugvás ez nekem, teljesen boldog 

és relaxált vagyok ekkor.  

  

Úgy gondolom teszek egy utolsó sétát a városban, mert már minden mindegy. Csonttá 

fogyott testemre felöltöm a legszebb gúnyámat, és elindulok utolsó utamra ezen a világon. 

Körülöttem nyüzsög a város a hangok annyira hangosak hogy fájnak. A lépteim kopogása 

is fáj, annyira hangos. Mindenhonnan zúgás, dörömbölés, zakatolás hallatszik. Az 

emberek mit sem sejtve járkálnak a városban. Ők nem tudják mekkora NAGY dolgok 

vannak az életben és a halálban. :-D  

  

Pokoli bűzöket érzek egyfolytában, trágyával kevert hullaszag árad egyes épületekből, 

hiperérzékeny vagyok mindenre a napfény kínzóan bántja a szememet. Inkább 

hazamenekülök, ez TÚL SOK nekem.  

  

Itthon ülök hát, a halálsoron, az utolsó ítéletet elfogadó ember mennyei békéjével a 

szívemben. De hirtelen törés keletkezik bennem, kétely és félelem lopódzik szívembe. A 

rettegés és az iszonyat kínja jár át. Szétfolyó tudatommal kapkodva lihegek a boldogság 

foszlányai után, de már késő, újra pokoljárásra kényszerít valami. Nem merek meghalni, 

nem merek kiugrani egy magas helyről, nem merek vágni egy nagyot az ereimen. 

Nyüszítő szarkupacként begubózok a takaróm alá, és istenigazából elkezdek iszonyodva 

rettegni. Pokoli bűzt érzek és a hangok annyira hangosak, annyira fültépőek. Hallom a 

szomszéd szöszmötölését, távoli beszédfoszlányok jutnak a fülembe az utcáról. Az autók 

pokolian dübörögnek, néha elzúg egy repülőgép is odakint. Sortüzek hangját hallom 

ahogy egy idegen megszálló hatalom irtja a jóembereket. Minden sortűz egy-egy 

gondolatom eredménye. Megfigyelés alatt tart valami,, és ha rosszra gondolok jóemberek 

halnak meg miattam.  

  

Órák telnek el és a föld lakossága egyre fogy :-(. Ha megölném magam akkor nem 

lőnének le annyi embert odakint, ezt szajkózom magamban. De én gyáva kukac vagyok 

meghalni, inkább pusztuljon el az emberiség - ezt gondolom magamban. A népirtás - 

amiről én tehetek - tovább folytatódik odakint. Minden gondolatom akörül forog, hogy 

miattam halnak meg az emberek odakint. Borzasztó. Estére kipusztult az emberiség és 

csak pár rabszolgasorba hajtott ember marad ODAKINT. Én közben idebent a takaróm 

alatt rettegve feküdtem. TUDOM, hogy odakint 30 ember maradt életben, és a föld 



lakosságának többi része a föld felszínén hullahegyeket alkot. A mocskos varjúk 

károgását hallom, csapatokban repültek odakint az ablakom előtt.  

  

Meglátom a rabszolgatartókat is vízióimban. Fejlettebb technológiai háttérrel rendelkező 

gonosz  

földönkívüliek ők, akik csakis miattam jöttek ide a földre kiírtani az emberiséget. Valójában 

az a helyzet, hogy a levágott fejem egy dobozba helyezték és az egész életemet 

BELEVETÍTETTÉK a fejembe. Erre jöttem rá!! A fejem egy távoli bolygó mélyén van 

elhelyezve és már több milliárdszor végigvetítettek teljes életeket, amit én átéltem. De 

mindez csak illúzió merthogy vetítésről van szó. Valójában ekkor döbbentem rá, hogy nem 

is vagyok ember, és sohasem éltem, MERT minden vetített illúzió volt. Rájöttem, hogy 

nem is vagyok élőlény, csak egy mozi végignézője. Egy kapszulába zárt örök RAB. Ez 

borzasztóbb volt bárminél is. Hiába öltem volna meg magam, csak a vetítés ért volna 

véget és egy másik kezdődött volna újra. Hallottam is ekkor az idegen hatalom veszett 

morgását, mert nem tetszett nekik hogy rájöttem.  

  

Gyorsan kiszaladtam az utcára abban a ruhában amiben voltam és elkezdtem menni 

valamerre. LÁTTAM ahogy a 30 túlélő ember papírból készült díszletekkel helyettesíti a 

házakat. Próbálták élethűen megépíteni körülöttem a környezetet. MERT VALÓJÁBAN a 

föld ekkor már romokban hevert. A házaknak nem volt oldala, vagy hátulja, csakis eleje 

volt. Ahogy mentem úgy bitumenezték újra az utakat előttem, míg mögöttem bontották le a 

díszleteket. Ez azért volt mivel addigra már nem voltak városok, csakis kiégett föld. De az 

én megtévesztésem érdekében egy díszletvárost építettek körém akármerre jártam. :-D 

Annyira megsajnáltam őket, amiért ezt kell csinálniuk hogy inkább hazarohantam vissza a  

takaróm alá.  

  

Ekkorra a bűntudattól, a halál közelségétől és ezerféle egyéb iszonytató benyomástól már 

nem tudtam hogy ki vagyok és mit is keresek itt. Nem volt már énképem, nem volt olyan, 

hogy ÉN. Csak kesze-kusza, zilált és végletekig hajszolt VALAMI voltam. Nem is ember, 

csak egy idegroncs.  

  

Még nincs vége, ez csak a kezdet volt. Ebben az állapotban maradtam sokáig, nagyon 

sokáig. Az énem teljesen szétfoszlott és nem segített semmi sem. Elmagyarázhatatlan 

dolgokat és benyomásokat szereztem ezalatt. Nem tudtam már rendesen beszélni sem. A 

kiszáradástól kis híján odavesztem. Valahogy bekerültem a zárt osztályra és kaptam 

haloperidolt, ami azonnal megszüntette a legfőbb tüneteket. Ottmaradtam kisemmizett 

lélekként, de legalább már valamennyire ura voltam önmagamnak.  

  

Még sokat hallucináltam csukott szemmel a kórházban is. A tekintetem lassan kezdett 

normális lenni, nem volt annyira eszelős már...   



Hol a buli?  

  

  

Hol vannak azok a barátkozósra ivott, kellemes társalgók, akik 

egyetemvárosok közelében szoktak feltűnni, egész életük a buliról szól, és 

akiknél nem számít, hogy milyen napszak van, mert a "buli" nem válogat, 

lecsaphat rájuk reggel, délben, este. Lehet, hogy soha nem is léteztek, csak 

az én képzeletemben, mert nem találom őket sehol, de szerintem a világ 

változott meg, a részegség ciki, a cigi is egyre inkább, itt mindenki örökké 

akar élni, pedig az élet elég hosszú, csak nem elég széles, mindig ezt 

mondtam régen, kihalófélben lévő fajta voltam már akkor is, és jött a 

betegség, és kiirtott, sokak szerint várható volt valami, de arra aztán senki 

nem számított, hogy ilyen formában vonjon ki a forgalomból…  

  
Úgy érzem, "a világegyetem leghosszabb és legártalmasabb bulijáról" 

szakított ki a betegség, és a gyengélkedésből felépülve azon vettem észre 

magam, hogy egy 26 éves örök gyereket pesztrálok, akinek van egy lassan 3 

éves fia, és még mindig nem vált el a férjétől. Az egyetlen közös bennünk, 

hogy mind a ketten egy-egy véget nem érő buliból kerültünk a pszichiátriára, 

onnan a központba, de ez nem ugyanaz a buli volt, és szeretnénk 

visszamenni, mindenki a saját bulijába, de már mind a két buli véget ért, mi 

meg ott állunk ketten, és nem akarunk hazamenni. Mintha büntetésből 

kizártak volna minket a saját életünkből, és ezért ketten kóvályognánk egy 

idegen világban, másnaposan kávézgatunk különféle presszókban, várva, 

hogy elkezdődjön az életünk afterpartija.  

 

 

 

 



A pszichiátriakritikus gondolkodás kezdetei Magyarországon 

Bevezetés 

Emlékszem, nagyon régen volt egy olyan kósza vágyam, hogy agykutató legyek. De mivel semmi 

kedvem nem volt szétvágni az embereket (sem szó szerint, sem átvitt értelemben), és a felesleges 

pszichologizálást sem tartom sokra, elkezdett foglalkoztatni a kérdés, hogyan lehet valaki agykutató 

anélkül, hogy pszichiáternek vagy pszichológusnak állna. Természetesen csakis úgy, ha elmebeteg 

lesz. Vagyis tapasztalati úton. Nyilvánvalóan nem én döntöttem úgy, hogy elmebeteg leszek. De ha 

már benne vagyok, igyekszem kihozni belőle, amit tudok. Az ember azzal kezdjen valamit, ami a 

rendelkezésére áll. Ez nekem az úgynevezett elmebetegségem. Az egyetlen feladatomnak azt 

tartom, hogy kikeveredjem ebből az útvesztőből, amit az elmebetegség stigmája ró rám. Erre két 

lehetőség kínálkozik aktuálisan: vagy letagadom, és úgy élek, mint a strucc, homokba dugva a 

fejemet, és úgymond, farral tekintek a jövőbe, vagy megpróbálok részt venni annak alakításában, és 

szétfeszíteni azokat a kereteket, amelyeket az elmebeteg státusz számomra kijelölt. Egyik sem 

könnyű. Habár az emberek, akik beleestek ebbe a helyzetbe, 99%-ban mégis az előző megoldást 

választják. Megcélozzák az úgymond „egészséges társadalom” legalját, és úgy élnek, mint ahogy 

mentálisan egészségesnek tartott csoport tagjaitól látják. Én kísérletet teszek a másodikkal. 

Mindig is érdekelt az engem körülvevő világból az, ami rám tartozik. Valahogy úgy éreztem, a saját 

elmebetegségem a saját ügyem, és nem fogom kiadni gebinbe, hogy mások döntsék el helyettem, 

hogy én ki vagyok, mi vagyok, milyen vagyok, és hogy nekem mi a jó. Más kérdés, hogy 

megpróbálnak rákényszeríteni, jelen pillanatban is. Igaz, hogy létezik olyan jogszabály, miszerint 

akaratom ellenére nem kényszergyógykezelhetnek, ezt megoldják az illetékesek trükkös 

beszállítással (öngyilkosság szándékának hangoztatására való hivatkozással), hamis tanúzással 

(hazug elmeorvosi szakértővel, hazug bírósági szemlék tartásával), és az elavult jogszabályok 

következetlenségeinek kihasználásával. Valamint nyomást próbálnak gyakorolni rám verbálisan, 

állandó peres fenyegetéssel, csak a nagy eszükkel elkövetik azt a hibát is, hogy ha 

beszámíthatatlannak nyilvánítanak folyamatosan, érdemben jogilag nincs kit perbe fogni. Igen, a 

pszichiátriáról, a pszichiáterekről van szó. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy tavalyig létezett 

egy Skizofrénia underground nevű blogom a Reblogon, ami gyakran szerepelt az Origo.hu-n, és 

ezzel megalapozódott egyfajta ellenséges viszony köztem és a pszichiátria között. Ezen a blogon 

próbáltam utánaeredni a betegség témájának, körüljárni laikus szemmel, és meglepve tapasztaltam, 

hogy mindenütt falakba ütköztem. Legtöbbször a tekintélyelvre hivatkozva utasítottak rendre, „XY 

pszichiáter már Z ideje foglalkozik a témával, nagy tapasztalata van benne”, és finoman (vagy 

kevésbé finoman) céloztak arra, hogy foglalkozzam a saját dolgommal. Legnagyobb pechjükre nem 

jöttek rá, hogy nekem ugyanaz a dolgom, mint nekik, és addig nem fogok leszállni róluk, ameddig 

magyarázatot nem kapok a furcsaságokra, ellentmondásokra, sőt, paradoxonokra, amik a 

pszichiátriával mint „tudománnyal” kapcsolatosan tapasztalhatóak. Azért fogtam bele ennek a 

hosszabb lélegzetű munkának a megírásába, hogy választ kapjak ezekre, és én is tisztábban lássak, 

és azok az emberek is, akik netán mindezeket elolvassák. Ezek az írások összefoglaló szándékkal 

készülnek, hogy elinduljon valamiféle pszichiátriakritikus gondolkodás itthon is, hogy 

antipszichiátriáról már ne is beszéljünk. Az írásokban szereplő gondolkodók (R. D. Laing, Thomas 

S. Szasz, Michel Foucault, stb.) nem tekintették magukat antipszichiáternek, ez a kifejezés 

szájhagyomány útján ragadt rájuk, akkor is, ha ők maguk tiltakoztak a megnevezés ellen. 



Kétséges, miféle fogadtatása lesz ennek a művemnek, mivel én magam nem számítok 

„szakember”nek a „szakma” szemében (figyelünk?), még tapasztalati szakértőnek sem, hiszen ezt a 

titulust is ők osztogatják. Annak ellenére, hogy többet tapasztaltam bármelyiküknél, és munkaidőm 

jelentős részét is „ilyen” emberek társaságában töltöm, a magyarul megjelent, a témára vonatkozó 

irodalom jelentős részét olvastam (hacsak nem mindent), és szabadidőm jelentős részét is a témának  

szenteltem/áldoztam. Azt gondolom, joggal teszek megállapításokat egy ilyen összefoglaló mű 

keretein belül, és nem szorul további magyarázatra ez a fajta tevékenységem. 

A pszichiátria egy viszonylag új tudomány, eredete ennek ellenére homályba vész. A pszichiátria 

szereti modern tudománynak feltüntetni magát, és elhatárolódni a gyökereitől, de aki látott már 

pszichiátriai osztályt, szerintem bármi eszébe juthat róla, kivéve az, hogy modern. A pszichiátriának 

tehát van (lenne) mit szégyellnie a múltját tekintve, és lenne mit szégyellni a jelenét illetően. (De 

nem teszi.) A pszichiátriára mindig jellemző volt egyfajta tekintélyelvű rugalmatlanság, és egyfajta 

távolságtartás, amit arról az álláspontról szeret alkalmazni, hogy ők egészségesek, sőt orvosi 

diplomájuk van, aki velük kapcsolatba kerül, semmije nincs, még józan esze sem. A pszichiátriának 

nincs érvényes megállapítása általános emberi értelemben, tárgya csak a betegeknek tekintett 

emberek csoportja, velük szemben nagyfiú. Ha igazolnia kellene létét szélesebb társadalmi 

csoportok előtt, menthetetlenül elvérezne, szerencsére a mindennapi gyakorlatban csak a nála 

gyengébbekkel, tudatlanabbakkal, gyámoltalanabbakkal találja szemben magát. A pszichiátria 

történetének taglalásába nem azért fogunk most bele, hogy lejárassuk a pszichiátriát, pontosabban 

nemcsak azért, hanem hogy lássuk, bizonyos reflexek ugyanúgy működnek a pszichiátria korában, 

mint a pszichiátria előtti korban a betegekkel való bánásmód tekintetében. A pszichiátria, fennállása 

óta, mindig igyekezett létét igazolni, vagy igazolva látni, sőt, megkerülhetetlennek tüntetni fel 

magát, ezért olyan diagnosztikai módszert alkalmazott, olyan statisztikákat készített, és olyan 

betegségcsoportokat jelölt ki önkényesen, amelyek azt bizonyítják, hogy szükség van rá. 

Legújabban viszont már nem találja úgy, hogy mindezekre szükség van, hanem beépítette a 

gyakorlatába az állami (erőszak)szervezetekkel való együttműködést, és így úgy gondolja, hogy 

gyakorlatilag korlátlanul érvényesítheti az akaratát az általa, a besorolási kritériumai által, korábban 

saját maga által önkényesen betegnek nyilvánított embereken. Tehát megőrizte 

erőszakszervezetjellegét a megelőző korokból, és ennek tetejében szeret a gyógyító szerepében 

tetszelegni. Pedig nem nagyobb gyógyítók ők, mint bármely más átlagember, te vagy én, éppen 

csak egy erőszakszervezet irányítása van a kezükben, ami szereti azt mondatni a feketére, hogy 

fehér, a pirosra azt, hogy zöld. Egy eltüntetőgépezet képviselői ők, a régebbi korokban politikai 

megrendelésre tüntettek el embereket, ma pedig már (a rendszerváltás óta) félig-meddig 

szabadúszók, gyakorlatilag bármilyen megbízatást elvállalnak, illetve saját örömükre tesznek tönkre 

embereket és életeket. Meggyógyítani bárkit mérgekkel, ártalmas kábítószerekkel és ártalmas 

idegmérgekkel, éppolyan lehetetlen, mint feltámasztani valakit a halottaiból, bár ez utóbbira már 

akadt példa, az előbbire még nem. „Szinten tartani” - ez a maximum, amire vállalkoznak a 

pszichiáterek, ami eléggé nehéz vállalkozás, tekintve, hogy az általuk alkalmazott szerek pontosan 

ezellen dolgoznak. És hogy az a szint hol van…? Hogy a pszichiátria gyakorlata végül kinek az 

akaratát érvényesíti, arra szinte lehetetlen választ találni, a szó elszáll, csak az írás marad meg, és a 

pszichiátria sötétebb oldala valószínűleg csak szóban létezik, amire általában csak a bolondok szava 

a bizonyíték jelentős társadalmi pozíciókat betöltő emberek ellen, ami nem tekinthető mérvadónak. 

Nem tekinthető mérvadónak az én szavam sem, hogy többször megfenyegettek a pszichiátrián, 

úgynevezett elfekvőbe zárással, hogy erre miért volt szükség, a mai napig nem teljesen értem, mint 

ahogy azt a perverz röhögést, sem, ami ezt megelőzte az úgynevezett napi értekezletük során. 

Röhögnek és kluboznak, ebből áll a munkájuk, a betegekre, akikből valójában élnek, pedig úgy 

tekintenek, mint egy leprásra, akikhez közel menni sem szabad, mert elkapnak tőlük valamit. 

Humánumot számon kérni ezeken az embereken éppen annyira lehetetlen, mint bármiféle 

együttérzést, szerintem nem volt kötelező tananyag nekik. Nem csodálkozom. Ha már az iskolában 



azt tanítják nekik, hogy a skizofréneket onnan lehet megkülönböztetni, hogy „kávé-, cigaretta-, és 

gyógyszerszaguk van” (idézet A pszichiátria tankönyvéből), mit várnánk a gyakorló orvostól? Ha 

már a tananyag azt közvetíti nekik nyíltan, hogy a beteg lenézendő, megvetendő faj, mit várnánk a 

mindennapi gyakorlatban tőlük? Szerintem megérné egyszer átvizsgálni a tananyagaikat, hogy 

vajon megfelel-e a valóságnak legalább, de erős a gyanúm, hogy végül is tök mindegy, mit írnak a 

tankönyvek, a mindennapi gyakorlatukat a mindennapi életben szerzett tapasztalatok alakítják, és 

körülbelül azt is írhatnák a tankönyvek, hogy „a skizofrének illatos ibolyák”, akkor is úgy 

viselkednének velük szemben, mint társadalmi rangban mélyen alattuk lévő emberekkel. 

Gondolataim Michel Foucault és A 
bolondság története kapcsán 
A média irányába tett tájékozódásom hamar egy médiakritikus álláspont irányába hajtottak, ma már 

azt gondolom, Jürgen Habermas és Umberto Eco nyomán, hogy a média a totális elhülyítés 

rendszere. Persze, ők nem így fogalmaztak, hanem sokkal szofisztikáltabban: „a kritikai 

nyilvánosság bomlása”, „neotelevíziós fordulat”, a lényeg nagyjából ugyanez. A múlt századi 

gondolkodók felé fordult akkor is az érdeklődésem, amikor a polcon régóta porosodó Michel 

Foucault könyvet vettem a kezembe, melynek címe A bolondság története a klasszicizmus korában. 

Valamennyire igyekszem tehát visszanyúlni egy média előtti korba, vagy legalábbis olyanba, 

amikor volt már ugyan média, de internet nem, és élesen elkülönült a magas kultúra a 

tömegkultúrától, és ezek a szerzők megtehették, hogy a tisztánlátás és tisztán gondolkodás 

érdekében ez utóbbit – finoman szólva – figyelmen kívül hagyhassák. 

A bolondságról gondolkodott Michel Foucault egy olyan korban, amikor a bolondok még kevésbé 

voltak gúzsba kötve, illetve feltárja, hogy mikor kezdődött el ez az egész gúzsba kötés, mégpedig a 

klasszicizmus korában, amikor a hírhedt Salpêtrière kórház is megalapult, ahol Jean-Martin Charcot 

felfedezte a hisztéria nevű tünetegyüttest, ami valahogy az idők folyamán kikopott a köztudatból (és 

így a létezésből), helyét átvette Eugen Blauler nyomán a dementia praecox, vagyis a skizofrénia, 

amit a mai napig az életben tart az orvostudomány, szerintem egy eléggé hathatós külső segítséggel, 

a lényeg, hogy az orvostörténészek belelátták a régi korok bolondjaiba is a saját felállított 

diagnózisaikat, ezzel is indokolva a pszichiátria létét, ami manapság is él és virul. Egyébként 

Foucault maga is kételkedésének ad hangot a könyvében, hogy ezek a diagnózisok, mint: 

“megrögzött kérvényező”, “megállíthatatlanul pereskedő ember”, “rendkívül gonosz és kötekedő 

ember”, “megrögzött plakátkitűző”, “örökös hazudozó”, “nyugtalan, mogorva és marcona szellem” 

hogyan rokonítható a mai kategóriákkal. Szerintem egyébként sehogy, de mindegy. 

A bolondság története a klasszicizmus előtti kor Európájában indul, a középkor és a reneszánsz 

tájékán, ekkor mégcsak meg sem fordult az emberek fejében, hogy elzárják a bolondokat. Általában 

a városok gondoskodtak saját bolondjaikról. Jó, előfordult néha, hogy hosszabb utazásra küldték 

őket, pláne idegen földről nagy számból összecsődult bolondokat, ennek állít emléket Hieronymus 

Bosch híres Bolondok hajója című festménye is. De vitatkoznék azzal az állásponttal, hogy a 

paranoid skizofrénia egyidős az emberiséggel, mint ahogy a pszichiáterek szeretnék beállítani. A 

bolondokat csak a klasszicizmus korában kezdték összegyűjteni, és így számba venni, de őket is 

csak szegénységük révén, először dologházakban helyezték el őket, amit gyakran az üressé maradt 

leprakórházak területein rendeztek be. Nemi betegség, erkölcstelenség, nemi eltévelyedés, 

boszorkányság, istenkáromlás, szegénység és bolondság egyazon megítélés alá tartozott ebben a 

korban. Tébolyultak, ha voltak is, tízes nagyságrendben egy-egy városban, és nem ezresben, mint 

manapság. Meglepő volt a klasszicizmus korában Párizsban, amikor a lakosság 1%-át, különböző 



okokra hivatkozva, egyszerűen bezsuppolták a dologházakba, az 1%-ot azóta is tartják, ez az az 

embermennyiség, amit egyszerűen a szőnyeg alá lehet söpörni, ezek szerint. 

Nem véletlen szerintem, hogy a skizofrénia 1% a világ minden táján. Lassan elmúltak azok a bajok, 

amik a kényszerítést indokolttá tették, vagy legalábbis nem tartották már indokoltnak az ilyen 

bajokkal rendelkező embereknek az elzárását. A skizofrénia nevű kitalált betegségprojekt viszont 

túlságosan is jól sikerült, mert mára már kitölti az egész devianciára szabott keretet, az egész 

Földön ez maradt az egyetlen úgynevezett betegség, ami indokolja a kifejezett állami erőszak 

igénybevételét. Van egy mesterségesen felduzzasztott, szerencsétlen népcsoport, akiken kiválóan 

lehet pszichológia-, pszichiátriai-, gyógyszer-, elmekontroll, és egyéb kísérleteket végezni. Ők 

lettek a modern kor kontrollcsoportja, akibe pár tízezer forintos ellátásért cserébe bárki beletörölheti 

a lábát. Elég a médiában bedobni a gumicsontot, hogy skizofrén követett el erőszakos cselekményt, 

a közvélemény rögtön ellenük fordítható. Igaz, hogy agymosott, megfélemlített emberek a 

skizofrének, de a média által ugyanolyan agymosást követnek el a lakosság többi részén is, 

mégpedig egy gombnyomásra. De térjünk vissza Michel Foucault könyvéhez: 

Foucault idézi (többek között) Boissier de Sauvages Módszeres kóróktanát 1763-ból: 

“I. Osztály: Fogyatékosságok; II.: Lázak; III.: Gyulladások; IV.: Görcsök; V.: Fulladozások; VI.:  

Debilitások; VII.: Fájdalmak; VIII.: Bolondságok; IX.: Folyások; X.: Kachexiák. 

VIII. Osztály: “Vesaniák, avagy az értelemben zavart keltő betegségek”. 

(1) Rend: A képzeletben zavart keltő hallucinációk. Fajok: “szédülés, káprázat, melléfogás, 

fülzúgás, hipochondria, holdkórosság”. 

(2) Rend: Az étvágyban zavart keltő rendellenességek (morositates). Fajok: elfajzott étvágy, 

farkaséhség, állandó szomjúság, antipátia, honvágy, páni félelem, szatirázis, a méh tombolása, 

tarantellapók csípése okozta betegség, víziszony. 

(3) Rend: Az ítélőképességben zavarokat okozó delíriumok. Fajok: az agy mámora, dementia, 

melankólia, démonománia, mánia. 

(4) Rend: Rendellenes bolondságok. Fajok: amnézia, álmatlanság.” (Foucault, 2004) 

Ezekben a pontokban sehogyan sem ismerni rá a paranoid skizofrénia leírására. Vajon az akkori kor 

orvosai olyan rossz megfigyelők voltak, hogy nem tudtak egy normális leírást adni erről a 

betegségről, ami a pszichiáterek szerint “egyidős az emberiséggel”? Vagy Eugen Bleuler volt 

akkora zseni, hogy képes volt leírni először a skizofréniát? Egyiket sem gondolom igaznak, hanem 

azt kell feltételeznem, hogy skizofrénia Emil Kraepelin és Bleuler előtt nem létezett, és nem az 

orvosdiagnosztika változott meg gyökeresen, hanem maga a “betegség”, mivel érdekesnek tartom, 

hogy a 20. század előtt a hírét sem hallották, a két világháború között egycsapásra divatbetegséggé 

vált a skizofrénia, valaminek történnie kellett tehát a századforduló környékén. Emil Kraepelin 

1899-ben elkülönítette a mániás-depressziós pszichózistól a dementia praecoxot, vagyis a 

skizofréniát, utóbbit szervi ereetűnek és gyógyíthatatlannak bélyegezve. De sajnos semmi 

bizonyítékkal nem rendelkezett, mert agyi eltérést nem találtak akkor, és azóta sem. A pszichiátria 

történetében nem először fordul elő olyan, hogy mesterségesen előállított diagnózissal kell 

bizonyítani létjogosultságát, a hisztériával alapozta meg a saját létezését, majd mikor már nem volt 

szükség többé hisztériára, egyszerűen eldobta azt a hogy a skizofrénia diagnózisa lássa el ezt a 

funkciót. Olyannyira, hogy egy egész iparágat szenteltek neki, ami manapság is virágzik, először 

tablettákat írtak fel a betegeknek, de manapság már jobbnak tartják az egész folyamatot 

automatizálni és kézben tartani, százezer forintokra rúgó kis ampullákat gyártanak, amit depó 

injekció néven havonta beadnak a betegnek. A kis milliliteres ampullák aranyárban vannak, és ez 



valószínűleg csak az eszmei értékük, milliárdos bevételhez juttatva az ügyletben érdekelteket. Ha 

valaki nem jelenik meg az injekció beadásának időpontjában, számíthat a pszichiátria érdeklődésére 

(hiszen bevételtől esik így el), esetlegesen a rendőrséggel és a mentőkkel karöltve. Feltehető a 

kérdés, hogy akkor a skizofrénia inkább betegség-e vagy pedig kőkemény biznisz, amikor a 

gyógyszergyárak újabb és újabb készítményeket dobnak a piacra, az eredetti hatóanyaggal, újabb és 

újabb fantázianeveken, hogy az eredeti ár többszörösét kérhessék érte. Vajon miért nincs kiszállás 

ebből az ördögi körből, vajon miért kell élethosszig “szinten tartani” a skizofréniát, csak nem a 

betegségipar, a pszichiátriaipar, a skizofréniaipar és a gyógyszeripar jóléte érdekében? 

Hosszú út vezetett tehát a bolondok begyűjtésétől és a bolondság kriminalizálásától, a kötelezően 

való gyógyszerezésükig, amik a bolondok stigmából való munkaképtelenségük miatt nem tudtak 

megtermelni, azt megtermelik a gyógyszergyárak a pszichiáterekkel együtt maguknak, az állam 

jótékony közreműködése miatt, és ezért valami kifacsart logika mentén még hálát is várnának el, 

gyógyítónak kiáltva ki magukat, sőt, azt állítva, hogy a kezükben van az egyedüli megoldás. 

Természetesen minden beteg kiesése a rendszerből veszteséggel jár a rendszer számára, az 

antipszichotikumokat pedig senki sem ellenőrzi, miért nem hatékonyak eléggé, illetve nem okoz-e 

maga az elhagyásuk hallucinációt. A gyanú onnét merül fel, hogy egyes gyógyszerkészítmények 

már önmagukban mellékhatásként is hallucinációt okoznak, nem beszélve a hirtelen halál nevű 

sztármellékhatásról, ami egyre több gyógyszeren látható feltüntetve. Lássuk akkor a lényeget: akit 

ilyen betegséggel diagnosztizálnak, államilag, kötelezően beállítunk oroszrulettezni a saját 

egészségével, székrekedéstől, hasmenéstől, inkontinenciától és impotenciától kezdve hallucináción 

és magas vérnyomáson keresztül bármi lehet az eredmény, egészen a hirtelen halálig. A renitenseket 

megpróbálják gondnokság alá rakni, és eltüntetni valamelyik embertelen kényszermunkatáborban, 

vagyis az elfekvőkben és rehabilitációs intézményekben elhelyezni a régebbi dologházak mintájára.  

De már rég feladták azt a naiv elképzelést, hogy a szerencsétlenek maguk termeljék ki a hasznot a 

fenntartásukra, a haszon a milliárdokat érő milliliteres ampullákban van, a hasznon pedig osztozik 

az állam, a pszichiátria és a gyógyszeripar, és te pedig örülhetsz, hogy “szinten vagy tartva”, efeletti 

örömödet pedig kifejezheted némi hálapénzzel, vagy egyéb ajándékokkal abban a szinte feudális 

viszonyokat konzerváló pszichiátriai ellátásban, ahol a pszichiáter a hűbérúr szerepét tölti be. 

Az idők folyamán egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy az orvosok és a bolondok találkoznak. A 

Salpêtrière és a Bicêtre bolondjai, vagyis a nem-értelem képviselői csak a köztük dühöngő 

betegségek és járványok miatt kerültek először kapcsolatba az orvosokkal, egyébként a mindennapi 

gyakorlatban csak a felügyelők, gondnokok, és egyéb kinevezett tisztségviselők voltak velük 

valamennyire kapcsolatban. Talán innen jött az ötlet, hogy a bolondokat is megpróbálják 

kategorizálni, bevonzani, beilleszteni a saját rendszerükbe. Elsőként egy olyan tünetcsoportot 

fogunk megvizsgálni, ami már az ókor óta jelen van, és amire kezdetben a pszichiátriai gondolkodás 

alapozott, nevezetesen a hisztériát. Ez a “betegség”, kiegészülve a hipochondriával, melankóliával, 

a mániával és a dementiával a korabeli orvosi gondolkodás gerincét alkották. Megfigyelhetjük, 

ahogy a történelem folyamán a hisztéria jelentkezik, mint a bolondság típusa, majd eltűnik az orvosi 

gyakorlatból. De addigra már nem is volt szükség rá, hiszen felfedezték a skizofréniát. 

Hisztéria, hiszti, hisztike (Szasz + 
Szendi) 

“Hisztis némber!” – Mondhatnák valamely hölgyre, aki éppen nagy patáliát csap valahol, és 

mondhatják is, mivel 1952-ben az Amerikai Pszichiátriai Intézet kimondta, hogy a hisztéria nem 



betegség. És amit egyszer ez a nagytiszteletű társaság kimond, az szentírásnak látszik. Hiszen ők 

állítják össze a DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) nevű varázskönyvet, 

ami jelenleg az 5. résznél tart, és ami abba bekerül az betegség, ami onnan kikerül, az nem az. A 

hisztéria, ami évszázadokon, sőt évezredeken át komolyan veendőnek számított, ma csak egy vicc, 

de olyan vicc, amely egyáltalán nem kedves kifigurázása valakinek, hanem elég komoly sértés.  

Létezik ugyan a “hisztike” alak is, de a fogalom ezzel sem tehető sokkal szalonképesebbé. 

Szendi Gábor egy korai tanulmánya bevezetőjében írja a következőket éppen a hisztéria kapcsán: 

„Minden tudományos korszaknak megvannak a maga paradigmái és a maga tudományos anomáliái, 

vagyis a paradigma által nem értelmezhető jelenségei. Amikor az anomáliák többé már meg nem 

kerülhetők, a versengő magyarázatok közül azok kerülnek ki győztesen, és válnak új paradigmává, 

melyek nem csupán az anomáliákat tudják értelmezni, hanem a korábbi paradigma által értelmezett 

ismeretanyagot is integrálni tudják magukba. Vannak azonban renitens jelenségek, melyek mintha 

túlélnék a paradigmaváltásokat, és örök anomáliák maradnak. Ilyen a hipnotikus jelenségek, a 

hisztéria jelenségköre, vagy a parapszichológiai jelenségek.” (Szendi, 2004) 

Ebben a tanulmányában még bírálóan nyilatkozik Thomas Szasz “hisztéria ellen folytatott 

„hadjáratáról””, későbbi írásaiban inkább egyetérteni látszik vele abban, hogy a hisztéria nevében 

jónéhány szélhámosságot elkövettek, és Jean-Martin Charcot csak az első volt a sorban, Sigmund 

Freud és Joseph Brauer pedig folytatták, Tanulmányok a hisztériáról című közös művükkel, ami a 

pszichoanalízis komoly megalapozójának látszik (vagyis inkább csak látszott akkoriban). Magát a 

jelenséget, egyébként, amire a fogalom eredetileg vonatkozott, már 3-4000 éves egyiptomi orvosi 

papiruszokon leírták, majd később a görögök (Galenus, Ephesosi Soranus), vagy a római 

Hippokratész is említette. Későbbi korokban is végig jelen volt, nagy szerepére várva, amit a 

pszichiátria keletkezése kapcsán kellett majd a maga idejében eljátszania a történelemben. 

A hisztériát az ókortól kezdve a női méhnek tulajdonították, egyesek annak vándorlásával 

magyarázták, ami valójában képtelenség, mert be vannak ágyazódva a szövetekbe. Az 1800-as évek 

végén élénk vita bontakozott ki arról, hogy a hisztéria szimulálás, vagy tényleges betegség 

eredménye. Charcot hipnózissal hisztériás bénulásokat tudott hipnózisban előidézni és 

megszüntetni, és ezeket nyilvános előadásokon demonstrálta. Végül a Francia Tudományos 

Akadémia elfogadta Charcot 1882 február 13-án benyújtott dolgozatát, amely a hisztériások idegi 

állapotait taglalja, és a hisztéria így hivatalosan is elismert betegséggé vált, egészen 1952-ig. 

Természetesen Freudot, aki lelkesen hallgatta Charcot előadásait, magával ragadta a hisztériában 

rejlő lehetőség, és amikor Charcot egy beszélgetésben arra utalt, hogy a hisztéria talán a 

szexualitással van összefüggésben, azonnal felismerte a kisajátítandó elméleti és gyakorlati 

területet, és a magánpraxisban rejlő lehetőséget. Freudot élénken foglalkoztatta a híressé válás és az 

anyagi haszonszerzés gondolata, minthogy édesanyja és felesége is erre sarkallták, előbbre valók 

voltak nála a tudománynál ezek a szempontok. Freud tudományos melléfogásai nem tántorították el 

az utókort attól, hogy piedesztálra emelje, és ha pszichológiáról vagy pszichiátriáról volt szó, ne 

idézgessék őt folyton (holott valójában pszichoanalitikus volt). Freud valójában mindent a 

szexualitásra vezet vissza, és ez a kis kitérő a hisztéria világába szintén csak ezt erősíti nála. 

Tévedni emberi dolog. Érdekes, hogy az utókor számára mind Charcot, mind Freud tévedései csak 

ezt a tételt látszanak megerősíteni, tevékenységek híressé tette a nevüket, a névtelen, félrekezelt 

betegek többnyire ismeretlenek maradtak. Azért volt 1-2 híresebb sztárbeteg mind Charcot, mind 

Freud praxisában, pl. Charcotnál Blanche Whitman, Freud és Breuer esetében Anna O. De persze 

ma már mindenki csak az orvosok neveit ismeri, pácienseik, akiken kísérleteztek, és rávették őket a 

módszereik alkalmazására az elméleteik bizonyítása érdekében, ma már lényegtelenek. Pedig nem 

egyszer összejátszottak az orvosaikkal, cinkosaik voltak annak érdekében, hogy hamis tanaikat a 

széles közönség elé tárhassák. Szendi Gábor így ír Freudról a Zsiga, te kis hazudós! című írásában: 

„Közeleg az idő, amikor Freud nevét már csak kis betűvel fogjuk írni, és a freudizmus valami sértő 

lesz; olyasmit fog jelenteni, hogy “gátlástalan nagyravágyás” vagy “a tények feláldozása a siker 



oltárán”. Ehhez persze még ki kell halnia azoknak, akik a pszichoanalízisnek nevezett 

fikcióhalmazból élnek, s érthető okokból – freudi terminológiával – elfojtják magukban azokat a 

kínos gondolatokat, hogy az egész freudi életmű, kezdve az alapoktól, nem szól másról, mint Freud 

dús fantáziájáról és önmaga nagysága iránt érzett leplezetlen csodálatáról. Freud terminológiáját 

használva saját magára, kimondhatjuk, hogy súlyosan nárcisztikus személyiség volt, aki önhitt 

módon tetszelgett önmagában. Innen eredt a “magányos hős mítosza”, amit szorgos munkával 

épített fel, ebből fakadt diktatórikus személyisége, amely nem tűrt ellentmondást, sem a 

rendelőjében, sem a pszichoanalitikus mozgalomban.” (Szendi, 2008) 

És itt szeretnék utalni a 2011-es Hisztéria című filmre, melynek cselekménye a vibrátor feltalálása 

körül forog, amit hisztéria elleni gyógyászati segédeszközként alkalmaztak. A feltalálása annak 

tudható be, hogy egy fiatal orvos nem bírta már a saját kezével “paskolgatni” a női nemiszerveket, 

hogy „paroxizmust” érjen el általa a nőknél, ezért elektronizálta a folyamatot. A súlyos hisztériás 

esetekben viszont a film szerint bevett szokás volt az intézetbe zárás és a méh eltávolítása. A 

filmnek ezen a pontján ötlött eszembe a gondolat, hogy a pszichiátria a mai napig alkalmaz 

kényszerítő intézkedéseket bizonyos betegségnek diagnosztizált állapotra, nevesül a skizofréniára 

vonatkozóan, aminek a jogát makacsul igyekszik magának fenntartani, annak érdekében, hogy 

jobban menjen az üzletmenet. A pszichiátria kezéből egyébként úgy kellett hatalmi szóval 

kicsavarni a méheltávolítást, lobotómiát, kényszerzubbonyokat, hálós ágyakat, elektrosokkot, 

melyekre bizonyos pszichiáterek még mindig nosztalgiával gondolnak. Nem akarom magam a 

filmben szereplő szüfrazsetthez hasonlítani, de én is valami hasonlóra akarom felhívni a figyelmet a 

skizofrének elzárásának ügyében, csak ebben a történetben aligha várható egyelőre happy end, 

nincs már semmiféle vibrátor, amit feltalálhatnánk ebben az ügyben, hogy jót nevessünk rajta. 

Bár, az igazsághoz, és a dolgok természetéhez hozzátartozik az is, hogy a pszichiátria, ha kirúgják 

az ajtón, bejön az ablakon: elismeri ugyan, hogy a hisztéria nem betegség, mégis szerepelteti a 

kategóriarendszerében hisztrionikus személyiségzavar néven, méghozzá a személyiségzavarok 

dramatikus csoportjában. A személyiségzavar a pszichiátria meghatározása szerint nem betegség, 

hanem a személyiség állandó tulajdonsága, a pszichiátria mégis vállalkozik a kezelésére, mint 

akinek mindenre van egy jó megoldása, aki akarja, kezeltetheti magát vele. Ám a pszichiátria 

inkább jellemzően a skizofréniát és a depressziót szereti diagnosztizálni, mert egyszerű, és azon van 

a nagy haszon. Áttekintésünkhöz az is hozzátartozik, hogyan növelte meg a pszichiátria a 

depressziósok számát a 20. század derekától fogva, aminek a történetét szintén Szendi Gábor 

foglalta össze a Depresszióipar című tanulmányában, később az ebből írt könyvében. Mivel a 

pszichiátria állandó gyógyszerfölöslegben szenved, elemi érdeke megtalálni a gyógyszerekhez 

rendelhető betegségeket, így van ez a depresszió esetében is, és így van a skizofrénia kapcsán is. 

Szendi Gábor és a pszichofarmakonok 
kritikája: Depresszióipar 
Eredetileg nem szerettem volna Szendivel foglalkozni, mivel a múlt századi pszichiátriakritikus 

gondolkodást szerettem volna bemutatni, de ahogy belemélyedtem a témába, egyre több jel mutatott 

arra, hogy ennek a szerzőnek az ismerete megkerülhetetlen ma Magyarországon. Be kell látnom, 

hogy a pszichiátriakritikus gondolkodáshoz nem szükséges (vélt vagy valós) antipszichiáternek 

lenni, Szendi maga is hangsúlyozza könyvében, hogy az nem a pszichiátria ellen, hanem egy jobb 

pszichiátriáért íródik”. Falrahányt borsó. Szavai süket fülekre találtak a pszichiátereknél, ehelyett 

megpróbálták kizárni olyan társaságokból, amiknek nem is volt tagja. Eredetileg a depresszió sem 

lett volna téma, annak ellenére, hogy engem is érintett életem egy szakaszában. Pontosabban 

azután, hogy skizofréniával diagnosztizáltak. Szép szakzsargonbeli neve is van a jelenségnek: 



skizofrénia utáni depresszió. Azt már elfelejtik hozzátenni, hogy ez a depressziófajta sem 

organikusan alakul ki, hanem azért, mert a skizofrénia diagnózisa lehetetlenné teszi az embert a 

további normális működésben a társsadalomban: ezután elmebetegként tekint rá a környezete. Így 

lettem én is egy tollvonással elmebeteg 2006 márciusában, és ehhez a státuszhoz megváltozott 

funkció is társult a társadalomban: így csatlakoztam a nem-értelem embereihez, a hallucináló, 

skizofrén bolondok táborához, akiknek létezéséről addig fogalmam sem volt. Hogy nem az orvosi 

protokoll szerint jártak el? Mit számít az ma már? Az egyik pszichiáter által felálított diagnózist egy 

másik pszichiáter szinte sohasem változtatja meg, még ha amúgy nem is szívelik egymást 

túlságosan. Egyik kutya nem harapja meg a másikat, ha szakmai dolgokról van szó. 

Mikor kezdődött a mai, “modern” pszichiátria, ami minden tünetre gyógyszerfelírással válaszol? 

Nehéz lenne megmondani. Valamikor a múlt század 50-es éveiben találtak rá mind a skizofrénia, 

mind a depresszió elleni “végső megoldás”-ra, a skizofrénia ellen az RP4560 (klórprozamin, 

Hibernál) volt az első csodaszer, a depresszió ellen a G22355 nevű kísérleti szer. Ez a gyógyszeres 

kezelési mód annyira megtetszett a pszichiátereknek, hogy azóta sem csinálnak mást, mint várják a 

gyógyszergyárak leküldött legújabb mintáit, és azokat próbálgatják az úgynevezett betegeken. Carl 

Rogers próbálkozott még Amerikában az úgynevezett “személyiségközpontú pszichoterápiával”, de 

elméleteit nem fogadták el a kollégái, sőt, üldözték érte. A mai pszichiáterek viszont szeretik 

Rogers örökösének tekinteni magukat, átvéve a terminológiáját és elméletét, a gyakorlatban viszont 

semmit sem ültetnek át belőle, csak az RP4560 és a G22355 útódait próbálgatják a pácienseiken. 

Szendi Gábor így foglalja össze azt a folyamatot, ami a “pszichofarmakonok” végső győzelméhez 

vezetett: 

„Az igazi harc azonban az ötvenes években kezdődött. Kibontakoztak a pszichoanalízissel szakító, 

modern szemléletű pszichoterápiás mozgalmak, és egyre több nem orvosi képzettségű terapeuta 

jelent meg a betegségpiacon. Jellemző módon sok modern terápiás irányzatot a pszichoanalízisben 

csalódott analitikusok hoztak létre. Akkoriban jelentek meg az első, a mentális működéseket drámai 

módon befolyásoló pszichofarmakonok is, megteremtve a pszichiátria új csodafegyverét és egyben 

új korszakát. De ezt sok minden készítette elő, többek közt a fejlődő tudomány fényében egyre 

nyomasztóbb pszichoanalitikus spekulációözön, melyhez képest üdítő racionalizmusnak tűnt a 

mentális betegségek biológiai felfogása. A pszichofarmakológia diadalmenete tudománytörténetileg 

azzal is magyarázható, hogy orvosok és betegek egyaránt csömört kaptak a hajmeresztő és 

terápiásan igen gyenge hatásfokú pszichoanalitikus gondolati terrortól.” (Szendi, 2005) 

A depresszió a hozzá feltalált gyógyszerek megjelenése előtt Szendi szerint egy nagyon ritka 

kórkép volt, körülbelül 50 beteg jutott egymillió főre. Viszont ahogy kitalálták a gyógyszert, piacot 

kellett neki csinálni, ebben élen jártak a pszichiáterek. Mára már eljutottunk odáig, hogy a 

depresszió a pszichés megbetegedések “náthája”, népbetegségként beszélnek róla. Szóval a reklám 

annyira túlsikerült társadalmi szempontból, hogy ma már minden rossz hangulatot, kisebb-nagyobb 

boldogtalanságot depresszióra vagyunk hajlamosak visszavezetni, még akkor is, ha az oka 

egyébként ismert. A pszichiátria ráadásul hajlamos minden depressziót endogénnak, azaz szervi 

eredetűnek nyilvánítani, és úgy kezelni, tehát gyógyszerekkel, mintha más megoldás nem lenne. 

Ezt a jelenséget így foglalja össze Szendi: “Minél többet tudunk a depresszióról, annál kevésbé 

tűnik egységes dolognak. Ennek oka az, hogy a korai kutatások szűkíteni és körülhatárolni akarták, 

hogy tudományosan megragadhatóvá tegyék, a mai piaci szemlélet viszont fogyasztót lát a 

depressziósban, és ezért minél több embert be akar vonni a depresszió ernyője alá. Ennek 

következtében egy rendkívül heterogén populációt tekintenek ma depressziósnak, és senkinek nem 

áll érdekében tisztázni a valódi alcsoportokat. Ez része a betegségkereskedésnek, melynek célja 

újabb és újabb kórok felfedezése, hogy aztán kezelni lehessen őket.” (Szendi, 2005) 

A köztudatban élénken él a neurotranszmitterek, vagyis ingerületátvivő anyagok révén előadott 

magyarázat, a legtöbb pszichiáter ugyanis úgy gondolja, hogy egy átlagember körülbelül ennyit 

képes felfogni egy olyan nagy és súlyos tudománybból, mint a pszichiátria. Ezt Szendi 

szerotoninmítosznak nevezi. A szerotonin az a neurotranszmitter, ami szerepet játszik a depresszió 

kialakulásában. És erre kezelésként olyan készítményeket írnak fel, amelyek a szerotonint és a 



noradrenalint lebontó enzimek gátlásán keresztül növelik a az úgynevezett katekolaminoknak 

(szerotonin, noredranalin, dopamin) szintjét. A tézis annyira népszerű, hogy a témában érdeklődő 

mentális betegeknek szinte kötelező ezt megtanulni, és ezt kívülről fújni, és ettől tudományos 

színezetet adni a betegségüknek, bár én bevallom töredelmesen, csak ennek az írásnak a kedvéért 

néztem utána és értettem meg, mivel érzésem szerint ez egyike azoknak a tudományosan hangzó, de 

semmit nem mondó elméleteknek, amivel a pszichiátria szeret előrukkolni az érdeklődők felé. Az 

elmélet szerint csak meg kell növelni a katekolaminoknak a szintjét, és máris jó kedvünk lesz. Ez az 

egész Szendi szerint arra a mosószerreklámra hasonlít, ahol a kisfiú összecsokizza magát, majd 

szurokban és tollban hempergőzik, de az édesanyja mosolyogva nézi. Ami alatt én azt értem, hogy 

bárki nyugodtan felelőtlenül leamortizálhatja magát, mert beszedi az antidepreszánst, és vidáman 

fog mosolyogni. Ezt az elméletet, hogy a depressziósoknak alacsonyabb lenne ez a szintje, negyven 

év alatt sem nyert megnyugtató igazolást. A könyvben olvashatunk még placebokísérletekről, 

eltitkolt mellékhatásokról, az antidepresszánsok összefüggéseiről az öngyilkossággal, még Albert 

Györgyiről is, akinek Miért én? című könyvét én is olvastam annak idején, nagyszerűen 

beilleszkedik azoknak a könyveknek a sorába, amit a depressziójukról írtak, vergődve a 

gyógyszeres és a gyógyszer nélküli terápiás megoldások között (mivel a depressziósokat egyelőre 

még nem kötelezi törvény kényszergyógykezelésre). 

Bár állapotomból és társadalmi (beteg)státuszomból adódóan én is élek meg hosszabb-rövidebb, 

kisebb-nagyobb depresszív epizódokat, ezzel a betegséggel eddig (szerencsére) soha nem kezeltek. 

Mint ahogy nem kezeltek (szerencsére) alkohol abúzussal sem, holott régebben eléggé 

nagymértékben fogyasztottam. A skizofrénia jellemzően egy Jolly Joker diagnózis, azaz „mindent 

visz”, a skizofrénia fogalmába szinte minden beletartozik, és ha úgy hozza a sors, annak ellenkezője 

is, sokszor úgy érzem, aki megkapta a diagnózist, a pszichiáterek lemondanak róla, feleslegesnek 

éreznek minden további kezelést, csak erre az egy tünetcsoportra koncentrálnak. Kezdek arra (is) 

gyanakodni, hogy a skizofrénia egy olyan büntető jellegű diagnózis, amibe a pszichiáterek a nekik 

unszimpatikus egyéneket rakják önkényesen. Előfordulhat azonban bizonyos esetekben, hogy a 

pszichiáter „kegyet gyakorol”, és átsorolja a beteget egy másik diagnózisba, ami út lehet egy 

élhetőbb élet felé (ha ők megengedik). Gyakran úgy érzem magam már, mint az oviban. Az egyik 

népszerű pszichiáternő nem vállalt, mert “problémás skizofrénnek” gondol, a pszichiátria szemében 

tehát súlyos problémaként jelentkezik, ha valaki elgondolkodik a betegsége természetén, mert ők az 

egyedüli szakértőként tekintenek magukra a témában, viszont problémás skizofréneket nem 

vállalnak, ezek szerint. A skizofréneknek jellemzően szeretik is visszautasítani a kezelését, például 

magánpraxisban, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni azzal a diagnózissal, amit ők maguk 

ragasztottak rá az emberre, és ezzel mintegy a társadalmi téren kívülre helyezték. 

Kérdések és válaszok Thomas Szasz: 
Az elmebetegség mítosza kapcsán 

A pszichiátria a 20. század bűvésztrükkje 

Arra már sikerült rájönnöm, hogy a skizofrénia nevű diagnózisnak vagy “betegség”-nek nem a 

kísérőjelensége a stigma és az elmagányosodás, hanem az elsődleges célja a társadalmi kirekesztés. 

Végcélja pedig az intézetbe való elzárás. Onnan pedig egyenes az út a túlvilágra. Ez a szemünk előtt 

zajló, modern kori Holokauszt. Hallucinációk minden további nélkül kelthetők, “üldöztetéses 

téveszmék” sajnos könnyen előidézhetők, mégpedig úgy, hogy a “téveszmék” nem azok. 



„A másik következtetés az, hogy nem létezik szkizofrénia. Ez a következtetés annyira kellemetlen – 

folyományai annyira pusztítóak – hogy a szaktekintélyek még a lehetőség szintjén sem ismerhetik 

el. Ha nem volna szkizofrénia, nem létezne orvosi, pszichiátriai közegészségügy sem, terápiás 

szempontból semmi sem igazolná a „szkizofrénnek” nevezett betegek őrizetbe vételét, bezárását és 

akaratuk ellenére történő gyógyszeres kezelését. Nem létezne polgári felügyelet alá helyezés, őrület 

elleni védelem. S akkor hová jutnánk?” (Szasz, 2002) 

1. Miért betegség az elmebetegség? “Csak.” Mert az orvos azt mondja. 

Na, igen. Miért állítja orvosok egy csoportja, illetve betegek egy csoportja, hogy nem létezik 

elmebetegség? Magam is megfigyeltem, hogy bizonyos elmebetegek, közvetlenül egy pszichotikus 

epizód után elkezdik átértékelni a pszichotikus shubban (vagy amit annak neveznek) átélt 

élményeiket, és sajátos kis értelmezéseikkel gyakran jutnak arra a következtetésre, hogy ők nem 

betegek, és elkezdik megmagyarázni a shubban átélt tapasztalatokat. A nagyon okos külső szemlélő 

ezt elintézi annyival, hogy „Persze, hiszen elmebetegek, és éppen ez a betegségük lényege, hogy 

nincs betegségbelátásuk, stb.” Van-e a skizofrénián kívül olyan betegség, aminek az az egyik 

LÉNYEGE, hogy a betegnek az a TÉVESZMÉJE (delusion), hogy ő nem beteg? Nincs. Ez a 

szerencse, mert akkor elkülöníthetjük a skizofréniát bármilyen más betegségtől, amikor ítéletet kell 

mondanunk róla, hogy betegség-e vagy sem. Jó, néhány beteg azt mondja, hogy nem beteg. A 

pszichiáterek azt mondják, hogy nem mondhatja egy beteg azt, hogy nem beteg, hiszen ők 

kimondták rá, hogy beteg. Ez, mondjuk kb. óvodás szint, de mindegy. Miért kell ovis szintre 

lesüllyedni, hogy betegnek mondjanak minket? Vajon azok az orvosok is betegek, akik azt állítják, 

hogy az elmebetegek valójában nem betegek? Igen, könnyen megkaphatják… 

  

2. Miért az az egyetlen “joguk” az a betegeknek, hogy ne készülhessen róluk dokumentum? 

Azért, mert – mint a Szász idézetből is kiderül – ha nem kezelnének minket úgy, mint az állatokat, 

megkérdőjeleződne az EGÉSZ pszichiátria legitimitása vagy jogosultsága, és ez kihúzná a talajt 

mind a pszichiáterek, mind a gyógyszeripar alól. Nem állunk messze ettől. Elismerem, nem lehet 

könnyű úgy lefeküdni és úgy felkelni pszichiáteréknél, hogy tudják, hogy amit csinálnak, pusztán 

ráolvasás, amit csinálnak, kuruzslás, és ha egyszer rájön valaki arra, hogy egy pszichotikus epizód 

MINDENKÉPPEN végigmegy az emberen, és semmilyen ráhatása nincsen a gyógyszereknek erre a 

folyamatra, akkor nekik reszeltek. A pszichiátria igazából egy bűvésztrükk, amiről eljött az idő, azt 

gondolom, hogy lerántsuk a leplet. Először is: miért kell kórházban kezelni az illetőket és ezzel 

párhuzamosan gyógyszerezni? Teljesen zárt intézményekben, ahol sem fényképezni, sem filmet 

készíteni nem szabad, valamiféle kitekert logika szerint betegjogokra hivatkozva? Egy betegnek 

semmihez sincs joga, csak ahhoz az egyhez, hogy ne fényképezhessék le? Ugyan már. Ma már 

másodszor vagyunk óvodás esti meséknek a tanúi. A szkizofrénia ilyen körmönfont betegség, vagy 

csak az emberi találékonyság és szorgalom az, amikor butasággal párosul? 

3. Mi történik a zárt ajtók mögött, és mi indokolja, hogy ilyen titkos legyen? Tulajdonképpen nem 

sok minden. “Vigyázat, csalok”! 

Elmondom, miért nem szabad megörökíteni, regisztrálni, fényképezni SEMMIT a pszichiátrián, és 

miért volt minden pszichiáter a plafonon attól, amikor elkezdtem blogot vezetni, és rögzíteni benne 

mindent, ami a betegséggel kapcsolatos. Megsúgom, miért voltak megijedezve: Azért, mert tudták, 

hogy előbb-utóbb rájövök, hogy nincs összefüggés a kórházi tartózkodás, a gyógyszerezés és a 

skizofrén epizódok kiújulása és eltűnése, elhalványulása között, hanem csak azt a látszatot 

próbálják kelteni, hogy ilyen összefüggések fennállnak. Mert mit látunk? Bemegy az ember a 

kórházba, ha „rosszul van”, ott csinálnak, amit csinálnak, és távozik „gyógyultan”. Csakhogy nem 

távozik gyógyultan, hanem még hallucinál akkor is, amikor kijön a kórházból, a gyógyulás a 

társadalomba való visszaintegrálódás eredményeképpen jelentkezik, nem pedig az úgynevezett 

gyógyszerek hatására. Persze, mondhatják, hogy mindez agyrém, hogy ez csak egy elmebeteg 



téveszméje, de legbelül mindannyian tudják, hogy igaz. A kórházban, a gyógyszerek hatására 

történő “remisszió” a 3. esti mese, amit ma este hallunk. 

Állítás:  A pszichotikus epizód spontán javul gyógyszer nélkül, de ez hetekbe, hónapokba telik – de 

amúgy gyógyszerrel is ugyanez a helyzet 

Thomasz Szász Semmelweis Ignácot hozta fel példának, aki a gyermekágyi láz felszámolásáért tett 

sokat a szülőszobákon, és akit ezért a kora orvostársadalma meghurcolt, mert nem fogadta el, hogy 

az egészségügy a felelős a kialakult helyzetért. Én Thomas Szászt hozom fel példának, aki azt 

állította, hogy nem létezik szkizofrénia, és ezért a kora orvostársadalma gyakran keresztbe tett neki, 

mert nem fogadta el, hogy az egészségügy tévúton jár a mentális betegségek gyógyszeres 

terápiájával. Engem viszont már nem fog senki felhozni példának, mivel csak egy elmebeteg 

vagyok… De ha esetleg valakinek nem esne le a gyűrű az ujjáról, és utánanézne az állításaimnak, és 

azt találná, hogy igazam van abban, amiket leírok…? 

Konklúzió : Most akkor van szkizofrénia vagy nincs? 

Én nem azt állítom, hogy nincs szkizofrénia, ha már sikerült így elnevezniük, és ennyi sok mocskot 

rápakolni a fogalomra, akkor legyen szkizofrénia. Én azt állítom, hogy a pszichiátria csak 

bűvészkedik az orvosi szerek kipróbálásával, itt a kulcs a betegek zárt intézményben való tartása, 

addig, amíg jobban nem lesz, teljesen hasraütésszerű gyógyszerezéssel. „Ú, a főorvos úr/főorvosnő 

eltalálta a gyógyszeremet.” „Tudod, mit, az eszed tokját találta el, a szkizofrénia, pontosabban a 

pszichotikus epizód spontán múlik el, és kész.” 

A gyógyszer elhagyásakor történt látszólagos “visszaesés” vagy “relapszus” pedig egyszerű illúzió, 

a gyógyszerelhagyás újra “felborítja az agy kémiáját”, ami azt a látszatot kelti, hogy a “betegnek” 

szüksége van a “gyógyszerre”. Ennyi, és nem több. A véleményem röviden annyi, hogy: 

Teljesen, tökre, totálisan felesleges a kémiai lobotómia. 

Feldmár András első könyve: A 
tudatállapotok szivárványa 

"Lehetne tanulmányozni azt, hogy miért lesz az ember pszichiáter. Milyen emberek lesznek 

pszichiáterek? Ugyanúgy lehetne, mint ahogy azt is lehet tanulmányozni, hogy milyen emberek 

lesznek pszichotikusok. Meg lehetne vizsgálni, hogy ez genetikailag öröklődik-e - ha például van 

egy pszichiáter a családban, akkor lesz-e még egy, ikrek közül mindkettő pszichiáter lesz-e vagy 

csak az egyik - és lehetne keresni olyan orvosságokat, amelyek meggyógyítanák azt az embert, aki 

pszichiáternek kívánja nevezni magát. Meg lehet-e gyógyítani egy pszichiátert vagy ugyanaz a 

helyzet, ami a pszichotikusokkal, azaz, ha valakire rásütik, hogy pszichotikus, akkor azután mindig 

annak tekintik? Ezt csak úgy fel akartam vetni. Lehet, hogy igazam van, lehet, hogy nincs." 

(Feldmár, 2010) 

1992-ben járunk, amikor Bagdy Emőke felkéri Feldmár Andrást, hogy két előadás-sorozatot tartson 

a Debreceni Egyetemen. Az akkori Magyarországon, a határok megnyitása utáni helyzetben a tudat 

megnyitásának lehetőségéről beszélt. A tudatállapotok szivárványa egy véletlennek köszönhette a 

megszületését: valaki felvette magnóra az előadásokat, aztán leírta. Feldmár András maga sem 

számított ilyesmire, és mi is szegényebbek lennénk egy fontos könyvvel, ha ez nem lett volna... 

Úgy gondolja, hogy a pszichiátria az inkvizíció modern kori változata. A pszichiátria léte nem 

egészségügyi, hanem politikai kérdés, és reméli, hogy nemsokára úgy tekintetenek majd rá, mint mi 

a régebbi sötétebb korokra. A pszichiátria az egész világon a csendőr szerepét játssza, hogy 

visszaterelje az embereket egy normálisnak hipnotizált világba. Szerinte mindannyian hipnózis alatt 

állunk. A hipnózissal - állítása szerint, nagyon könnyű valakit hallucinációkra rávenni. Pl. ha van 

valami a szobában, el lehet hitetni a pácienssel, hogy az nincs ott, és ennek a fordítottja is igaz. 



Thomas Szasz magyar származású amerikai antipszichiáterrel együtt vallja, hogy elmebetegség nem 

létezik, csak az agy tud megbetegedni. Az úgynevezett elmebetegségre szedett gyógyszerek 

mellékhatásokat okoznak, amiket, újabb gyógyszerekkel lehet kiküszöbölni, és ezeknek is 

mellékhatásai vannak. Érdekes módon nem utasítja viszont el az LSD és az MDMA (extasy) 

terápiás célú alkalmazását, illetve Kanadában megkapták az engedélyt , hogy MDMA-val 

kísérletezzenek a Multidisciplinary Assitations of Psychedelic Studies által kezdeményezett 

nemzetközi kutatásra, és Feldmár Andrást, és Ingrid Pacey pszichiátert kérték fel ezeknek a 

kutatásoknak a levezénylésére. 

Megemlíti, ha úgy tudna a gyógyszerek ellen beszélni, hogy az emberek tömegesen abbahagynák a 

szedését, akkor egy szép napon valószínűleg "lepuffantanák", hiszen a gyógyszergyártás óriási 

üzlet. Elmondja, hogy vannak gyógyszermentes, alternatív megoldások is a mentális zavarok 

kezelésére, Lodonban pl. 1970-ben 7 olyan intézmény működött, ahol az ott lakók nem kaptak 

gyógyszereket, itt mindenféle kezelés nélkül élhetnek, anélkül, hogy pácienseknek neveznék őket, 

vagy bármiféle hátrányos megkülöböztetésben lenne részük. Magyarországon is létesült ilyen 

intézmény, bár pénz hiányában be kellett zárni. A pénzt, és a voksot Magyarországon teljes 

mértékben a pszichiátriára adják le az illetékesek. Beszél még a stigmáról, hogy a pszichiátriai 

elbocsátás után az ember egy nagy halom papírral lesz "gazdagabb", amit mindenhová utána 

küldenek, bármerre jár a világban. Feldmár András R. D. Laing tanítványa volt. 

R. D. Laing utolsó üzenete: Bölcsek, 
balgák, bolondok 
Végül nagy megelégedéssel olvastam R. D. Laing Bölcsek, balgák, bolondok című utolsó (1967-es) 

könyvét. Megnyugvásomnak az az oka, hogy a saját korában ugyanúgy nem értették meg őt, mint 

ahogy mostanában engem sem. Érdekes, minél többet tapasztalok, tanulok, olvasok, annál jobban 

számíthatok a meg nem értésre. R. D. Lainggel is kb. ugyanez a helyzet. Oda-vissza, szinte könyv 

nélkül fújta Hegelt, Nitzschét, Kierkegaard-t és az egész filozófiai miskulanciát, Jaspersszel 

személyes baráti viszonyban volt, kitűnően zenélt, maga is szerzett darabokat, és mellékesen a 

neurológiához és a pszichátriához (és az egész orvostudományhoz) kiválóan értett. 

Mivel könyve életrajzi elemekben gazdag, mondhatni kimondottan önéletrajz, orvosi 

esetleírásokban bővelkedik, könnyedén utána tudtam benne nézni ezeknek az infoknak. Korában 

mégis gyanús elem, aki annak ellenére, hogy részt vesz az akkori közgondolkodás formálásában, 

pszichiátriai és orvosi berkekben nem kívánatos személy. A könyv lényegeként azt az egyetlen 

személyes indíttatásból elkövetett kísérletet szokták felemlíteni, amit skizofrén páciensekkel 

végzett, és ami személyes kezelési módszere lett volna - ha hagyják. Ez pedig abban áll, hogy 

orvosok és ápolók és betegek együtt legyenek a gyógyulás érdekében mindenféle hierarchia nélkül. 

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a módszere nem ért el látványos egy tartós sikert. De arról sem 

nagyon szól a fáma, hogy újrapróbálhatta volna, még egyszer, valamikor is a pályája során. A 

könyvben leírtak végül is azt taglalják, hogy lett inzulinkómás, elektrosokkoló brutálpszichiáterből 

ez a humánus megfigyelő, aki nem nagyon gyógyszerez. Nem egy pácienst "hagyott futni" viszont 

(vagyis felhagyott a kezelésével) már korábban is, aki később karriert csinált. 

Egyébként csak egy buta kis sztori egy berendezett lakrészről, ahová a skizofrének elvonultak a 

nővérekkel, de a kísérletet le kellett állítani, mert a nővéreket kikezdte miatta a szakma, mert 

személyes kapcsolatba kerültek a betegekkel. Még néhány helyen leír Laing csodás gyógyulást a 

skizofréniából, pusztán beszélgetés hatására, ami közte és a páciens között történt. Mivel nagyon 

képzett volt neurológiailag, pszichiátriailag nem kevésbé, eléggé nehezére esett neki ez az 

elvonatkoztatás ezektől a szakmáktól, filozófiai és bölcsészeti ismeretei, humanitása inkább 



hasznára volt ennek, mint orvos volta, sajnos ezt kell, hogy megállapítsam. Egy kicsit olyan figura 

ő, mint a Gorillák a ködben film főhősnője, neki is érthetetlen a vonzódása a skizofrének felé, nem 

egyszer felmerült a gyanú, hogy "mert ő is olyan". Amúgy nem volt "olyan", csak nagyon humánus, 

éles eszű megfigyelő, aki egy veszélyeztetett fajt akart felkarolni. 

Milyen furcsa, hogy én több mint 50 év múltán megtalálom a könyvét, aki társadalmi, orvosi, 

betegtársi és szülői rosszallás közepette végzem mindazt a tevékenységet, amit csinálok, és hirtelen 

van egy ember, aki az én gondolataimat visszhangozza. Mondjuk, ha már a visszhangnál tartunk, én 

vagyok a "később jövő", de fogalmam sem volt, hogy ennyire egy húron tudok pendülni egy 

pszichiáterrel, talán ezért csak most találtam rá. Érdekes, hogy sok más könyvvel ellentétben 

mondanivalója ma is érvényes, sőt, talán égetően aktuálisabb, mint valaha, legfontosabb üzenete 

talán annyi lenne, hogy "a skizofrén is ember", még egy orvos számára is, sőt egyenrangú is lehet 

vele tudományos kérdésekben, teszem hozzá, de akár jóval túl is szárnyalhatja, egy másfajta, 

humánusabb megközelítésből "be is előzheti" a pszichiátriát, mint ahogy én megtettem már egy 

ideje. Erre válasz az agyonhallgatás, rágalmazás, ködösítés, pszichiátriai oldalról ellenem. 

Napjaink és Szigeti Ildikó 
PszichoBiznisz című könyve 
Mint a mellékelt ábra mutatja, nemcsak a pszichiátriakritika „nagy öregjei” képesek a témában 

könyvet megjelentetni. Bár a kritika szót abból a szempontból nem találom helyénvalónak, hogy 

mindössze normális, hétköznapi szavakkal írnak le egy olyan jelenséget, ami létezik az 

elüzletiesedett pszichiátriában és pszichológiában. Ez a könyv azért egy kicsit kakukktojás, mert a 

pszichiátria terepére ritkán merészkedik, inkább az azt kiszolgáló pszichológiát veszi szemügyre. 

Ráadásul a szcientológiának is szentel néhány keresetlen kiszólást. Az ezoterikus és álpszichológiai 

irányzatok is említve vannak a könyvben, mégpedig egyáltalán nem dicsérőleg. A szerző a 

pszichológia tudomány jellegét is vitatja, de a sarlatánságot is elítéli. Egyáltalán a könyv vége felé 

tűnhet úgy, hogy „mindenre lő, ami mozog”, ami abból a szempontból jogosnak tűnhet, hogy 

ezeknek a szakmáknak és foglalkozásoknak a képviselői annyira fennsőbbségesek, amikor 

„megmondják a tutit”, mintha az, amivel foglalkoznak csupa kőbe vésett igazságból állna. 

Valójában azonban a szerző szerint az örömlányok mesterségéhez áll közel a pszichológia, mert 

amíg a legősibb mesterség űzői a testüket bocsájtják áruba, pszichológusaink a lelküket. 

A pszichiátria és a pszichológia sok ponton találkoznak, leginkább A kód neve: ADHD című, 

terjedelmesebb (al)fejezetben kerülünk hozzá a legközelebb. Az ADHD jelensége nem egységes 

kórkép, hanem a nekünk nem tetsző viselkedésű csemetéinket címkézzük fel vele. Kezelésére 

egyértelműen egy Ritalin nevű gyógyszer javasolt, amitől a gyerek „megnyugszik”,  

„lecsendesedik”, a baj csak az, hogy megszűnik minden kíváncsisága is a külvilág iránt, és gyakran 

csak ül magába roskadva a Ritalin-kúra eredményeképp. A szerző szerint egyáltalán nem lenne 

szabad gyerekeket pszichológus, netán pszichiátria közelébe engedni (bár én úgy tudom, 

napjainkban is virágzik a „gyermekpszichiátria”, és úgy teszünk mintha a „gyermek” és a 

„pszichiátria” szavak összetétele valami nagy-nagy cukiságot eredményezhetne, természetesen ez 

egyáltalán nincs így, sőt. Az egyetemen, ahova járok, szintén van gyermekpszichiátriai program, 

vagy projekt, ahová be lehetne kapcsolódni, ajánlották is figyelmembe, mikor említettem, hogy 

mentális betegségekkel foglalkozom. Természetesen bólogattam, amikor szóba jött, de magamban 

megvolt a véleményem. Az ADHD-kérdést egyébként a szerző azzal zárja rövidre, hogy A Der 

Spiegel nevű német magazinban jelent meg a hír, hogy az ADHD tudományos atyjának tartott Leon 

Eisenberg 2012-ben, a halálos ágyán bevallotta, hogy "az ADHD remek példája a kitalált 

betegségeknek." Ennek ellenére gyerekek millióinál diagnosztizálják, és kezelik gyógyszerrel. 



Vannak még a könyvben refrénszerűen előkerülő témák, mint a családállítás, a pozitív pszichológia 

negatív hatásai, amellett, hogy az aktualitások is helyet kapnak, mint a #metoo kampány, vagy a 

PAS (Parental Alienation Syndrome, szülői elidegenítés szindróma). Példákkal illusztrálja a szerző, 

hogy megy a beetetés, például tesztekkel, mint a Susan Forward által használt mérgező szülő teszt a 

családállításhoz, a szcientológusok által kitalált és használt OCA (Oxfordi képességfelmérő teszt), 

ez utóbbi a munkaerő felvétel kapcsán használatos. Szó van a stanfordi börtönkísérlet Paul 

Zimbardo által történő meghamisításáról, aki közben sztárpszichológussá avanzsált. A 

pszichocelebbé válás útját is vázolja a szerző, ugyanúgy, mint a hallatlan népszerűségnek örvendő 

különböző önbizalomtréningek sikerreceptjét. Sok szót szentel a meddőségi-, és lombikbiznisznek, 

ahol viszont kifejezettem hiányolja a pszichológusok jelenlétét. Szó esik a férfiak ellen elkövetett 

családon belüli erőszakról is. Számtalan témát felölel tehát, szinte kimerítően taglalja a pszichológia 

nevében elkövetett furcsaságokat, visszásságokat. A könyv eredetileg önsegítő szándékkal íródott, 

azért, hogy mindenki gondolja meg kétszer, kell-e neki pszichológus, és írója nem titkolja abbeli 

szándékát, hogy szinte mindenkit csak lebeszélni szeretne erről. Ő maga két szakirányú, 

pszichológusi diplomával rendelkezik, emellett 25 éve újságíró, és mint írja: „Hivatalosan, alanyi 

jogon léphettem át a segítő szakma láthatatlan testőrökkel védett küszöbét. Megadatott nekem az, 

ami csak keveseknek: VIP-páholyba szólt a jegyem. Olyan helyről követhettem a rendszer 

működését, ahonnan mindent a lehető legjobban láthattam.” (Szigeti, 2018) Itt valószínűleg 

pszichológiai végzettségeire és gyakorlatára gondol a szerző, aki ezek után jobban tekinthető 

újságírónak, mivel azt a kritikai attitűdöt hordozza magában, amit például Szendi Gábor tudhat 

magáénak (és kisebb-nagyobb mértékben az összes itt felsorolt szerző), és amit sok esetben én is 

képviselek. A kritikáról még azt gondolom többek között, hogy a hazugságokat kritizálni nem is 

igazán kritika, sem a nem bizonyított vagy nem kellőképpen alátámasztott igazságot bírálni nem 

kritika. Az én nézőpontomból az igazság kritikája maga a pszichiátria, illetve megerőszakolása. 

Utószó 
Végül szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy mi az az apropó, amiből ez a hosszabb lélegzetű írás 

szerepel, ami objektivitásra törekszik ugyan, de sokszor az egyéni érintettség és sértettség hangján 

szólal meg. A fő ok, amiért ez az írás megszületett, a pszichiátriának az a szívós, makacsul 

hajlíthatatlan és szilárd meggyőződése, hogy én nagyon skizofrén vagyok, nagyon beteg vagyok, és 

engem depó injekcióra kell rakni, gondnokság alá tenni, és lehetőleg minél hamarabb intézetbe 

juttatni, amely véleményüknek nem egyszer hangot is adtak. Szóval ez egy ilyen „rókafogta csuka”, 

„törököt fogtam, nem ereszt” helyzet, amikor odamondogattam a pszichiátriának, de miért? Azért, 

mert mindent megtettek, hogy ellehetetlenítsék az életemet. A mellékelt ábra azt mutatja, hogy én 

viszont, ellentétben sok érintettel, sarokba szorítva nem a farkam húzom magam alá, hanem 

megpróbálok védekezni, a rendelkezésemre álló eszközzel, és ez főként az írás. Nincsenek olyan 

illúzióim, hogy ez az írás, vagy ennek bármilyen kivonata, változata bárhol megjelenhet, mert a 

pszichiátria képviselői magas társadalmi pozíciókat töltenek be, én pedig szegénysorba jutottam, 

nem mellesleg főleg nekik köszönhetően, mert már mint volt róla szó, a skizofrénia az a büntető 

diagnózis, amibe az unszimpatikus betegeket rakják a pszichiáterek, ahonnan egyenes út vezet az 

alacsony társadalmi státuszig, a szegénységig és elmagányosodásig, a visszaválaszolás 

képességének elvételéig, és a teljes társadalmi izolációig és kirekesztésig. És még így is, a 

pszichiátriának mindig van egy olyan szokása, hogy „macerál”. Gyakran nem nyugszik bele, hogy a 

„beteg” a saját életét éli, igyekszik minduntalan beleszólni, a saját „terápiás megsegítése” 

segítségével a pácienst még jobban belenyomni a gödörbe. Olyasmire vállalkozik, amire egyáltalán 

nem képes, például hogy a kontrollvizsgálat havi 5-10 perce alatt olyan tanácsokkal lássa el a 

jelöltet, hogy annak az élete megváltozzon. Illetve beavatkozásra törekszik, hatalmi szóval, a lényeg 

egy olyan „orvosnak tetsző” állapot kialakítása, ami a páciensnek egyáltalán nem biztos, hogy 



kedvező. Megpróbálnak istent játszani, vagy valami nagyon elérhetetlennek tűnő pozícióból, magas 

lóról tárgyalni az emberrel, amit szerencsére már csak egy társadalmilag alacsonyabban álló, 

szolgalelkű társaság fogad el, vagy akit egy ilyen létbe szuggeráltak bele. A pszichiátriával való 

találkozás elkerülése erősen ajánlott, amit csak nehezít az, hogy a pszichiátria nem szeret embereket 

elveszíteni a látóköréből, és hatalmi szóval is próbál zsarnokoskodni az áldozatai fölött. Ennek 

eszköze a mentők, rendőrség bevonása, és egyéb állami szervek igénybevétele az renitensek 

ellehetetlenítésére, mint például a gyámhivatal. És még a pszichiátria beszél álszent módon 

stigmáról, holott nagyon is tudatában van annak, hogy kevésbé a társadalom a hibás, mivel a 

stigmát ő maga gerjeszti, a média bevonásával, azzal, hogy a büntető diagnózissal ellátott emberek 

társadalomra való veszélyességének a mítoszát fenntartja és táplálja. Az ellenvéleményt üldözi, és 

tűzzel-vassal „gyomlálja” az interneten, az ilyen véleményeket megjelenítőket igyekszik a saját 

eszközeivel elhallgattatni, és nyomást gyakorolni rájuk. Aki ellenvéleményt fogalmaz meg, akár 

saját köreikből, akár a páciensek köréből, perrel próbálják fenyegetni, illetve az ellehetetlenítésén 

dolgoznak. Meglepő reakció olyanoktól, akik elvileg az emberek gyógyítására esküdtek fel. A 

pszichiátria kétarcú jelenség: Van egy, a társadalom felé kommunikált, jóságos (ál)arcuk, és van a 

saját falik között megvalósuló, erőszaktól sem mentes, különleges autonómiát élvező igazi arcuk, 

ami csak azok számára látható, akik ezek közé a bizonyos falak közé bekerülnek, de azonnal 

stigmatizáltan (és nem egyszer traumatizáltan) távoznak, megkezdve útjukat a társadalmi 

kiúttalanság, a kapaszkodó nélküli lejtő és a társadalmi kiközösítés irányába. A pszichiátria 

egyáltalán nem nyitott a társadalmi (vagy szakmai) diskurzusra, mindent hatalmi szóval és 

tekintélyelvvel óhajt rendezni, egy olyan tudomány nevében, ami megkérdőjelezhető mind 

tudomány voltában, mind szakmaiságában, mind pedig hozzáértésben és módszereiben.       
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A Zegyetem 



Elkészült A Zegyetem c. misztikus bölcsészhorror művem. Az elbeszélés az álom és az ébrenlét, a 

szürrealitás és a realitás, a ponyva és a magas irodalom határán egyensúlyoz, a horror, sci-fi, 

fantasy Bermuda-háromszögében. Csúnya szavakat, politikát, téveszmét nyomokban tartalmazhat. 

 

Aidy a korlátnak támaszkodott, és a szeméttartóba fricskázta a csikket, az Eastern University 

bölcsészkarának egy kis eldugott kijáratánál, egy isten háta mögötti kijelölt dohányzóhelyen. 

Valószínűleg, aki kijelölte, már az is megfeledkezett róla, különben már nem lenne itt. 

- Tulajdonképpen az, hogy most egyetemre járunk, azért van, mert elcsesztük az életünket. 

- Ja, lúzerek vagyunk – mondtam most már én is, és rágyújtottam egy másikra. 

- Te mindig ennyit cigizel? 

- Ja, lúzerségem bizonyítéka. Régebben még más dolgokat is csináltam mellé. 

- Régen mindenki csinált egy-két hülyeséget… 

- Én még idén nyáron is csináltam… Régebben azt gondoltam, hogy 30 éves koromra 

megkomolyodom… Hát, ez 10 évet csúszott, csak 40-re sikerült… Amikor a tanárnő a piálásról 

beszélt, meg az addiktológiáról… - Igen? 

- Nekem nem mondott túlzottan sok újdonságot…- Én nem iszom és nem drogozom… 

Hányásfóbiám van… - Micsoda? 

- Évekig takarítottam a a piások, meg a drogosok után a húgyot, meg a hányást a Com Ombóban. 

Ebből nekem annyira elegem lett… Rádásul az apám is ivott, elég masszívan… - Érdekes. 

Sohasem jártam a Com Ombóban. Én Steel Cityben voltam akkoriban. 

- Mit csináltál ott? 

- Azt, amit itt, egyetemre jártam, csak nappalira. És minden nap diszkóba jártam. Mondhatnám, 

hogy oda jártam telehányni a budikat, meg melléhúgyozni, de ez nem lenne igaz. Sosem hánytam. 

- Azért nem mindegy, hogy a szopott fasz melyik végén vagy. 

- Nem, nagyon nem. De most itt vagyunk. 

- Szerintem okkal vagyunk itt – ekkor jelentőségteljesen nézett rám, és mintha valamire utalni 

próbált volna, úgy éreztem. Nem igazán vágtam, mire gondol. 

- Igen, szerintem is okkal történik minden… de, hogy ennek oka lenne… hát, nem is tudom... - 

mondtam kedvetlenül, és a fejembe húztam a pulóverem kapucniját, mivel feltámadt a szél, és 

összeborzolta a hosszú szálú, gyér hajamat. Aidy csak nevetett, mintha azt mondaná: „Nem tudod? 

Majd megtudod!” - és nevetése már a fotocellás ajtó mögötti folyosóról hallatszott. 

- Nagyon vicces… - kiáltottam utána, miközben a harmadik cigi után kotorásztam a zsebemben. 

Alig szívtam félig a cigit, a telefonom tompa rezgéssel jelezte, hogy SMS-t kaptam. 

- Ki a f… - mérges lettem, mert mondtam, hogy ne zavarjanak, amikor egyetemen vagyok. Akinek 

pedig nem mondtam direktbe, magától is tudhatná, az ismerőseim közül mindenki tud róla, hogy 

egyetemre járok, magam gondoskodtam róla, mivel már unalomig reklámoztam a blogomban, ami 

az ország egyik legnagyobb hírportálján jelent meg rendszeresen. Erre a gondolatra 

elvigyorodtam. Na, persze, ezek nem olvasnak híreket, csak a sportfogadást, meg a lottószámokat. 

Ezért maradnak tanulatlan barbárok. Most is biztos ott ülnek a kocsmában, ahol hagytam őket fél 

éve, amikor egyetemre mentem. Sóhajtottam, és egy gyors pillantást vetettem a telefonomra: 



„gyere kezdodik” - Aidy volt az. Megerőltető lett volna neki pár lépést megtenni a kijáratig? Eléggé 

kapkodva írhatta, mert nem szokott ékezetek nélkül írni. Mindig vigyáz a helyesírására. Folyton 

szabadkozik, hogy sok hibával dolgozik, de igazából mindig precíz. Jót tett neki a gépíró tanfolyam, 

hiába szerénykedik. Sehogyan sem értettem a dolgot, elnyomtam a félig szívott cigarettát, és 

fejcsóválva indultam befelé. 

 Mire beértem állandó termünkbe, a 14-esbe, Nik és Vik ajtóban álló alakja fogadott. Ger1 és Ger2 

háttal állva beszélgettek. Ennyit tett ki a csoport létszáma. A Gerek nem vették észre, hogy Nik és 

Vik halálra váltan meredtek a nyitott ajtón keresztül egy folyosói kiszögellésre. A múlt alkalommal 

hiányoztak, és éppen arról tárgyaltak, hogy fogják megszerezni és bepótolni a hiányzó 

tananyagokat. Egy pillanatra átfutott az agyamon, hogy én is belefolyok a társalgásba, mintegy 

véletlenül, de azért annyira nem vagyok stréber, mikor a másik két csoporttársam szemmel 

láthatóan nagy gondban van. Most kivételesen nem foglalkoztam velük, visszafordultam inkább a 

két lányhoz, akik még mindig kővé meredten álltak. 

- Mi van veletek? Mi történt? - kérdeztem megdöbbenten. 

- Aidy-t elkapták…- Mi? 

Csak tátogtak és forgatták a szemeiket, a folyosó vége felé mutogatva. 

- A… a… a… 

- A? 

- A daimónok! - Nyögte ki nagy nehezen Nik. 

- Vagyis a nyenyecek! - vágta rá Vik. 

- Mi ez a hülyeség? – hüledeztem – Daimónok? Nyenyecek? 

Annyi derengett, hogy a daimónok valami mítikus lények, a nyenyecek pedig valami északi népek, 

de sehogy sem tudtam összehozni a kettőt, se többminden nem jutott róluk eszembe, akárhogy 

erőltettem a memóriámat. Talán egy gyors keresés a Google-n, amíg nem veszik észre... 

- Nem tanultál? - kérdezék egyszerre. 

- Ja, nem. Miért, mi van? 

- Ma van a Walpurgis-éj napja, minden, ami a múlt héten az egyetem falai között elhangzott, 

valósággá válik. Egy napra. Most küldték a NEPTUN-ban üzenetként. Azt hittük, valami 

hülyeség. Ahogy Aidy jött be a dohányzóból, jöttek ezek az - Nik és Vik – összenéztek – izék… 

és elvitték magukkal… arafelé… - bökött bizonytalanul egy irányba – nem volt nehéz dolguk, 

Aidy kábé 50 kiló vasággyal – nem tudott elnyomni egy rosszindulatú kis mosolyt. 

- Hogyhogy nem láttad őket? Nem voltál a múlt órán? 

- De. Csak aludtam. Az a kurva hajnali újságkihordás… 

- Ez a szerencséd… Akkor lehet, hogy ez rád nem érvényes… - a kis, cserfes Nik egy 

pillanatraelgondolkodott – akkor neked kéne érte menned. Az egyik szellőzőn át hurcolták 

magukkal. 

Arra gondoltam, ez is valami egyetemi hagyomány, mint Steel Cityben a balekoktatás, vagy a 

megkeresztelkedés. Hirtelen semmi kedvem nem volt hozzá. Pedig megfogadtam, hogy minden 

ilyesmiben részt fogok venni. Kezdtem eléggé hülyén érezni magam. Úgy éreztem, hogy az őrület 

határán állok. Szóval akkor azért sikerült ide ilyen könnyen bekerülni, és azért vannak ilyen jó 

jegyeim! Én meg már hatalmas tehetségemnek tulajdonítottam az egészet, és fényeztem magam 

minden lehetséges fórumon. Ilyesmi hagyományokról én mit sem tudtam. Még mindig nem tudtam, 

hogy komolyan vegyem-e az egészet, gyorsan körülnétem kamerák után kutatva a szememmel. 

Ekkor egy nagy dobbanás hallatszott, mintha valamit leejtettek volna, majd kialudtak a lámpák. 



Aztán irgalmatalan macskanyávogás. Bár, a többiek mintha nem vettek volna észre mindebből 

semmit. Csak tovább nézték a nagy semmit a folyosó végén, a terem hátsó részében tovább folyt a 

társalgás. Elég hülyén viselkedhettem, mert a magasabb, nyúlánk Vik kérdezgetni kezdett: 

- Neked meg mi bajod? 

Nyeltem egyet, miközben éreztem, hogy forog velem a világ. 

- Mi van, mitől félsz, tanultál mára valamit? 

- Igen. 

- Milyen órán voltál? Mármint amin ébren is voltál… ? 

- Töri. 

- Mit vettetek? 

- A nagy macsakmészárlást… 

A két lány elborzadva a tenyerébe temette a fejét, én pedig éreztem, hogy az utolsó hangokat 

nyávogássá nyújtva ejetem ki, a világ pedig körülöttem hirtelen rohamos sebességgel nőni kezdett. 

Közben a macskanyávogás egyre közeledett, egyre keservesebb és szívszaggatóbb lett, a szólamok 

hangja megsokszorozódott, és néha mintha halálordítás is keveredett volna a hangzavarba. Én 

közben a földre estem, és négykézláb iramodtam meg a folyosón ijedtemben, nem nézve se jobbra, 

se balra. Kézenfekvő megoldásnak tűnt a szellőző. Csak azon aggódtam, hogy feljutok-e oda. 

Meglepetésemre, erőmet megsokszorozva egy iramodással fent voltam. Megkapaszkodtam a 

szellőzőnyílás peremén a karjaimmal, amit inkább éreztem már mellső lábaknak, mint karoknak, és 

a lábaimmal löktem fel magam. Nem láttam, de tudatában voltam, hogy odakint macskakivégzés 

folyik, macskák vére folyik patakokban, macskák végzik az életüket felakasztva, felnyársalva, tűzön 

lassan elégve, mint a máglyán. A vérengzés kíméletlenül folyt egyre, és biztos voltam benne, hogy 

ha rám találnak, rám is ugyanez a sors vár. Emlékszem, a Lúdanyó meséiben milyen örömmel 

olvastam A nagy macskamészárlást (ezt az órán a tanár is elolvasta, szintén nagy átéléssel), és arra 

is emlékszem, hogy ötösre írtam meg a kiváló elemzést belőle. A macska mint szimbólum. A 

macska mint a nőiség jelképe. A macska mint a balszerencse előhírnöke. Belegondoltam ebbe a 

sorsba, és sírva fakadtam: valahogy nem akaródzott nekem szimbólumként végezni. Mivel a hangok 

egyre közelebbről hallatszottak, elindultam előrefelé a szellőzőnyílás csatornájának labirintusában. 

A földszintről eljutottam előbb az elsőre, majd a másodikra, harmadikra, végül a negyediken 

másztam ki belőle, pont a XIII-as terem előtt, amit sohasem tudtam eddig megtalálni, mintha csak 

mágikus módon, vagy titkos ajtón keresztül lehetett volna megközelíteni. A szellőzőnyílás ide 

vezetett. Arra gondoltam, hogy visszafordulok, és tovább bolyongok a labirintusban külső kijárat 

után kutatva, de a hangok mintha már a szellőzőből jöttek volna, nem mertem megkockáztatni ezt a 

lépést. Különben is ide vezettek a nyomok, amiket valakik a vastagon lerakódott porrétegben 

hagytak. A nyomok ritkásak voltak és eléggé esetlegesek, mintha csak véletlenül értek volna 

szellőzőnyílás aljához, mintha az, aki előttem közlekedett benne, repülve tette volna meg az utat. 

Remek kilátások nyomomban a szadista mészárosok, előttem a ki tudja milyen repülő lények, amik 

képesek elragadni egy átlagosál kisebb testalkatú embert is. Leugrottam hát a XIII-as terem elé. 

Bár a terem előtt nem látszottak egyéb ide vezető útnak a nyomai, az ajtó előtt nem volt kosz, nem 

állt vastagon a por, annak ellenére, hogy nem vezetett ide járat a szellőzőn kívül. Egy talpalatnyi 

hely volt csak az ajtó előtt, fallal volt leválasztva az egyetem többi részétől. Valaki takarította a 

XIII-as termet! Ez csak a szellőző nyíláson keresztül érkezve lett volna lehetséges, vagy kívülről. 

Esetleg valaki itt lakott, bár ez eléggé furcsa lett volna. Igaz, hogy annak fényében, ami ma történt, 

nem sok dologra fogok furcsán tekinteni ezek után. Mégis valamelyest sikerült megnyugodnom, a 

hangok tompábban hallatszottak, kifújhattam magam. Ám a szünet csak pillanatnyinak bizonyult. A 

macskanyúzás hangjai újult erővel közeledtek, a teremben pedig mintha valaki a nevemet mondta 

volna. Aidy? Tehát olyan állapotban van, hogy tud beszélni, és azt is tudja, hol vagyok. Honnan? 

- Jelenleg olvasok a gondolataidban – szólalt meg megint a hang belülről. 



- Te mit tanultál? - tolult fel bennem hirtelen a kérdés. 

- A technomédiumok története, Visszaélés a hadfelszereléssel…- Fasza. Láttál daimónokat vagy 

nyenyeceket? 

- Micsoda? - Vihogott fel Aidy. 

- Gondoltam. De akkor hogy jöttél fel ide? 

- Hadititok… Tudod, Visszaélés a hadfelszereléssel… 

- Aidy… Te előre tudtad, hogy ez lesz. Ez nem fair! Miért nem szóltál róla? - Próbáltam atyai 

hangon számon kérni a hat évvel idősebb jogán. 

- Hogy lehetnél az apám? Ahhoz már 5 éves korodban teherbe kellett volna ejtened egy nőt, akinek 

már van peteérése. 

- Jól van, Aidy, ne szórakozz, beengednél, légy szíves? 

- Oké, mondd, hogy „Tárulj, Szezám!”, és lökd be az ajtót. 

Kimondtam a varázsszót, belöktem az ajtót. Aidy ott ült egy nagy terem közepén egy nagy tucat 

híradástechnikai cucc között. Voltak ott monitorok, számítógépek, okoseszközök, ezeket 

felismertem. De a többiben nem voltam biztos. Sokról még azt sem tudtam, hogy mi célt szolgál. A 

legtöbbet a világháború idejéből valónak saccoltam. A többségük be volt kapcsolva, és furán 

villogott, vagy hülye hangokat adott ki. Aidy elveszni látszott a vezetékek tengerében. 

- Miért ilyen könnyű a jelszó, hogy „Tárulj szezám!”? - kérdeztem. 

- Nincs jelszó, csak szórakoztam. Még egy nyamvadt kis zár sincs azon az ajtón, nem látod?! - 

szerencsére már nem a fejembe beszélt, de most meg valami mikrofonba, ettől túl hangos volt. 

- Hallod, kapcsold ki azt a rohadt mikrofont, meg ezt az egész DJ pultot! Mindjárt ideérnek a 

macskamészárosok… Nem akarom, hogy észrevegyenek! Fegyver bezzeg nincs, ugye? 

- Ja, vagy úgy… nincsenek macskamészárosok! Sőt, meg fogsz lepődni, de daimónok és 

nyenyeceksincsnek. A kis Nik túl sokat foglalkozott az ókori filozófiával, Vik pedig egyszerűen 

elnézte a házszámot, és egy finnugrisztika órára ült be médiaelmélet helyett… Uramisten, micsoda 

egy társaság! Az a két kettyós Ger még csak meg sem jelent! Áh! Nincsen semmilyen összetartás, 

semmi közösségi szellem – a szellem szónál sejtelmesen túlvilágira változtatta a hangját. 

- Oké, akkor most mi lesz? – kérdeztem megdöbbenve. 

- Mi lesz? Mi lesz? A hülye cigid miatt lekésted az óra elejét, amikor elmondtam, hogy mi a 

prezentációm címe: Virtuális valóságok szimulálása a hidegháború eszközeivel! Meglepetésnek 

szántam! Nem gondoltam, hogy ilyen rosszul sikerül. Remélem, meglesz a kettes! 

- Biztos… meglesz… - komorultam el. Értelmetlen bármi mást mondani, Aidy maximalista. Rólam 

is azt mondják páran, de én nem gyűjtöttem össze önszorgalomból egy híradástechnikai 

főhadiszállást, még egy nyomorult kis V2-es rakétasiló modelljét sem állítottam össze a 

témámhoz. Úgy gondolom, nem kell ahhoz Londont bombázni, hogy szemléltessük az URH rádió 

működését… Aidy megérzett valamit az idegességemből, mert feszengeni kezdett. Folytattam: 

- Akkor a Walpurgis-éj és a NEPTUN-üzenet…- ...kamu. Az már a szimuláció része volt. 

- Jó, és hogy mászunk le innen? 

- Ahogy idejöttünk. 



- A szellőzőn át? 

- Milyen szellőző? Én végig itt voltam. Te egy hologrammal beszéltél lent a dohányzóban. 

Aha. Viszont a füst valódinak tűnt. Megéreztem, amikor véletlenül rám fújta. Hirtelen baljós 

érzésem támadt. 

- Jó, akkor megérinthetlek? 

- Kérlek, ne inzultálj! 

- De… 

- Nem!!! 

Közelebb léptem, és megpróbáltam megérinteni a karját, amire az egész látomás eltűnt. Aidy is, az 

összes hadfelszerelése is. A terem üres volt. Lassan sötétedett. Csak a szél csapkodta az ajtót. 

Tényleg nem volt rajta egy „nyamvadt kis zár sem”. 

2. 

A telefoncsörgés ritmikusan és élesen hasított bele a hajnali csendbe. „Úristen, mi ez, már megint 

miket ittam össze tegnap este?” Hirtelen nem rémlett semmi. Felöltözve kászálódtam ki az ágyból, a 

másnaposság érzésével nyúltam a telefon után. Hirtelen rájöttem hogy este már nem ittam semmit, 

hanem egész éjszaka tanultam, és a beadandómat írtam. Mikor készen lettem vele, hajnalban 

ruhástól aludtam el. 

- Hol vagy már, ne szórakozz, idő van, indulni kell. 

- Egy perc és ott vagyok – nyögtem a telefonba – Rólad álmodtam. 

Először nem hallatszott semmi, ez betudtam a döbbent csendnek, majd halk kuncogás. 

- Ne álmodozz, hanem gyere. Tíz percet várok. 

Öt perc múlva már élénken magyaráztam az álmomat. 

- Mindig ilyeneket álmodom. Negatív utópiákat. Nem tudom, mi váltja ki ezeket. Talán a kor, 

amiben élünk. Kurvára filmszerű az egész. Mintha álmomban valami rendező volnék, vagy mi. Ez 

azért érdekes, mert filmeket sem nézek. Egyáltalán nem, soha. Azt sem tudom, hogy mentem át 

filmelemzésből, anélkül, hogy egyet is láttam volna azok küzül a filmek közül, amikről szó volt. 

- De legalább kiválóan tudod elemezni őket. Neked is ötös lett, ha jól emlékszem. 

- Hát, persze. 

- Pont most késtél te is. Tudod, hogy mindig ott akarok lenni időben az évnyitón. Tudod, hogy ez 

milyen fontos nekem. Fontosak az egyetemi hagyományok. Nem akarok vért… izzadni, Rob... 

Micsinálsz buzikám, nem látsz a szemedtől? Megint kifogtunk egy tetűt, most már mi is végig 

csak gyökkettővel tudunk menni ezen a szakaszon. Erről beszéltem, Rob, erről beszéltem… sosem 

lehet kiszámítani a forgalmat… De szarul nézel ki, mi az, visszaszoktál a piára? 

- Á, nem, dehogy, csak hajnalig tanultam… - persze, igazság szerint a délutánokat már megint 

aggasztóan sokszor töltöm a Csillagban, a Dózisban vagy a Randevúban, erről, persze nem kell 

tudnia senkinek, akire nem tartozik. Vajon sejt valamit? Biztos, a női megérzés ilyenekben nem 

szokott hazudni, bár nem hiszem, hogy túlzottan érdekli. Ha józan vagyok reggel, nincs is semmi 

baj azzal, hogy mit csináltam délután… vagy este… vagy éjszaka… huh, ez tényleg gáz… - Hány 

sör volt? - Csak két pohár… 

- ? 

- Korsó… 



- ? 

- Liter… na, jó, meg egy pár feles. De csak délután. Éjfélre már ki is ment az egész. Aztán eskü, 

csak tanulás volt hajnalig. Tudod, van az az új szeminárium, amit felvettem. Heti nyolc óra 

mentorálás az általános iskolába, havi harmic rugóért. Még csak most végeztem a szemináriumi 

dolgozattal. Nem volt rá sok időm. Meg kétszer is beteg voltam a vizsgaidőszakban. Pont a 

legjobbkor jött. Meg amúgy is, nekem valahogy mindig összecsúsznak a félévek. Volt, hogy 

vizsgáról kijöttem, és úgy, ahogy voltam, öltönyben, nyakkendőben, már ültem is be órára... 

- Én is fel szerettem volna venni, de nyolc órás meló mellett, meg egyetem mellett már egy kicsit 

sok lett volna. Szerencséd, hogy te csak négyben vagy. Irigylésre méltó az a sok szabadidő... 

- Néha én is úgy gondolom. Csak, tudod, az idegeimre mennek. Állandóan marják egymást, megy a 

fúrás-faragás, beköpik egymást az irodában… Azt mondják, a rehabilitációs munkahely azért van, 

hogy lemodellezzük a nyílt munkaerőpiacot. Tudod, a rossz dolgokat már sikerült. Úgy alád 

vágnak, mintha a versenyszférában dolgoznál. Havi rongyos ötven ropiért egymás agyára 

mennek… kikészítik egymást… és engem is… 

- Nyugi, mindenütt ez van. Ezt nem lehet elkerülni. Emberek vagyunk. Akarsz még tanulni? Vedd 

elő nyugodtan a jegyzeted. Hangosan is mondhatod, nem zavar. Én is meghallgatnám. Ha 

megtetszik, talán jövőre felveszem én is. 

- Tényleg? 

- Nem. 

- Kösz, inkább nem veszem már elő, úgyis mindent tudok. 

- Tényleg? 

- Nem. 

- Jajj, ez az időjárás. Sehol egy hókotró… És a köd is kezd lassan leszállni…- Mondjak valamit? 

- Igen? 

- Nem tudom, észrevetted-e, hogy már csak egyedül vagyunk az autópályán? 

- Nem, de mi ez? Darabos a benzin? Olyan fura a motorhang, nem hallod? 

- Nem tudom, nem értek hozzá… 

- Le fogunk állni, kurvára le fogunk állni. Ez a szar leáll alattunk… 

- Húzódj félre… 

- Minek, úgyse jön senki, ebben a fos időben…- Szerinted nem furcsa? 

- Nem. De. Miért? 

- Egyszer több száz kilométeren keresztül nem jött senki az autópályán, és a rádióban is olyan fura, 

ismeretlen számok menek, mintha direkt nekem állították volna össze… Az autók le voltak állítva 

a pihenőkben, és minket figyeltek a sofőrök. Lehet, hogy most is ez van… 

- Tudom, hogy paranoid vagy, de… mit akarsz ezzel mondani? Mi történt akkor? 

- Nem emlékszem… Aztán az egész kiesett… Emlékszem, hogy egy Volkswagenben ültünk végig, 

és valahogy mégis egy Škodából szálltunk ki… Azt hiszem, valakik elvihettek… valahova… - Ha 



megcsinálod, hogy egy Merciből szálljunk ki ehelyett a tragacs helyett, te vagy az isten… - Azt 

nem mondtam. 

- Itt egybenzinkút. Hátha csak tankolni kell. De ha leállok, félek, hogy nem indul újra. És akkor 

lőttek az évnyitónak! Micsoda egy szerencsétlen, szar nap! Oké, mindegy, leállunk. Már nem 

vagyunk messze. Amúgy is leállt volna hamarosan. Így legalább van esélyünk arra, hogy ne a 

semmi közepén robbanjunk le. Vagyis… sehol senki… Mióta elhagytuk a megyehatárt, sehol egy 

teremtett lélek… Nyitva: 0-24. Most mégis zárva. Mi ez? Nem értem. Te érted? 

- Kapcsold be a rádiót! 

- Mi? 

- Semmi, csak csináld! 

- Ó! És melyik adót óhajtod? A Retro rádió megfelel? 

- Mindegy. 

- De ez csak zene! 

- Mindegy, hallgasd! 

- De mit hallgassak, ez Bob Marley, egy füves raszta, reggae-hülye, utálom. 

- Értesz angolul? 

- Kicsit. 

- Próbálj ráhangolódni a szövegre, és a rád vonatkozó információkat kiszedegetni. 

- De miért? Ez őrültség! 

- Az Univerzum üzen nekünk. 

- De most? Miért pont most? Baszd meg, a telefon is süket… Miért nem jön erre senki? 

- Most valahogy mindenkinek más dolga akadt, másfelé. Ez kormányszintű összeesküvés, 

tömeghipnózis… - Te megőrültél! 

- Igen, akkor hol vannak az autók? Hol vannak az emberek? Láttál már te ilyet? 

- Nem. 

- Na, látod. Én láttam. Ha nem akarod, hogy elvigyenek, figyeld a rádiót! 

- Elvigyenek… kik? Kik vigyenek el? 

- Tudod te azt… Ezúttal nem értem jönnek, hanem érted… Kit érdekel egy vasárnapi piás, 

leszázalékolt bolond? Te viszont tudsz valamit, amit ők is szeretnének tudni… - Nem tudok 

semmit! 

- A választásokról sem? 

- Elcsalták a választást! 

- Nem erre kíváncsiak. Nem a politikai nézeteidre vagy a véleményedre. Kis pont vagy a 

gépezetben, de sajnos rossz helyen. A választás sorsa rajtad áll. Túl sok embert értél el, túl sok 

embert mozgósítottál, teszem hozzá: véletlenül. 

- Ki csinálja ezt? A kormány? Vagy te? 



- Inkább hallgasd a rádiót! 

- Ezt a számot nem ismerem! 

- Annál jobb! 

- De még sose hallottam! Még csak most írták! 

- Nem. Most írják. Ebben a pillanatban. Improvizáció. 

- De Bob Marley meghalt! 

- Sokan nem így gondolják. 

- Azt mondja… énekli… „We want to help you to reach the goal”… Csak azt akarják, hogy időben 

odaérjünk… 

- Én is hallom. De nincs az, hogy „időben”… 

- Különben… „Otherwise an accident by car will happen...” ...halálos baleset… 

- Csak „baleset”. Látják a jövőt. A lehetséges kimenelt. A jövő képlékeny… Kulcsszerepet fogsz 

betölteni a jövőben… Emlékszel, hogy mi akartál lenni? Az a szociálpolitikai izé… 

- Hogyne emlékeznék! De mondd, miért segítesz nekem? Te a kormánypárti médiának dolgozol! 

- Elfelejted, hogy itt ülök veled az autóban… És különben is, én már nem avatkozom az 

Univerzumdolgába… egyszer már megtettem… megtettük… és most, úgy látom, rajtad a sor… 

Nem hiszem el, hogy ez velem még egyszer megtörténik. Illetve nem is velem… hanem veled… 

bocsánat… Amúgy meg miért ne segítenék? Te bajban vagy és segítségre szorulsz, de legalábbis 

tanácstalan vagy, én pedig jóindulatú ember vagyok, de legalábbis nem vagyok szemét… ok 

nélkül… Hidd el, én sem élvezem ezt az egészet. Legalábbis nem annyira, amennyire gondolod. 

Nem hiszem, hogy az Univerzum, vagy akármi, amit én annak hívok, a pártállásuk szerint ítélné 

meg az embereket... 

- Oké, ennek a kocsinak annyi… hívok egy taxit… 

- Nem fog jönni… Különben sem hiszem, hogy van térerő… gyalog kell mennünk… 

- Gyalog? Mindegy, basszus, már csak pár kilométer. Én lekésem az ünnepséget… de neked 

valószínűleg ugrott az ösztöndíjad… 

- De legalább életben vagyunk…- Ott egy kamion! Menjünk! 

- Igen, a kamionok jönnek először! De nem fog felvenni. Sem megállni. Sem segíteni. Sokáig még 

reflexből vezetnek. De délutánra majd helyreáll minden. Addig valahogy eltussolják az esetet. 

- A kormánysajtó! 

- Meg az ellenzéki is. Ne félj, ebben az egyben egyetértenek! 

3. 

- Emlékszel arra a mormotás filmre, amelyikben Bill Murray játszotta a főszerepet? 

- Igen, az Idétlen időkig… mi van vele? 

- Semmi… csak úgy érzem magam, mint abban a filmben, ma már harmadszor kezdem el ezt a 

kibaszott napot… Már kétszer rémálmodtam veled. 

- Ú! Ó! Olyan félelmetes vagyok? 



- Ahogy vesszük… és az egész egybefolyt… a múltkor azt álmodtam, hogy a srácokkal 

bandáztunk,és megállapodtunk, hogy ez tutira a valóság, mert egyikünk sem képes felébredni 

belőle… Mi van, ha egyszer tényleg nem leszek képes? Vagy végtelen ciklusba kerülök, és mindig 

azt hiszem, hogy ez már a valóság, és kiderül, hogy mégsem az? 

- És ha megcsíped magad? 

- Ugyan már… Simán beleszövöm az álmomba… Vagy az álmok szövődnek bele mostanában az 

emberekbe? 

- Ugye emlékszel, hogy mondtad, hogy szóljak, amikor kezdesz furákat mondani? 

- Ugye emlékszel, hogy a skizofrénia egyik elmélete szerint nincs is egyáltalán skizofrénia, hanem 

az egész a CIA műve, amikor a távaolba ható hangfegyvereiket tesztelik a lakosságon? Ez lenne 

az MK-Ultra Projekt. Én viszont megfordítanám a dolgot: mi van, ha a CIA hangfegyverei  

közvetítenek egyáltalán valami valóságot, a többiek pedig mind egy szimuláció áldozatai? Az egész 

Univerzum mértéktartó elméletek szerint amúgy is csak egy hologram… Mi ehhez képest a 

tömeghipnózis, a Mátrix, vagy a szimuláció? 

- A Mátrix csak egy film… 

- Egészen fura elméleteid vannak a művészetről, Aidy, ebbe most ne menjünk bele. Én viszont 

szilárdul hiszek abban, hogy emberi elme csak olyat képes kiagyalni, ami a valóságon alapul. És 

akkor máris benne vagyunk a Mátrixban. Vagy, ami, ha lehet, rosszabb, ha a Stranger Things-et 

vesszük alapul, a Tótágasban. 

- Én Marvel-rajongó vagyok. 

- Nekem a DC jobban tetszik. De nem vagyok egy rajongó típus, Aidy. 

- Lent van a slicced… Figyelj csak, engem nem érdekel, hogy valóban végigéljük-e mindazt, 

amiben most vagyunk, én viszont csak azt tudom érezni és gondolni, amit érzek és gondolok, elég 

nekem, ha az az egész hozzávetőlegesen folyamatos, és életem végén képes leszek majd életnek 

nevezni… Ne ártsd bele magad mindig a politikába, Rob, nem áll jól neked. Mellesleg, mint 

leendő újságíróknak, nem árt objektívnek maradnunk. Azt mondtad, nem akarsz se tényfeltáró, se 

oknyomozó újságíró lenni, hogy maradsz a tech-kult-mittudoménmi vonalon. 

- Pszi. 

- Akkor pszi. Ehhez tartsd magad. Nem veszed észre, hogy már csak rövidítésekben beszélünk? 

Mint valami kibaszott újbeszél az 1984-ből. Nehogy valami szamizdatnál kössünk ki, ha érted, 

mire gondolok. Nem csak jobb és baloldal van, ahogy a média sugallja, ennyit már én is tudok. A 

világ sokkal hm… sokszínűbb, mintha csak a szürke árnyalataiban gondolkodnánk, viszont én 

nem igazán vagyok kíváncsi minden színre. Szeretném még az életben a kezemben tartani azt a 

nyomorult diplomát, anélkül, hogy elporladna a kezemben, vagy szivárvánnyá változna, vagy 

valami. Mehetünk? 

- Na, igen, hova is? 

- Te tényleg nem keltél még fel. Vizsgázni. Protokollból. A diplomaosztót említeni sem merem, 

amíg meg nem vagyunk. 

- Protokoll? 

- Igen. Annak ellenére, hogy folyton zagyválsz magadban, jobban fog az agyad, mint nekem, gyere, 

megtanulod az úton. Nyolc PPT az egész, valamelyik csak négy oldal. 



- Oké, csak az bosszant, hogy ilyenekkel terhelem magam, amikor sokkal érdekesebb dolgokkal 

lehetne foglalkozni. 

- Mit csináltál már megint tanulás helyett? 

- A Ready Player One-t olvastam. 

- Láthatólag megzavarta a fejed. 

- Figyelj, én pedig ebben vesztem el a fonalat. Egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni, melyik 

oldalra rakjuk a süteményes villát egy médiafogadáson. Ott vesztettem el végképp a fonalat, hogy 

az ajándék virágcsokor, idézem: „egynemű csokornál 11-ig páratlan szál, ezen felül már páros”. 

- Oké, 6-os tétel vége. Már csak 2 tétel van a nyolcból. 

- Szerinted van ennek értelme? 

- Mindenképpen. Szerencse, hogy az oktatás, és így a vizsga is gyakorlatorientált. Ha már 

végigszenvedtük a médialabort, nehogy már ezen csússz el. Az érkezéskor a pezsgőt kötelező 

elfogadni, de senki sem kényszerít rá, hogy megidd. Ez a beugró. Buktató tétel. Ha ezen átmész, 

megvan a kettes. Legalábbis a végzősök ezt mondták nekem. 

- Az oktatást, nem tudom, hányadszor reformálták már meg az elmúlt húsz évben. Biztos, hogy jó 

ötlet volt a Protokoll vizsgát beépíteni a diplomaosztó ceremóniába? 

- A legjobb ötlet. Így legalább senki sem aljasodik le az esemény közben, és utána sem, ameddig 

tarta fogadás… Utáltam ezt a gyakorlatot. A végzősök beugráltak a szökőkútba, ráadásul a 

legváratlanabb időpontban mindig. Nem lehetett tőlük nyugodtan cigizni. Mi is mindig olyankor 

vizsgáztunk. Ráadásul részegen mindefélét mondtak mindig. Utáltam a bárgyú képüket, nem egyet 

ismertem közülük a régi munkahelyemről, a klubból. 

Az úton persze végig aludtam, a protokoll anyagát relaxációs kondícionálással tanultam meg.  

Aldous Huxley regénye, a Szép Új Világ, persze nem vált valóra, csak részben. Ilyen volt a 

„relaxációs kondícinálás” módszer, amit nemrég vezettek be, és kísértetiesen emlékeztetett a 

regényben leírtakra. Vita is volt róla a parlamentben, hogy betiltsák-e a felsőoktatásban, vagy ne, a 

vita elhúzódott, ezt kihasználva használtam a technikát. A csoporttársaink már a diplomaosztó 

helyszínén voltak, elvegyülve a tömegben. Bár csoportként tanultuk végig a három évet, vizsgázni 

mindenki egyedül fog, ez a szabály. Nem sokat teketóriáztam, egyenesen odamentem a rendezvény 

bejáratához, és egyből a fogadóbizottsághoz mentem, amíg a többiek a felkészülési köreiket rótták a 

tömegben. 

A fogadóbizottság egy emberből állt, gyér haját felborzolta a szél. Lassított felvételként hatott, amíg 

az arc felém fordulva kacsintott egyet, leolvadt róla a társasági máz, és egy pillanatra megláttam az 

igazi arcát, amint a pezsgőspoharat nyújtotta a tálcán: 

- Nem azon az egy poháron fog múlni! - kiáltotta vidáman, feje fölött ördögszarv jelent meg, pont, 

ahogy életében mindig csinálta, de most nem játszotta el a kezével, a szarv ott termett magától. 

Vagy a szemem káprázott. Gyógyszer kell vagy… alkohol! 

- Neeem azon az egy poháááron múúúlik – ismételte meg elnyújtott hangon, erőltetett nyájassággal. 

- De hát, ott voltam a temetéseden, de hát… Te halott vagy! 

- Te is – mondta szomorúan. 

 

 

 

 



A Zutolsó transzport – Poszthumanista sci-fi vízió 

 

2050-re a Földet lakhatatlanná tettük. Az emberiség költözik a Holdra. A költözés több transzporton 

keresztül valósul meg. Az első transzportba kerülnek az olajmágnások, gyártulajdonosok, és a földi 

ökoszisztémát csődbe vivő politikusok. Nem sokkal utánuk indulnak útnak a jogászok, 

informatikusok és az orvosok. Majd így tovább, végül az utolsó transzportba kerülnek be a 

nincstelenek, koldusok, fogyatékosok, mentális betegek. Az ő szállító járművük a leggyengébben 

felszerelt mind közül. Mivel az ő eszközeikre már nem állt rendelkezésre elegendő nyersanyag, a 

rossz nyelvek szerint megvan az esélyük, hogy útközben valahogy elkallódjanak. Bár néhány ápolót 

és szociális munkást kisorsoltak, hogy felügyeljék az utolsó transzport utasait, és tanácsokkal lássák 

el őket. 

Minden úgy történt, ahogy előre megmondták: a népességnövekedés 2030-ra megállt, majd a 

bekövetkező természeti katasztrófák hatására drasztikus fogyásnak indult. Az állatvilág nagy része 

kipusztult. Sohasem látott, új vírustörzsek jelentek meg, amik tovább tizedelték a lakosságot. 

Állítólag valamelyik Mars- vagy Vénusz-expedíció hurcolta magával a legütősebbeket. Mire 

megszabadultak tőlük az emberek, mintegy ötvenmillióan maradtak. Szerencsére addigra már a 

Hold terraformálása és kolonizálása is beindult: emberi életre alkalmassá tették a felszínét. Az 

utolsó transzport hajói beszállásra készen várakoznak. Végső pillantást vetsz a haldokló Földre az 

űrbázisról. Nem túl épületes látvány: mindenütt füstölgő romok, és az utolsó járvány áldozatai, 

temetetlenül. Néhol már kezdi is benőni a vidéket a gaz. Pár ezer év múlva talán újra alkalmas lesz 

a visszaköltözésre. 

"Felhívjuk a figyelmet, hogy a beszállás megkezdődött!" - hallod a delfin irányító mentális üzenetét. 

Miután az ő fajuk is a kihalás szélére sodródott, nem volt többé értelme tagadni, hogy mindig is 

beleszóltak a földi ügyekbe. Fogod a holmidat, és megindulsz a számodra kijelölt űrjármű felé. 

Azon gondolkodsz, marad-e vajon emberi élet a Földön. Nem tartod valószínűnek.  

Mélázásodat Timothea, a szociális munkás szakítja félbe: 

- Minden gyógyszert bevettél, amit felírt az orvos? 

- Nem - mondod, amitől kis híján hisztérikus rohamot kap. 

- És miért nem, ha szabad kérdeznem? 

- Elfelejtettem, és különben sem vagyok köteles. 

Ezt nem kellett volna mondanod. A szociális munkás, aki Dr. Smith és Dr. Taylor "szeme és füle", 

azonnal szól két markos ápolónak, hogy kísérjenek a zárt részlegbe, és gondoskodjanak arról, hogy 

bevedd a gyógyszereidet. A két ápoló, Till és Alex képén szadista mosoly fut végig, vagy csak a 

fényviszonyok okozta érzékcsalódásról volna szó? Nem tudod eldönteni. Risponse-t és Haldolt 

tömnek beléd, meg némi Benzodiazepin-származékot, ahogy érzed a hatásáról. 

- Minél elavultabb, annál jobb - hallod a két ápoló röhögését. Igazából kétségek merülnek fel 

benned, hogy a pszichiátriai betegek megmentése a cél, vagy annak a biztosítása, hogy 

fennmaradjon a szadizmus a világban. Inkább az utóbbi. 

Körülnézel az új helyen. Mindenki meglehetősen hallgatag, láthatóan le vannak gyógyszerezve. 

Nemsokára az ápolók ebédhez terelnek mindenkit, amit általában gyorsan befal mindenki, utána 

megengedett a közösségi teremben lenni, ahol egy doku műsor megy folyamatosan, ami a Holdon 

elért fantasztikus építkezésekről és tájakról számol be.  Majd műsorismertetés következik. Az éppen 

futó tehetségkutatót is vetítik majd, A Legmenőbb Influenszert, majd a Kertváros a Holdon című 

szappanoperát, ami az újonnan érkezett telepesek mindennapjait mutatja be, valószínűleg kissé 

idillikusabb képet festve róla, mint amilyen a valóságban. Végül a Tánc a Sztárokkal következik, 

amiben különféle űrlényeknek beöltözött sztárok ropják arctalan, noname prolikkal a parketten. 

Aztán visszatér doku műsor, ahol szinte vég nélkül folyik tovább az önfényezés. 

A sok tompika nyálcsorgatva nézi, és egymást túllicitálva adnak hangok elragadtatásuknak a 

tudományos haladás eredményei láttán. A nagy örömtől hallod, ahogy sokan maguk alá csinálnak a 



rájuk adott pelenkába. Fintorogva fordulsz el. Ekkor hirtelen vijjogó vészjelzést hallasz. 

Lábdobogás hallatszik... Timothea és néhány delfin ápoló ruhás őr rontanak be: 

- Kellene valaki, aki beszél az irányító delfinnel... Megbolondult a sok űrszemét látványától, és 

nemszándékosan neki akarja vezetni a hajót... Kellene valaki, aki beszél vele... 

Az ápolók először dühödten tapizni és pörgetni kezdik az androidos mobiljaikat, mintha az segítene 

valamit, majd kelletlenül feléd böknek: 

- Ez biztos tud valamit... 

Hagyod, hogy az őrök a delfin akváriumához vezessenek. Sosem próbáltál még senkit lebeszélni az 

öngyilkosságról. Nem is tudod, hogy kell. Azért egy próbát lehet tenni… - Mi a neved? - kérdezed 

először, valami rémlik, a nagyok így csinálják. 

A delfin gúnyosan néz, miközben füttyögő hangokat ad. Ez várható volt. 

- Mi a baj? - teszed fel a következő kérdést. 

"Az a baj, hogy tönkretettétek a bolygót, és sohasem tanultok, mindent tönkretesztek magatok 

körül. Ti egy parazita faj vagytok. Rosszabbak, mint a piranhák. Képesek vagytok saját magatokat 

halálra sebezni, aztán felfalni." 

- Nem vagy éhes? - kérdezed ártatlanul. 

Kiderül, hogy a delfint biomasszából előállított halpótlék diétára fogták, hogy jobban teljesítsen az 

út során (meg úgy az egész élete során). Valószínűleg attól depressziós. Megkéred, hogy a 

személyzet kajájából hadd kaphasson egy kis igazi halat. A delfin irányító magához tér, és az út 

hátra lévő része eseménytelenül telik. Az út a Föld légkörét elhagyva, fénysebességre kapcsolva 

nem tart sokáig. Hallod, amint pár perc múlva lassul a jármű, majd Hold körüli pályára áll. 

Megérkeztetek az úti célhoz. A hajót egyelőre pár évre karanténba állítják. Azt mondják, nem kell 

aggódni, mert a karantén ideje alatt Dr. Smith és Dr. Taylor felváltva el fognak jönni előadásokat 

tartani. Tehát nem engednek fel a Hold felszínére. Azt mondják, valószínűleg várnak az alkalmas 

időpontra a Holdra lépéssel. 

"Ugye megmondtam?!" - Hallod a delfin nyögését az agyadban. 

- Landoljunk az irányítóközpontban... 

"Bázis, landolunk" - hallod a rádión keresztül..." 

"Engedély megtagadva, még nem állunk készen." 

"Kérem, nyissák a zsilipet, landolunk..." 

"Az engedély kérvényét még engedélyeztetni kell..." 

"Úgy is jó." 

Összenéztek a delfinnel. Szavak nélkül, úgy látszik, ugyanazt gondoljátok, amikor megkezditek a 

leereszkedést, vagy inkább a fénysebességgel való becsapódást a Hold irányítóbázisának 

atomenergia-központjába. Senki sem gondolhat mindenre. A fénysebességgel való becsapódás 

detonációja felér az atomrobbanáséval, ami azt követi, és láncreakció-szerűen fut végig a Hold 

felszínén létrehozott összes űrbéli településen. 

Vége (az emberiségnek). 

(Bár csak technikai értelemben, erkölcsileg már rég kihalt.) 

 

Karácsonyi történet 1.0 – Raspberry Pi kattanás 

 
Volt egyszer egy szegény blogger, és nem maradt már senkije a világon, még blogja se volt. Ő volt 

a boldogtalan Blogtalan Blogger. Eljött a karácsony, és Blogtalan Blogger nagyon szomorú lett, 



mert új blogot szeretett volna indítani, de karácsonykor senki nem kíváncsi egy blogtalan bloggerre, 

mindenki karácsonyi üdvözletét küldi a blogjában, ami sokaknak tetszik, sőt, ilyenkor még 

hozzászólásokra is számíthat az ember. 

“Ccc, pont karácsonykor, nálunk ugyan nem indítasz blogot, Blogtalan Blogger” – vonták össze a 

szemöldöküket a blogszolgáltatók, és elnéztek a karácsonyi szextartalmak irányába, ami az éppen 

aktuális Való Villából volt közvetítve – “Vagy, ha igen, 0 lesz a látogatottságod, azt garantáljuk, mi 

semmilyen nézettséget nem tudunk neked biztosítani.” A Blogtalan Blogger tehát fogta az 

adatbázisát, és elszontyolodva kullogott hazafelé. Otthon senki se várta, és mivel blogja sem volt, 

ezt még közölni sem tudta senkivel. Piszkálgatta az export fájlokat, nézegette a médiatartalmakat, 

amit – úgy tűnt – soha nem nézeget már senki ezen a világon rajta kívül. Ekkor megérkezett az  

MPL. 

“Na, mit hoztunk neked, Blogtalan Blogger, Raspberry Pi 3B+ szervert, csak harmincnégyezer 

forint, és egy kis sudo apt-get install nginx, egy kis sudo apt-get install php-fpm és egy kis sudo 

aptinstall mysql-server, és már telepítheted is a blogodat.” Nagyon megörült ennek a Blogtalan 

Blogger, és rögtön nekilátott összeszerelni a Raspberry Pi 3B+ szervert, telepíteni a Raspbian 

operációs rendszert, aztán szép sorjában a webszervert, a php-t és az adatbázis szervert. Aztán fogta 

a híres 5 perces telepítésű WordPresst, és azt is feltelepítette, Twentyeleven sablonnal, ahogy régen, 

amikor még nagyon népszerű volt, és nagyon sokan beszélgettek vele a blogján. Kellett ugyan a 

routeren egy kis port forwardolás, meg importálnia kellett az adatbázist, ami eltartott egy ideig, na 

meg a domain név átirányítás, de karácsonyra a Blogtalan Bloggernek újra lett blogja, és nem volt 

már többé boldogtalan Blogtalan Blogger, hanem DIY Blogger, aki nem függött már sem a 

szolgáltatóktól, sem senki mástól, azontúl otthon tartotta a blogját a szobájában, és onnan osztotta 

az embereket, köpködött és anyázott bőszen, mert nem tetszett neki a szisztéma, de legalább boldog 

volt. Egyszer az életben. 

Aztán meghalt. 

Bár, lehet, hogy ma is él még, csak sz@rakodik neki az otthoni net, vagy felhagyott a blogolással, 

vagy szerzett egy saját, igazi életet, és ott röhög a markába valamelyik helyi média 

háttérmunkásaként. Nem lehet tudni. Annyit azonban tanulságként levonhatunk, hogy a boldogság 

ilyen DIY dolog, nem másoktól kell várni, hanem mindenki szervertermében ott van valahol, csak 

telepíteni kell, és már lehet is megosztani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fórumita – Médiapesszimista netnovella 

Volt egy fórum, ahová gyakran járt fel. Na, nem ismerkedni, ez olyan baráti társaság, ahogy 

mondták. Munka után (vagy közben) gyakran itt töltötte az idejét. A felület alkalmat adott arra is, 

hogy jobban megismerje magát, természetesen a mások válaszként adott reakcióiból. Szarkasztikus 

a humora, mondták. Sokan szerették is, amennyire meg tudta ítélni, ha ugyan jól értelmezte az az 

online szeretetnyelvet, amit a többi fórumozó használt. Gyakran fent volt, mindig sietett válaszolni. 

Volt, hogy tudott volna válaszolni, de nem válaszolt. Aztán volt, hogy később mégis válaszolt. 

Vagy nem. Ez, a lehetőség nyitva hagyása sokszor elszórakoztatta. Viszont bosszantotta, ha más 

irányt vett a társalgás, és már nem lett volna értelme válaszolni, hiába szeretett volna. 

Annyira rászokott a fórumozásra, hogy lassanként ők lettek az igazi barátai, nem pedig az IRL, való 

életbeli kollégái. Valamit rosszul értelmezhetett az online jelenléttel kapcsolatban, mert gyakran 

túlságosan személyes kommentárokat fűzött a témákhoz, úgy látszik, ez meg az ő szeretetnyelve 



volt. „Off”, „Offtopik vagy” - mondták neki félig viccesen, félig komolyan, de azért elnézően. 

Javasolták, hogy kezdjen el leírni a gondolatait valahova, úgyis divatos lett a blogolás. Gondolta, 

miért ne? Indított hát egy blogot, amitől azelőtt tartózkodott. Először kezdte jól érezni magát az új 

szerepben. Az írásai színvonala egyre javult, előbb megjelentek az érdeklődők, más bloggerek, 

majd írásait egyre gyakrabban kiemelte a blogszolgáltató. A naplóírást magas szintre fejlesztette, de 

leginkább a valamiről szóló írásait szerették. Aztán később már egy hírportálon kezdett megjelenni, 

mikor elkezdte tematizálni a mondanivalóját. Miután évek óta publikált ilyenformán, beiratkozott 

az egyetemre, újságíró szakra. Aztán egyszer csak történt valami. Időközben megjelentek a 

közösségi oldalak, és hihetetlen népszerűségre tettek szert. Azt mondták, mindenki újságíró a 

közösségi médiában, bár nem látott mást, csak megosztásokat, na, de azok milyen megosztások 

voltak! Tökéletesen kifejezték az emberek mondanivalóját, úgy válogatták őket össze, és csak 

rányomtak a megosztásra, és már ki is fejezték magukat. Sőt, a hírfolyamon reakciójelekkel, 

lájkokkal és egyebekkel a véleményüket is kifejezhették. Ezzel az ügy be van fejezve. Jó, ha 

mindenki újságíró, akkor én megint fórumozó leszek, gondolta. Igazság szerint hiányzott is már 

neki a társaság. És elege lett abból, hogy mindenki újságíró, mindenki blogger. Törölte magát a 

közösségi médiából, és elhatározta, hogy nem ír többet, csak a fórumra... 

Volt, hogy néha visszanézett a fórumra időközben, és tett fellengzős kijelentéseket, annak 

tudatában, hogy jól menő blogger, de igazából nem érdekelte a fórum. Jó, volt, hogy olvasták, 

tudtak róla, értékelték is, de igazából senki nem tudott vele azonosulni, mert nem értették a 

problémáját. Ők végig ott voltak a fórumon, nem tudták mit jelent hétről hétre hozni a színvonalat, 

teljesíteni és megjelenni. Nekik akkor is jó volt, ha írtak valamit, de akkor is, ha nem, volt, hogy 

távoztak a fórumról, de a kemény mag maradt vagy visszajött kisebb-nagyobb szünet után. A 

visszatérését egykedvűen fogadták. „Üdvrivalgás” – nyugtázta ironikusan, ahogy régebben mondták 

az ilyesmire. A fórum kinézetre mit sem változott, a fórumozók is maradtak, mi volt hát mégis a 

probléma, ami miatt más lett minden? Az, hogy időközben a többiek is ráfüggtek a közösségi 

médiára, ami megadta nekik azt, hogy újságírók, szerkesztők legyenek a saját kis 

komfortzónájukban. Végül is a web 2.0 révén elérték ugyanazt, amit ő. 

Egy halk káromkodás kíséretében törölte magát a fórumról is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Pollák Csaba, alias Polly Csibi elmeszakértői 

performansza 

 

Szereplőnk a Facebookon Polly Csibi néven szereplő Pollák Csaba, egy végtelenül infantilis, behízott 

szemű malackára hasonlító nagykállói pszichiáter. Aki másokat állandóan basztat az elhízás (obesitas) 

miatt, de valószínűleg tükörbe nem néz soha. Feljogosítva érzi magát, hogy mások felett ítélkezzen a 

bíróságon. De azt elfelejti, amikor részegen jelenik meg az addiktológián, és ezért hazaküldik. Vagy 

arról, amikor napi 10 mg rivotrilt ír fel valakinek, és ezzel majdnem kinyírja, de csak cinikusan ennyit 

mond: ne menjen vele a napra. Elhíresült mondása a pszichiátriával kapcsolatban: “Van az a pénz.” 

És tényleg. A gyámsági tárgyaláson minden a pénz körül forog: állandóan felolvassák, meg kiküldik 

levélben, hogy mennyit keres 1-1 ilyen szakértő a mások vegzálásával, életének tönkretételével, 

nyomorba döntésével. (Egyébként körülbelül a havi ellátásom felét. Ha nem többet.) Legközelebb nem 

kell kiküldeni: nem vagyok rá kíváncsi, de remélem, mindet gyógyszerre költi. 

 

A pszichiátriakritikus blogger és az elmeszakértő pszichiáter meséje, aki annyira független, hogy a 

feljelentő pszichiáternek a kollégája. Szerintem akkor lennék nem beszámítható, ha elhinném, hogy 

független az országos spanjától. Vagy hogy független? Pénzügyileg? Arra sem vennék mérget… És 

csak azt szeretném még megkérdezni: Ha minden jól van úgy, ahogy a pszichiátria mondja, miért 

hallgat nyilvánosan, mint aki odatett? Smasszerekel a hátukban, zárt ajtók mögött, jogilag védve és 

felvétel készítés tilalma mellett, egymást kinevezgetve ilyen-olyan szakértőnek, nagyon okosak, 

nyilvánosság elé nem mernek kiállni. Lételemük az erőszak, akár karhatalmi, akár pszichológiai, 

akár jogi eszközökkel történik, nekik mindegy. Szeretnek arra hivatkozni, hogy a skizofrének 

belátóképessége hiányzik. Csak azt nem szeretik tudni, hogy életük 99%-ában nem hiányzik. 

Gyógyításnak nevezik azt, ami után minden 5. skizofrén öngyilkos lesz. 

Személyeskedő, rosszindulatú elmeszakértői performansz 

 

Örömmel tapasztaltam, hogy ma Magyarországon semmi különbség nincs a személyeskedő, 

rosszindulatúan mocskolódó, indulatoktól sem mentes, és némi fantáziát sem nélkülöző személyes 

performansz és az elmeorvosi szakértői vélemény között. Ami alapján minden ügycsoportban ma 

részleges gondnokság alá tettek, természetesen a saját érdekemben. A szakmai kérdésekkel halvány 

lila dunszttal sem rendelkező bírónőnek tényleg szüksége volt szakmai (meg)vezetésre. De ez 

leginkább az érzelmekre ható, retorikailag összetákolt vádbeszéd volt, aminek a csúcspontját az én 

hallucinációmnak a kivonata jelentette. Amit inkább problémafeltárásra lehetne használni, mint egy 

bíróságon valamit is bebizonyítani. 

Ha jobban elmélyedt volna a pszichiáteri szakmájában a t. elmeorvosi szakértő is tudhatná, szóval 

ez különlegesen gusztustalan húzás volt a részéről. Azt a több száz bejegyzést valahogy elfelejtette 

mellékelni, amiben a pszichiátria aljasságait sorolom vég nélkül. Viszont szerinte a pszichiátria 

jelenlegi, forradalmian új nézőpontja szerint pszichoterápia nem való skizofréneknek, csak a 

gyógyszeres terápia. És gondolom, természetesen a gyámság, és a pszichózis alatt átélt élmények 

felolvasása a bíróságon. Hangulatkeltésre viszont jó volt. Csakhogy ez nem szakértés, hanem 

bunkóság. Érdekes, hogy általában soha nem foglalkoznak az emberek hallucinációival, illetve 



téveszméivel (ami a dolguk lenne), kivéve a bíróság előtt, megvezetve a pszichiátriai dolgokban 

abszolút tapasztalatlan bírónőt. Akinek nem is értem, hogy minek adnak ilyen ügyeket. Még ha 

kirakatper is az egész, legalább ne tegyük már nevetségessé az egészet. 

Még több mocskolódás és szennyáradat szakértés címén 

Nem tudom, a gyógyszeres kezelés tartalmaz-e a dobozba csomagolva valamilyen megvilágosító 

erejű erkölcsi támpontot, ami szerint az életemet vezetni kellene, és amit a bíróság előtt számon 

kérnek rajtam. Vagy csak szedálásra alkalmas, ami mellett a vegetálás útjára kellene lépnem. 

Nehezményezte, hogy „5 percenként blogot írok”, „izoláltam magam” (hehe, jó vicc), “improduktív 

vagyok” (akkor ez mi), és azt is felrótta, hogy 42 év alatt nem dolgoztam sehol. A 8 év 

munkarehabot itt érdekes módon semmisnek tekinti, persze, tudhattam volna, ha akarom beszámít, 

ha akarom nem. Ahogy a kis felépített gondolatmenetünk megkívánja, amivel az igazukat szeretnék 

bizonygatni. Szintén az én hibám, hogy nem fejeztem be az iskoláimat, ebben természetesen nem 

játszottak bele sem pszichiátriai, sem környezeti tényezők. A pszichiátria minden tekintetben szent, 

sérthetetlen és feddhetetlen, maga a tökéletesség etalonja. 

Érdekesnek tartom, hogy nekem mind a cirkuszi törpe gyámügyi előadónál, mind a behízott szemű 

malacka elmeorvosi szakértőnél sikerült érzelemmentesebbnek maradnom. Annak ellenére, hogy 

most ástak el 5 évre élve. Csak tudnám, miért utálnak annyira. Egyben ki lett jelölve számomra az 

útirány, ami példaképpen lebeghet célként a szemem előtt: vagy pakolhatok túlgyógyszerezve 

kamionokat, vagy egy engedékenyebb verzió szerint ülhetek izolálva egy irodában, számára 

ismeretlen programnyelveken programokat fejlesztve. Természetesen kiderült, hogy a lehetséges 

szorongásom miatt kell nekem egyedül egy irodában ülnöm egyedül. Olyanról, hogy stigma, amit 

rám rakott a pszichiátria nincs is, mi az? Bár könyveket olvasok, programnyelveket ismerek, 

szerinte egész nap nem csinálok semmit (lehet, ezek gyárilag vannak belém kódolva), hanem 

éjszaka kitámadok „10 kávé után” és „5 percenként blogot írok”. Valószínűleg gyalázatos 

magánéletem miatt nem közlik az újságok és a folyóiratok a cikkeimet, nem is a stigma miatt. 

Borzasztó nagy bűn a blogírás, legjobb lenne, ha ezt se tenném. Hanem megpukkadnék az 

izolációmban, amit saját magam okoztam, természetesen. 

Pollák Csaba alias Polly Csibi és a meglódult gyerekes fantázia 

Nem tudtam, hogy a Pollák Csaba, bocsánat, Polly Csibi fantáziája ilyen jó, és az irodalmi 

túlzásokra is ennyire hajlamos mások rovására. De azt észrevettem, hogy kiszínezni egy történetet 

legalább olyan jól tudnak, mint én, a nem jobban és kiragadott szövegrészletekből. És évekkel 

ezelőtt történt negatív eseményekből kialakítani egy fantáziakaraktert, aminek hasonlítania kellene 

rám. Azt is sajnálkozva vettem tudomásul, hogy a szerinte feltételezett intelligenciám az „átlagon 

felüli”-ről az elmúlt 1-2 évben hirtelen lecsökkent „átlagos”-ra. És a személyiségem is borzasztóan 

szétesett, amit igyekeztem ugyan megállítani az alkohol elhagyásával, de túl későn. A folyamat 

immár szemmel látható és megállíthatatlan. 

Ezért sietve részleges gondnokság alá tettek, minden ügycsoportban, és tudomásomra, hozták, amit 

eddig is tudtam, hogy „zár az égbolt”. Mivel eddig 42 évig nem sikerült munkát szerezni, most már 

alá se írhassak munkaszerződést. Hacsak nem akarok zombiként kamiont pakolni, mert arra talán 

még megszerezhető a megfelelő aláírás. Szóval saját érdekemben történt az egész, csak akkor nem 

értem, mire fel volt az a nagy lihegés, meg érzelmi túlfűtöttség. Csak egyedül amiatt aggódom, 



hogy az orvosszakértő úr formái már teljesen kikerekedtek (biztosan sok gyógyszert szed, szegény). 

Annyira, hogy már a járása is teljesen szétesett, nehogy ne találkozzunk 5 év múlva. Még véletlenül 

elviszi egy szívroham,  amikor rám rakja az újabb gyámságot, mert mindenképpen számítok rá. De 

mivel nekem se tisztem, se jogom véleményezni őt, pedig a viselt dolgai kitennének egy újabb 

bekezdést (csak amiről én tudok). Abban a reményben búcsúzom, hogy mielőbb találkozhatunk egy 

újabb érzelmileg túlfűtött bájcsevejre valamelyik jóhírű pszichiátrián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kancsev Alexander ismétli önmagát 

 

Hétfő reggel, főorvosi nagyvizit. Kancsev Alexander nekem állt a pofámba ordítani (büdös a 

szája), és több tanú előtt kijelentette, hogy a “független” Dobra Mária elmeorvosi szakértő 

beszámíthatatlannak talált (az elmeorvosi szakértés annyi volt, hogy megkérdezte: “Miért ír a 

pszichiátriáról a médiában?”), a bírósági szemlével együtt, és újra gyámság alá akarnak tenni, 

ahol szerintük “már nem lesz saját akaratom”, és elvisznek Nyírbétlekre, vagy hova, vagy 

Hodászra, és “nagyon hamar zombit csinálnak belőlem”.  

 

Hodász, Nyírbéltek, zombisítás 

Tehát, akkor lássuk Hodászt, lássuk, Nyírbélteket, lássuk azt a kizáró gondnokságot. Egy újabb 

fejezet az aljasság világtörténelméből. Nem választhattam az egyetemen szakirányt, mert éppen itt 

rohadoztam bent, de szívem szerint újságíró lennék, és az újságíró dolga, hogy tudósítson. 

Frontvonalban, életveszélyben, fenyegetések ellenére is. 

Amúgy furcsállom, hogy nem állt ki értem senki, sem az egyetem, sem a munkahelyem, a 

családomról, persze, már nem is beszélve…sem ez sem az… mint ahogy az általában lenni szokott. 

Amúgy ha voltak is furcsa gondolataim, még a legelső gyógyszerbevétel előtt elmúltak, ez csak egy 

olyan kis népi megfigyelés, tehát nincs összefüggés a tünetek és a gyógyszer szedése között, 



felesleges az ember gyötrése ilyen szempontból. Mindezt megelőzően az orvosi “megbeszélésen” 

hangosan röhögtek… Mik ezek, állatok? démonok? Emberek nem, az biztos. 

Gyámság alá tételi mánia, elvitetési mánia: kóros? 

Nem tudom, de ennek a tagnak az a kattanása, akárhányszor meglát, hogy gyámság alá helyeztet, 

azért, hogy elvitethessen Hodászra. Refrénszerűen megajánlja egyes embereknek a hodászi 

elfekvőt, csak hogy fitogtathassa a (nem létező) hatalmát. Egy ideig meg tudja keseríteni az ember 

életét, igazi hatalma nincs, csak a talpnyalói fölött a nyíregyházi kócerájban. Az elmeorvosi 

szakértő haverjai (akiknek kinevezgetik egymást) körülbelül annyira függetlenek és elfogulatlanok 

a témában, mint én. Szarok az egész megrendezett bírósági tárgyalásra, meg kirakatperre, meg az 

utólag aláhamisított papírokra, hogy felvételemet kértem a pszichiátriára… 

Ui.: A srácok/lányok gyorsank voltak. Közben megjött a gondnokság alá helyezési papír is. Boldog 

karácsonyt, Kancsev Alexander! (Az ember alapvetően nem mártírnak születik, szerintem, a 

körülményei teszik csak azzá.)  

 

 

 

 

Dohánybolti történet – Prózavers karantén idején 

 

Sziasztok. Kedvenc társasági fogalmam a visszamagázódás: valaki tegezett, aztán hirtelen 
visszavált magázódásra, hogy éreztesse a köztetek lévő különbséget. Aztán esetleg vissza 
tegeződésre. Minden tiszteletem azé, aki ezt a műsort végtelenítve tudja csinálni, korlátlan 
számban, évek óta. Amikor elköszönök tőle, és kimegyek a boltból, de valamit elfelejtek, és kis 
idő múlva visszatérek, saját ikertestvéreként, más stílusban fogad. Vagy ez volna a 
disszociatív személyiségzavar? Amikor valakiben több személyiség lakozik? Már nem tudom, 
hogy ő váltogatja-e a személyiségeit, vagy én hallucinálom mindig másmilyennek? Átöltözve, 
más személyiséggel, műköröm, műszempilla, műmosoly. Csak a műmelle az igazi. Azt nézem 
tehát, amíg vele beszélek. Már, ha nem takarja el éppen kockás inggel, amikor ezelőtt kivágott 
top volt rajta. Amúgy valamilyen Á*inak hívják, de az anyajegyei miatt én csak Pöttyös 
Pannikának nevezem magamban. Szólni szeretnék, hogy takarja ki a melleit, hogy meg 
tudjam mondani az anyajegyeiről, ő ő-e, vagy valahogy kicserélődött közben. Ha az előbb 
tegezett, most biztos magázni fog és vica versa. Abból tudom kiszámolni, hogy hányszor 
voltam ma már nála, hogy éppen tegez vagy magáz. De legalábbis azt meg tudom határozni, 
hogy páros vagy páratlan alkalommal. Hacsak nem rontja el direkt a számolásomat, azzal, 
hogy kétszer tegez vagy kétszer magáz egymás után. Aztán azt gondolom, a melleivel lehet 
összefüggésben. Ha eltakarja, magáz, ha fölfedi, tegez. De ez sem vezet eredményre. 
Ráadásul egyszer nagyot hall, egyszer a légy zümmögését is meghallja. Néha eljátssza, hogy 
nem hallja, hogy köszönök, néha viszont már tényleg nem köszönök, mert sokszor már 
valóban szeretném megúszni a köszönést, ilyenkor szemrehányóan néz rám. Ilyenkor 
leereszkedően letegez, hacsak nem tesz úgy, mintha nem vette volna észre, ki jött be, mert 
akkor megint csak magáz, de jó előre. Egyetlen állandó kapcsolatom a külvilággal ez a nő, 
lévén, hogy a dohányboltba minden nap le szoktam menni, de a viselkedése alapján kezdek 
megbolondulni. Vagy direkt tart bizonytalanságban, afelől, hogy hányadán állunk, vagy maga 



sem tud hova tenni, és mindig új arcként ismer fel, mint az 50 első randiban a csaj, és éppen a 
jelenlegi állapotától függ, hogy éppen tegez-e vagy magáz. Esetleg van egy véletlenszám-
generátor a pult alá valahova beépítve, és az számolja ki neki, hogy éppen mit kell mondani, 
vagy hogy kell köszönnie nekem. Lassan megfogalmazódik bennem, hogy másik 
dohányboltba kellene járni, sokkal messzebbre, de valahogy mégis mindig ott kötök ki. Vagy 
egyszerűen leszokom a dohányzásról, hogy így kerüljem ki a problémát. Lehet, hogy titokban 
ő is azt akarja? Az egészségem jobban érdekli, mint a bevétel, és ezt a módszert találta ki 
arra, hogy először elbizonytalanítson, majd leszokasson a dohányzásról? Semmi sem 
lehetetlen. Erről van szó, egyébként ez a beadandóm témája is kreatív írásból, hogy ilyen 
témában alkossak egy fantáziaszöveget.Viszont, ha ez így megy tovább, attól tartok, hogy én 
is átveszem tőle ezt a fajta viselkedésmódot. Szóval, stílszerűen: Viszlát! A 
#mindennapibunkóságaink című rovatot olvasták. 

 

 

A 20 éves érettségi találkozó nem buziság 
 
Most mesélhetnék arról, hogy egy mentális beteg hogy éli meg az ilyen érettségi 

találkozókat (ha egyáltalán meghívják, ha egyáltalán elmegy). Mesélhetnék arról az 

érzésről, ami akkor fog el, amikor a többiek az általuk vezetett vállalkozásokról, 

cégekről, általuk fejlesztett alkalmazásokról beszélnek, gyerekekről, ingó és ingatlan 

tulajdonaikról, ja, és az általuk végzett iskolákról és karrierről, feleségről és családról 

és családról, amit a skizofrénia, ami az ember 20-as éveiben indul, mind kettétör és 

semmissé tesz, negál. Ilyenkor az embernek minden szónoki képességére szüksége 

van, hogy valahogy kivágja magát, ha rákerül a sor. Én értettem, amit a többiek 

mondtak, értettem a szavak jelentését, de azt is tudtam, hogy nekem mindez nem 

adatott meg, leginkább egy diagnózis miatt. Nincs mit felmutassak, nincs miről 

számot adnom. Azt hogy értessem meg velük, nekem az is eredmény, hogy életben 

vagyok, szabadon sétálhatok az emberek között, és éppen hogy tudom fedezni a 

mindennapi élethez szükséges kiadásaimat. Hatalmas erőfeszítés és eredmény. Pedig 

nem így indult a buli. Mindegy, máris sokat mondtam erről. Újabb eredmény, hogy 

tapintatosan hallgattam a sztorikat, vagy képes voltam harsányan nevetni röhögni az 

együtt átélt élményeken. Mindegy, nem ez az érdekes. Nem? Hát akkor mi? 



 

Az, hogy (ezt nem én mondtam így), ott tudtuk folytatni a beszélgetést, ahol 20 évvel 

ezelőtt abbamaradt, ahol az utolsó keicsengetés pontot tett a pár még kimondatlan 

szóra és tétova érzelemre egymással kapcsolatban. Akkor, úgy gondoltuk, milyen 

nagyszerű lesz a nagybetűs Élet, 20 év múlva szerintem már mindenki rájött, hogy 

nem egy nagy vaszizdasz. Amit vártunk, a csoda, hogy mi majd másképp csináljuk, 

mint a szüleink, csak adjanak már végre rá lehetőséget, lehet, hogy elkövetkezett 

egyes emberek életében, az enyémben biztosan nem. Illetve bizonyos értelemben 

igen. Mindent másképp csináltam, mert mindent másképp kellett csinálnom, de hogy 

ötről a hatra jutottam volna társadalmi értelemben, azt nem mondanám. 



 

Oké, mi volt a leghangsúlyosabb téma, miután leléptek a csajok? Mi köré tematizálódott a 20 éves 

találkozó? Természetesen a buziság köré. Egy elitszakközépben (az oszag akkor 2. legjobb 

szakközepében) mire emlékeznek vissza a mindig is elit szaknak számító programozó osztály 

fiútagjai? Hát, valami olyasmire, amit én úgy neveznék, hogy az osztály hardcore jacuzzi élményei. 

Mi sem jellemzi jobban az iskola kolijában egykor uralkodott állapotokat, hogy az egyik kollégiumi 

nevelőtanár sokáig előzetes letartóztatásban volt molesztálásért, és a testvérével, aki iskolaigazgató 

volt, konkrétan nekem személyesen akadt ilyen ügyem. Hogy rágalmaznék? Nem hiszem. De most 

tekintsünk el ettől. Beszéljünk a koliszobákról, amelyekből azok az emberkék jöttek, akik ezeket a 

nagyszerű eredményeket és mutatókat produkálták. Akarok róla beszélni? Csak érintőlegesen, erről 

is. A suli régi fénye megkopott, jövőre lesz 100 éves, minek rúgdossam az egykor jobb napokat 

látott alma matert? Meg amúgy a jóízlésnek is van határa. Csak címszavakban, szösszenetekben 

gondolnám visszaadni, amiről szó volt. Illetve nem is, mindenkinek a fantáziájára bízom, mert nem 

lenne fair a többiekkel szemben. Csak utalás szintjén. Külön fiú-, és lányszint, 8 ágyas szobákba 

összezárva serdülő korú emberek. Kimenő nincs, vagy alig. Nemi élet hivatalosan nincs, 

magánszféra nincs, a nemi késztetés a legerősebb ilyenkor az emberi élet folyamán (ha valaki nem 

tudná). Az ebből kialakult sztorikból összeállíthatnék egy szemelvényt, de nem fogok. Végül is az 

egész témát elvicceltük, amikor valamelyikünk kimondta a szentenciát: 

- Különben, ha megfogod egy másik férfi farkát, az nem buziság. 

- Ha a száddal elégíted ki, az sem buziság. 

- Ha utána jól seggbe dugod, az sem buziság. 

Persze, jót röhögtünk. Én az említett volt iskolaigazgatóval az első pontig jutottam csak el, de 

akkoriban ez nem volt annyira vicces. Most sem az. Úgy gondolom, csak rajtam múlott, hogy nem 

tovább, bár ne legyen igazam. Újabb csontváz a szekrényben, no lám. Talán így teljes a kép, így 

kerek a történet? Szándékosan nem mondok neveket, nem mondok iskolát, aki érti, érti, aki nem, 

nem. Néhányan biztosan fogják. 



 
 

 

 

 

Szarvasos póló 

 

Pedig van egy jó kis szarvasos pólóm. Meg volt egy oldaltáskám, olyan 
vadásztáska, amin egy vadkacsa vagy vadliba volt ábrázolva. Igazából olyan 
átmenet volt, amiről sosem tudtam eldönteni, miféle. Igy lettem én Sóstó 
körzet gilisztalelkű kacsasámánja. A cica, hal szimbolika is pont erős nálam, a 
skorpió is elég hangsúlyos, a csillagjegyemből adódóan. Most a kobrát 
használom inkább helyette. József Attilát én is bírom, meg valahogy az egész 
középiskolás tankönyvben szereplő kánont. Valahogy mindig csak az éppen 
aktuális uralkodó irodalmi irányzattal állok egy kissé hadilábon. Több állat 
szimbólumot nem biztos, hogy szeretnék magammal cipelni. Ja, még van az 
egér (fehér, szürke), és a patkány. Ezek pedig az orvostudomány elleni 
gyanakvásomat hivatottak érzékeltetni. Ma rendeltem egy robotot, amit 
valamiért kutyának szeretnék beprogramozni pythonban, ez a hosszabb távú 
tervem. Hálistennek, elvagyok így a saját világomban, bár a jövő héttől vagy 
ezen a héten, sajnos már dolgoznom kellene. Ma voltam aláírni a 
munkaszerződést, és körülbelül, mintha valami nehézfiú és vadállat keveréke 
lennék, úgy jöttek hozzám oda a munkatársaim, akiknek elvileg 
informatikailag intézném a dolgaikat, mondjuk 10-étől. Bár, lehet, plusz 
munkát is vállalok. Sok gyógyszert nem kapok, havi 100 mg Xepliont, meg van 
estére Frontinom, de anélkül is be szoktam kábulni, ha úgy van… Én jól érzem 
magam… Sokat csavargok, egy kis polgárpukkasztás, egy kis duduzás… 
szerintem még belefér… De jövő héttől már tényleg meló lenne… varjú, 
veréb, galamb is érdekel mostanában… de amennyi állat van itt nyíregyházán 
az állatparkban (Sóstó Zoo), nem csoda, hogy magamba szívtam mindenféle 
állatságot… habár én magam nem vagyok nagy állatkertbe járó… a kötelező 
alkalmakkor is, hacsak tehetem, lelépek… 1-1 kv vagy sör után… vagyis nem 
kötelező, de ajánlott, ingyenes alkalmak vannak, egy évben 1x-2x… 
(általában a fogyatékossági világnap alkalmával, amikor is általában majd’ 
szétbasz az ideg…) plusz, Sóstón járok át… a szarvasok figyeltek fel rám 
először… talán szabadon már nem is élnek errefelé… vagy ki tudja… aztán a 
galambok… rigók… a kutyafalkák nem csípnek, annyi biztos, bár eddig még 
megúsztam mindig nagyjából a velük való találkozást… 

 

Az uborkakonzerv legendája 

 



Képzetemben feldereng egy kis fókázó, durcás kislány képe, aki kis szandáljában, háromkerekű 

biciklijével Nyíregyházán született és cseperedett fel valahol a Víztorony környékén, a Szarvas 

utcán. Aztán a Zrínyibe járt, majd a Tanárképző Főiskolára orosz-magyar szakra. Persze, ekkor már 

Örökösföldön laktak, és a nagymamája (is)tápolta fel az iskolába, úgy könyörgött, fél disznókkal, 

tojásokkal, stb.-vel a tanulmányi osztálynál gazsulált, hogy tartsák bent a főiskolán a kislányt, mert 

ő csak a Krúdy Moziba, meg a Béke moziba, meg az Art moziba jár tanuka helyett, és mindig csak 

az utolsó pillanatban tanul, és este 9-ig kimaradhat otthonról, anyukájától a művészfilmek miatt. A 

vizsgáit jelesre végzi, tanulás nekül, a tanárok szivatnák, de inkább ő szivatja a tanárokat azzal, 

hogy nem válaszol a vizsgán a kérdésekre, de mégsem hajlandóak megbuktatni. Édesanyjával 

összevész, balhézik, nem akarja elvégezni a tanárképzőt, majd amikor megkapja a diplomáját, és a 

nagyszülei nagyságosasszonyként szeretnének rá tekinteni, faképnél hagyja őket, és hozzámegy az 

első jött-ment vasutashoz. Aztán innentől válik pokollá az élete, mégis összevész a nagymamájával 

Nyírtelken, a veszekedés hevében leejt egy uborkakonzervet, erre fel kijön a TEK, egy barna, 

kordbársony nadrágos túsztárgyalóval, aki nem áll a helyzet magaslatán. Az uborkakonzervnek van 

még sok legendája, nem ez az egy legendája van, hanem nagyon sok legendája és nagyon sok 

nézőpontja. Van olyan nézőpontja, amit én nem is nagyon merek ide leírni, a franciaerkélyhez van 

köze és a kis sámlihoz. 

Szóval nálam, az én környezetemben is szaporodnak az uborkakonzervek, és én is, amikor a 

Tanárképzőn kezdtem, és az a Nyíregyházi Főiskolára lett átnevezve… folytassam? Temesi Ferenc, 

posztpubertás, posztmodern, posztstrukturalizmus, dekonstrukció? Fenyőfa alatt alvás a FŐHÉ-n? 

Inkább nem folytatom. Szóval, az egyik főhén, Tomi barátom a kezembe nyomott egy kb. 20 literes 

uborkakonzervet, amit a menzáról lootoltunk, és nekem kicsúszott a kezemből, mert nem bírtam 

megtartani, persze, mert ő twestépítő gyakorlatokat végzett, én pedig nem, csak a piától éreztem 

erősnek magamat… szóval, miután szétcsaptam a 20 literes uborkakonzervet a kollégiumi 

nevelőség ajtaja, Hanusz tanár úr irodája előtt, hetekig bújkálnom kellett a koliban, nem koli 

létemre… Hogy mi elől bújtattak a haverjaim, a TEK elől, vagy más elől, nem tudom, de az 

érzéstelenségig részeg voltam, mégsem éreztem felhőtlenül boldognak magam azon a FŐHÉ-n… és 

ez még a legenyhébb kifejezés… 

 

Ennyi mindennel körülbástyázva már elmondhatom a kis saját fejlesztésű poénomat, amit még a 

dühöngő járvány kellős közepén fejlesztettem tovább: – Pistike, menj már el a vuhani piacra, a 

lacikonyhára, és hozzál nekem egy hurkát! – De milyen hurkát? – Tök mindegy, de ne véreset… 

 

 



“Dó”, “Bá”, “Bú” – Nem-va-gyok ro-bot! 
(versek) 

  

Világfalu: Szatellit, tabletta, kontroll 

Jelentés: Egy kémiailag sterilizált skizofrén 

nemi fertőtlenítése népességtervezési okokból 

  

Örökösi lányok 

örökösi lányok 

a szívem fáj, ha rátok 

várok cigizek cidrizek és fázok 

veletek szemezek és mászok 

fel a buszra 

A pontból B-be visz a 
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csak a szemem akadt meg Anikón 

nekem csak az abc eleje 

jutott kellett Anikóból nincsen elege 

senkinek nincsen nyugalom 

se megálló se jutalom 

Anikóból Barátnőből Cicu$ka 

valamikor usanka 

de néha sállal takarjátok 

hogy nincsen már testetek 

gyöngyöt fűztök, festetek 

én a lelketekre csillagomra várok 

Minden pillanatban elveszítelek 

Kellett neked rongybicigli 

mondta az a macska és 

ne gyújts rá kérlelt 

szerelmemre gondolt 

akinek a testén rózsák 

és a lelkében kinyílt 

a skizofréniavirág 

minden pillanatban 

érzem hogy hat 

és fél év kultúrák 

végtelen távolság 

örökösi lányok én 

már nem vágyom rátok 

csak egyre 

közénk áll 

mindig az 

abilify. 

15 éves labirintus 

Semmi baj azzal, hogy mostanában 

ötlettelen vagyok, mert ennyi volt bennem, amit 

talán még mondani tudtam, 

és most már 

tudom, hogy 

Szellemi impotens macskajancsi zavaros verset még írhat, 

inkább romoljon el minden, 

vagy legyen itt a színvonal 

átlag alatti, 

röviden leírom csak, hogy mostanában 

vágyakozás váltakozik szexdumákkal, 

álmatlanságot okoz az abilify maintena, 



nyugalmat ad a rivotril, 

you are my past perfect, you are the simple present. 

104-es és 107-es évek 

Egy lelki sükettől egy lelki pöszének 

Fülemben 100 szirén(a) sipol 

Fekete és fehér lányok jajgatnak 

Beszúrták az utolsó depót istennek 

Vagyis a 99 Védőoltást is felvette 

Mégse volt elég 

D’akujem staci, Kis Hercegnőim 

Ich liebe dich, csak hagyjatok békén 

Szerelmi négyszög és hamburger 

Kiröhögnek a hátam mögött 

A hülye skizók csokis sütik 

Pedig nem vagyok beteg 

Házasság = hirtelen halál 

Igen, vagy nem? Ugyan már… 

Én nem akarok már így élni 

de mindenkinek lennie kell valahol 

Sámándobok lüktetnek az agyamban 

Vigyázat, ültetnek! 

A szavazást, hogy 

Edit vagy Anikó 

Mit tudom én már 

Én már mindkettőhöz fohászkodtam. 

Édes jó istenem 

Valaki mérje le a … nyakam. 

“Bonyolult. 

Majd holnap mindent megmagyarázunk.” 

Csak ma még bábozunk. 

Ki a világ legjobb költője? 

Hát nem én. Nem vagyok én olyan okos. 

Ki a világ legjobb nője?D’akujem Staci 

“Csak Téged…” 

Leereszkedett a szintemre. 

Álmomban kukorékolt 1 postaláda. 

(Az a bizonyos.) 

Álmomban 

Álmomban rávertem a farkam egy pszichiáternőre, de előtte még 

jól megbasztam, 

pedig isten bizony nem akartam 

Álmomban kinyaltam a 



szoc munkásomat is, azt 

mind a ketten nagyon-nagyon akartuk. 

Álmomban. 

Anikóval meg átbasztuk az 

egész szociális ellátórendszert, 

hogy álom volt, vagy valóság? 

Erre már nem is emlékszem. 

Még most is átbaszom őket, ahol érem… 

Gondolom, ettől most a Doktor 

nagyon-nagyon szomorú 

Gondolom, ettől most a Doktor 

nagyon-nagyon boldog. 

Álmában. 

Marianna árok 

Nem tudom, mikor jösz rá, 

Hogy a szemközti kocsmába 

Is járhatnék inni, 

De én inkább 

Megveszem a boltba’, 

És megiszom az 

Isten Háta Mögött, 

Csakhogy láthassam 

A Marianna árkot, 

Ami a köpeny alatt 

Választ el 

Két domborulatot, 

Nem tudok leállni, 

Te, én mindig visszamegyek, 

Kész, berúgtam, 

“Marianna, hozzád jöttek” – szólnak, 

Egy újabb doboz Kőbányai, 

Nem baj, ha holnapNem jut már kávéra, 

“Iszok, mint a vöcsök, 

Csöcsök, csöcsök, csöcsök.” 

Wahn-állapot 

Szeretek egyedül lenni a buszon, 

Minek szálltam le, amikor megláttalak, 

Ki hord ma melegítőt reggel 6:27kor, 

Csak a sóstóhegyi Beatricék 

Én csak jobban meg akartalak nézni, 

Mert viszonylag keveset látlak, 

A nőknek van szájuk, 

És mellük, meg p*nájuk, 



Bocsáss meg, de az én verseimbe 

Ritka, ha nem rakok csúnya szavakat 

2000 forintos peepshow, 

Bocsáss meg, de nem érdekel 

A saját korosztályom, 

Csak a fiatalok, meg az öregek, 

Azt mondtad, hogy 

Van még időnk, 

Én meg azt, hogy 

“Hát, igen”, 

Rengeteg időnk van 

Szinte végtelen. 

Csakhogy azóta minden buszon, 

És minden korty sörben 

Te vagy jelen. 

Igen, végtelen, jelen. 

Szókincs, névtan 

Ezek a telek mind ilyenek, 

Felszaporodnak az Adriennek 

A Facebook messengeren, 

Mint jégtörők a tengeren. 

Ez akkor van mindig, amikor 

Annyi már az Anikó, 

Körülöttem, túl sok itt, 

Lelek még egy-két Bogit. 

Mind ilyenek ezek a Zsuzsák, 

Csak mesterek és múzsák, 

De amit mondok, az titok, 

Mert itt jönnek a Juditok. 

Olyanok, mint épp ez itt, 

Na, de hol van már a 4 Edit? 

A sámánnő lelke 

Útra kelt a sirály – 

Mondta Ványa bácsi, 

Három nővér várta 

A 6os szobába’. 

A sirály egy szimbólum 

A lélekre, ha repül, 

A szoba egy kalitka 

A testnek, ha bekerül. 

Múlék régi, nagy rögös út, 

De hirtelen bealkonyult, 

És már nem található 



Csillagösvény, fellegajtó. 

Madarak jönnek, 

A párkányra leszállnak, 

A madarak hírvivők, 

Üzenetre várnak. 

Madarak éneke 

Messzire hallatszik, 

Amazonas torkolattól 

El Szibériáig. 

Dobpergés és füstjel 

Arról szól a fáma: 

Elindult a sámánnő 

Legelső útjára. 

A dohány a lényeg? 

Dohánylények formálódnak füstből, 

Alakjuk kibontják, figyelem, 

Dohánylények jöttét megjósolták 

Távoli ültetvényeken. 

Dohánylények nézik, ha az indián 

Füstöt kortyol a pipából, béke, 

És a föld kincsét, aranyát 

A légkörbe fújja szét végre. 

Dohánylények 18at betöltve 

Függönyös, füstös vagy sötét 

Üvegen keresztül sürögve 

Várják a betévedő tőkét. 

Dohánylények fejlődnek naggyá, 

Meghíznak, majd lefogynak, 

Boldogságuk 1000 lájkért adják, 

Mikor megházasodnak. 

Dohánylények erkölcsét óvja 

A biztonsági szolgálat 

“Tán baszni akar az urával?!” 

Méla képén az utálat. 

Dohánylények születnek csendben, 

Hisz, tudod, felnőnek a gyerekek, 

Dohánylelked megvillan előttem, 

Amikor a dohányboltba lemegyek. 

A bloggerlány dala 

„Amiként kezdtem, végig az maradtam. 

Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.” 

műholdak, keresők pásztázzák az agyadat, 

te csak fekszel depressziósan az ágy alatt, 



telefonok kikapcsolva, alufólia a fejre, 

nem jönnek el érted soha ilyen helyre, 

online detox, slow mozgalom, 

nincs számláló, nincs forgalom, 

nem jönnek blogra, nem jönnek Twitterre 

üzenetek, a Facebook is régen kilőve, 

nem zavarnak már a hajtók, 

és nem nyitja már rád az ajtót, 

sem a CIA, sem a rendőrség, 

az MKUltra letett rólad rég, 

ha ugyan ők voltak, akik téged 

tévedésből naponta bemértek, 

most már senkinek nem használ, 

hogy itt vagy még, és egy hajszál 

választ el a haláltól, kedves bloggerlány, 

elméletekben viszont nincs hiány, 

miért lettél ilyen, mégis mi lett veled, 

egy kíváncsi pszichiáter az ablakól integet. 

Írtál-e nőkről bunkó verseket? 

Kurva jó ez a töltött paprika, 

Mint egy füstös pina, 

Aki 260 Ft borravalóért cserébe 

Nem ad mócsingos húst ebédre. 

Biciklivel jön reggel, 

És nem köszön, 

A pénz előtt “Szia!”, 

Utána csak közöny. 

Nem akarja, hogy legyen hozzá közöm, 

Mi van a rövid nadrág közön, 

Pedig esküszöm, 

Nem mondanám, hogy odaköltözöm. 

Csak hát olyan szépen kezeli a felmosófát, 

Hogy tehetnénk legalább egy próbát, 

Hogy mi volna, ha nem volna felmosófa, 

Vagy nem pont ott volna. 

Mit mondhatnék, úgyis minden hiába, 

Tanúm egyedül csak ez a párna, 

Ha bevenném a tablettámat, 

Ha nem venném be a tablettámat, 

Minket lehallgathatnának… 

Nullás évek 

Siralmas ének a 0ás évekből Varecza Laci stílusában 

A 0ás évek lenulláztak 



A 0ás évek kiraboltak 

Y2K volt a tripla 0 

A többi meg csak 00 

Semmiből nem lesz semmi – 

Utállak számítógép 

Mégjobban tévé 

Utállak GPS 

Anyádat lokalizáld 

Fuck the police 

Kérem kapcsolják ki 

A szirénát a fejemből! 

Mumifikálódott erkölcs 

múzeumban porhüvelyek, 

aszott faszok és hüvelyek 

halott testek, és mind aszott, 

akár baszott vagy nem baszott. 

Korán reggel 

Kora reggel 

Izzik a test, 

Poharamba egy felest. 

Töltök, izzadok, 

Már a pokolban vagyok 

Korán reggel. 

Homérosz Triszmegisztosz (epigramma) 

Sokkötetű bölcs Pallasz, vagy borivó Dionüszosz 

Szentélyébe ha lép, akkor is erre figyel, 

Várván azt, hogy a lantos Hermész hangszere szól, és 

Boldoggá tegye őt, hogy telefonja mobil. 

b++ (intro minimal) 

az a bajotok b+ 

hogy nem tudjátok 

értékelni 

a művészetet 

írjál, robi 

mind ezt mondtátok mindig 

és majd mutasd meg 

(de ne azt) 

hanem ilyen 

terápiás jelleggel 

csakhogy belőlem 

ez jött 



ki 

és most búval baszott képpel 

járkáltok körülöttem 

Bú (true intro) 

gyűlöli a kétség nélkül valókat 

és irigyli őket 

mert ujját a kor ütőerére tevé 

és nem érze pulzust 

elhagyott üres 

kocsmákba jár 

hogy az ő és a csapos közti 

kínos hallgatás 

minél hosszabb legyen 

bánatából csinál ékszert 

hol mint kincset 

inge alá rejti 

hol mint bizsut 

mutogatja 

Becsapott egy gránát 

Amikor a bunkerben 

Aludta az álmát, 

Az utolsó háborúban 

Becsapott egy gránát. 

Légnyomást szenvedett, 

Azóta hall nagyot, 

Teliholdkor szédeleg, 

Kissé hibát kapott. 

Rosszul hall, de azért 

Halkan beszél, motyog, 

Senki nem érti, senkit nem ért, 

És hülyén mosolyog. 

Testében kóbor fájdalom, 

A szilánk vándorol, 

A gránáthoz szól, 

Amivel összeforrt. 

“Srapnellé lettél bennem”, 

Ezt mondja, és nevet, 

Majd kihúzza magukból 

A biztosító szeget. 

Stadion úti szonáta (doxasma vs TCS) 

Ma még bizonyíték, holnap művészet 

Nincsenek már ásványi állapotban 



Lévő németek, 

Sóstóhegyi sámánoknak szívét 

Forgatják, 

Ordibál egy titkos rendőr 

A szemközti lakásból, 

Tibi bácsi a Sport büfében 

Pontos labdát osztogat, 

Addiktológián csinál ki 

A főorvosi kar, 

A főorvosnő esküvőjén 

A Sátán jár tangót, 

Nyugdíjunkból zsíroztuk 

Le a talpalávalót. 

A rendőrség mellett 

Fejedre szarik a pszichómaffia. 

Maffia, maffia, maffia! 

Így ér véget, így ér véget 

A mai éjszaka! 

próbaidő  

egy hétig hullámzott a karma 

ott hol a sarkon a hal áll 

berúgott a postásbicikli 

csütörtökre nem bírta már 

a sorsok nagy kerékpárútján 

elgázoltak most egy anyát 

jobbra tarts és ott egy kar inti 

merre is menjek most tovább 

a hajnalban és az éjszakában 

fulladnak meg a nappalok 

csak a szavaktól vagyok terhes 

de dolgoznak még a hormonok 

egy mentő szirénázva elmegy 

mellettem már meg sem áll 

vidáman szaghallucinálok 

a század bennem rezonál 

kiszámoló 

Elmentem én a munkába 

Gépet kezelgetni 

Utánam jött édesanyám 

Engem lesegetni 

Hátrafelé bújtam 

Gépem kinyitottam 



Az én gépem azt fújta hogy 

Dib-dáb-daruláb 

Vén boszorka az anyád 

Egy-kettő-három 

Skizó volt a párom 

Négy-öt-hat 

Bárki beállhat 

hét-nyolc-kilenc 

Főorvosnak mit üzensz 

Tíz, tisztavíz 

Senkiben ne bízz 

Ha rád esik a számolás 

Diliházba beszállítás 

Ott lesz neked jaj 

nem csináltalak fel 

tény hogy kitöltöttem 

azt a tesztet 

a kodependenciáról 

aranyos voltam 

ebben a dologban 

aranyos vagy 

aranyosak vagyunk 

két dolgot tudok 

egy áldás egy békesség 

egy jobbulás 

mondjuk ez kapcsiból három 

és lenne még tovább is 

de tudni kell 

nemet is mondani 

a drogokra és 

az alkoholra ami 

kábítószer és sejtméreg 

múkodik a kémia tankönyvemet 

már tizenötödikben 

szétlőttem puskával 

de nem azért 

az ország rablógyilkos 

kifosztása 

versus 

hajnali részegség 

térden állva jövök hozzád 

félrészegen behúgyozva 

járt órát tartani 



annó annak idején 

az irodalomelmélet tanárom 

pöffentett egyet és 

zöldeket beszélt 

elkopott a nadrágom 

a sok jövés-menéstől 

a térdénél 

természetesen 

térden állva 

menet közben 

elég nehéz teszet kitölteni 

de nem lehetetlen 

be kell vallanom valamit 

negatív lett 

az iq tesztem drágám. 

Fohász a poszterhez 

“Magamban bíztam eleitől fogva” 

 

Mi atyánk aki én vagyok 

Szenteltessék meg a poszterem 

Jöjjön el az én exportom 

Legyen meg az én WordPressem 

Miképp ott nálatok 

Itt is egy XML 

Mindennapi blogolásunkat add meg nekünk ma 

De bocsásd meg a mi pornóinkat 

Miképpen mi is megbocsátunk LiteraGeeknek 

És ne vígy minket a blog.hura 

De szabadíts meg a depótól 

Mert tied a tartalom a látogatás a feliratkozás 

De nem mindörökkön örökké 

Ámen 

After 

Újra kaphatók bakelitlemezek a boltban, 

A DJ-k örömére, megvettem volna nyomban 

Azt a nyekergős slágert, amit rólunk írtak, 



Hollywoodban is csak nehezen bírtak 

Magukkal, amikor megtudták az igazat, 

Hogy az az akkord és az a riff igazgat 

Mindent jóformán a nagyvilágban, 

Amit egy buliban véletlen eltaláltam. 

Basszeros csajok fáznak nagykabátban, 

Alul meg semmi, így táncolnak általában, 

Ütemükre vakarja lábát/fejét Istennő Thetis, 

Van programod ma este, vagy jó lesz a Tetris, 

Megírom neked JavaScriptben vagy gépi kódban, 

Fent lesz a YouTube-on hálózatos változatban 

A végigjátszás, ne fáraszd magad, aranyom, 

Kiszervezzük gamereknek, estére én ezt adom. 

És nézhetjük a pörgő és forgó formákat, 

Ahogy a levegőben megszegik a normákat, 

Leérve a földre lassan, mindig más alakban, 

Összesimulnak, aztán eltűnnek a falakban, 

Közben talán felbontok egy meggyes sört, 

Parázsló cigimmel leírok egy újabb kört, 

És végighallgatom a lejátszási listát, 

Addig te nyugodtan csekkold az Instát. 

A bakeliten meg akad a tű, nyekereg a lemez, 

Amit várnék tőled, hidd el, nem az, nem ez, 

Kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba, 

Tudjuk már nagyon jól Hérakleitosz óta, 

Visszhangozza és idézi Platón és Seneca, 

Oltásod Pfizer, Szputnyik vagy Astra Zeneca, 

Sem tudom, de szépen jelölj be egy fülön, 

És feküdjünk az ágyba most már mindig. 

Külön-külön. 

Coda: 

Nagyapámként biciklizgettem, soron kívül, két hétig 

Zsdanov marsallként blogot írtam egész végig, 

Zárnám most már soraim, fogytán vannak boraim, 

Nem nevetnék annyira Krisztiánon, Burain, 

Hogyha név és személy mondanivaló nélkül, 

Nem találna egymásra 44 évesen végül. 

71 SMS (aka 71 Nem fogadott hívás, Szoftverhiba) 

71 ápoló = 71 szúnyog, 

17 mentőautó = 17 méhecske. 

44 gy/zümilégy = ?, 

? = here. 



Vers a milliókhoz – Ode ot Budapest (SLAM) 

“Freestylo” 

Én, te, ő, dó, ré, mi 

Szerelmi sokszög és gyrostál 

E/1 

Többet nem utazok, csak megyek, 

Idegesítő emberek, 

Többé nem haragszom rátok, 

Bármit is csináltok. 

Nem rakok már versbe 

Csúnya szavakat, 

Nem bánt már engem 

Semmilyen gondolat. 

Van az a pont, és van az a pénz, 

Van az a hely, és ahova mész, 

Onnan nem tért még vissza 

Sok vidéki turista. 

Nem is olyan nagy dolog, 

Véglegesen maradok, 

Mert régen érdekes volt, 

Most meg itt a sok bolt. 

Oszt jónapot, 

Elbújok, és búcsúzok, 

Pótvizsgázok, megbukok, 

Nem várom a holnapot. 

Ragrímek, és közhelyek, 

Érdekes már nem leszek, 

Tudom, itt van a Duna, 

De elég már a sok duma. 

És ez így fog tovább folyni, 

És ez nem slam poetry, 

Csak egy hosszúra nyúlt 

Vers, mit inspirált a múlt. 

Az egyetlen, amit még 

Nem torzítottam el, 

Helyesen, de nem elég 

Jól leírt szépítésekkel. 

E/2 

Hátéemel és péhápé, 

Megszűnt már a békávé, 

Csiribú és csiribá 

Innen nincs, ki kitalál. 



Mert itt nem foglalkozik veled 

Kapadohányos embered, 

Se szomszédod, se dílered, 

Nyisd meg hát Dreamweavered. 

Szerveredet telepítsd, 

Localhoston ne feszíts, 

Üljél le és kódóljál, 

Ne nézt mások jó dolgát. 

Ne törődjél semmivel, 

Azzal sem már, hogy mivel 

Mész majd haza, mert te már 

Örökre itt ragadtál. 

***** 

+2, Köz(nem)kívánatra: 

Ezek fiatalkori verseim, azért nem tettem eddig fel őket, nehogy szerelmi őrjöngési vagy 

öngyilkossági hullám induljon el miattuk, de mivel úgyis az utcán idézgetik őket már Debrecenben, 

szerintem most már tök mind1… :/ 

Füst a tetők felett 

utolsó cigim utolsó gyufám 

letépett gyufásdoboz oldalán 

szikrázik végig mint az életem 

nincs már se pénzem se bérletem 

felmegyek a tetőre és ott fent ülök 

csak ülök és ugrani készülök 

eldobtam a csikket semmim sincsen 

lent a porban hever minden kincsem 

fúj a szél és száll a füst 

halványszínű tán ezüst 

ha majd testem hamu lett 

lelkem is csak füst a háztetők felett 

A Doxasma kutya vers 

Ha Istennőm asztaláról leesik egy csont, 

Odamegyek, felveszem, mert szükség törvényt bont. 

Megnézem, és felveszem, ha van még nála, 

Amelyiken még mindig rajta van a nyála. 

És várok hosszan, és várok türelmesen, 

Valalamire, és egyre csak a csontot lesem, 

A lánc elszakadt, semmim sem maradt, kedvesem. 

 


