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1967-ben szü let tem, most har minc éves 
vagyok.Árvaházbannőttemfel,államigon
do zott vol tam. Anyám nem vál lalt, cse cse-
mőotthonbaadott,aztánmindigmáshelyen
kötöttemki,ahogynövekedtem.Elsőskoro
mig sok in té zet ben vol tam, az tán vi dé ken 
jártamaz elsőosztályt.Ott úgy tűnt, hogy
nem tu dok be il lesz ked ni, mert ne u ro ti kus 
vagyok. Akkor fölvittek nevelőotthonba,
Budapestre. És hát ott kezdődött a karrie
rem,úgymond,mert ott kezdtem felnőni.
A má so di kat két szer jár tam, mert hogy nem 
voltrendestanítás,mivelfolytonépítkeztek,
meg ren ge teg ta nár cse re is volt. Szó val gya-
kor la ti lag nem volt ren des ok ta tás. Bent 
ta nul tunk, de a bi zo nyít ványt más is ko lá ban 
kaptuk.Odakellettmennivizsgázni,ésott
megbuktattak.Demindenből,mégtornából
is. Te hát annyi ra nem volt sem mi ta ní tás 
meg sem mi moz gás az in té zet ben, hogy 
szintemindenbőlmegbuktam.Ésakkorújra

jár tam a má so di kat. Ak kor már a mi in té ze tünk ben volt a ta ní tás, ott volt a bi zo nyít vány-
osz tás is, és ott az tán kö ze pes át lag gal át en ged tek. 

Nyol ca dik osz tá lyos ko ro mig mind ig kö ze pes volt az át la gom, nem volt sem mi lyen tan-
tárgy, ami ben je les ked tem vol na. Nem is ta nul tam, nem ér de kelt az egész, mind ig ar ra 
gondoltam,hogyhafelnövök,akkormajdtanulok,akkormajdmegváltozom.Semminem
ér de kelt. Egye dül az ér de kelt, hogy cu kor kát szo po gas sak és köny vet ol vas sak. A köny vek 
viszontnagyonmegfogtak.Voltegynagyonrendestanárunk,orosztmegirodalmattanított,
és ő beíratott egy könyvtárba, a saját felelősségére.Akkorminden héten kijárhattam a
könyvtárba.Demárakkorsemgyerekkönyveketolvastam,hanemfelnőttkönyveket.Már
tizenhároméveskorombanKafkátbújtam.Aztnagyonszerettem,igen.Úgyhogytúlhamar
fölnőttem,úgyérzem,testilegis,szellemilegis.Gyakorlatilagtúlkorosvoltam,kilógtam,
azthiszem,azintézetbenagyerekekközül.Nemisnagyonvoltakbarátaim,barátnőim.Egy
lányvolt,akihetedikeskoromigabarátnőmvolt.Deakkorátvittékőtegymásiknevelőott
hon ba, mert ná lunk csök ken te ni kel lett a lét szá mot. Na gyon saj ná lom, hogy en gem nem 
vittekel,merthogyabbanamásikbanrendestanításfolyt,másvoltarendszer,megjobb
szakmunkásképzőbeküldtékőket.Sajnos,tőlünkcsakazokatvittékát,akikakkorléptek
vol na nyol ca dik ba, én meg egy év vel lej jebb jár tam a bu ká som mi att. Ak kor az tán meg sza-
kadt a kapcsolatunk.Egyszer véletlenül találkoztamvele.Most annyit tudok róla, hogy
fodrásznaktanult,éskintélAmerikában.

Háromféleszakmátjavasoltaknekemazintézetben.Aztmondták,hogyvagyélelmiszer
eladóvagyműhímzővagypedigkozmetikavegyicikkeladó lehetek.Énaharmadikatvá
lasztottam,úgyhogyőkrendeztékelazt,hogyegymásiknevelőotthonbankollégiumbake
rülhesseknyolcadikután.Onnanjártunkkiaszakmunkásképzőiskolába.Akollégiumban
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vegyesenvoltunk,afeletársaságnevelőotthonosvolt,amásikfelepedigvidékivagyéppen
pesti.Nemvoltaképpenaleggazdagabbak.Otténeztaszakmátkiistanultam,közepes
átlaggal.Vanbizonyítványomisróla…

Amikorelvégeztem,akkorúgyvolt,hogymindenszakmánakvoltegyvállalatimunka
helye.Nemúgyvolt,mintmost,hogyvalakikönnyenmunkanélkülilehet.Akkoravállala
tunkelintézte,hogymelyikboltbakerüljek.Énperszekésőbbtöbbboltbanisdolgoztam.A
legtöbbetfestékboltban,aholjólmegiserősödtemfizikailag,mertfestékeketkellettdobál
nunkösszevissza,mertfolytonpakolnikellett.Meghypót,megnyakigvoltamabenzinben
megapetróleumban,mertakkormégkikellettmérniamegfelelőmennyiséget.Szóval,
na gyon más vi lág volt ez ak kor. 

Énmárakkorisnagyonboldogtalanvoltam,szerettemvolnanemélni.Márgyerekko
rombansemakartamélni.Visszakanyarodvaakollégiumiévekhez:ottcsakegyférfitaná
runkvolt.Úgyhogyaznagyonkevésvolt.Deőtnagyonszerettük.Egyidősebbsportember
volt,mindig kirándulni vittminket.Megszervezte a kirándulásokat. Olyan nyolckilenc
éve sek le het tünk, ami kor egy szer át men tünk a Tát rá ba. Er re na gyon pon to san em lék szem, 
mert ilyen csereüdültetés volt akkoriban Csehszlovákiával. Onnan jöttek hozzánk az
intézetisek, mi meg men tünk oda. És hát mi vel na gyon tisz tel tem ezt a ta nárt, meg na gyon 
szerettem,ezértnemugrottamleaTátratetejéről.

Ennek előzménye is volt.Mégpedig az, hogy egy évvel korábban volt egy hozzám
nagyonhasonlítólány.Olyanokvoltunk,mintazikrek.Ténylegmindenkiaztmondta,hogy
mivagyunkazikrek.Összeiskevertekbennünket.Hátnemtudom,márígyfelnőttkéntsem
ér tem a sze xu a li tást, gye rek ként meg plá ne nem ér tet tem. Egy szer csó ko lóz tunk, és er re 
lebuziztakminket a többiek, a társainkmeg a nevelő is, akimeglátta, hogy a függöny
mö gött mit csi ná lunk. Te hát ez hét éves ko rom ban tör tént, és ak kor ez a kis lány, rá olyan 
egykéthétre,kézzelbelevágottazüvegbe,deannyira,hogyelvágtaazütőerét.Próbálták
ugyanbekötözni,deaztánvégülismegtudtuk,hogymeghalt.Éshátinnenkezdődöttalel
kiismeretfurdalásom.Ésakkorezutánazesetutánállandóanöngyilkosakartamlenni.

NaésakkorottaTátrában,amikorföntálltamahegytetején,elvoltperszekerítve,meg
korlátisvoltott,deközépenkitudtamvolnaugrani,mertéppenkifértem.Deakkorhirtelen
ar ra gon dol tam, hogy mi lesz az zal a ta nár ral, ha meg hal egy gye rek az osz tá lyá ból, akit 
nya ral ni visz, és ne ki mi lyen rossz lesz ak kor. Az tán meg még is az ju tott eszem be, hogy 
ne kem mi lyen rossz, és ak kor azt gon dol tam, hogy még is meg kel le ne csi nál ni. És ak kor jó 
ötpercighaboztam.Emlékszem,azismegfordultafejemben,hogyazértjóvolnatudni,mi
fog történni velem, ha nagy leszek,milyen események lesznek az életemben.Végül, a
hosszúhabozásutánmegadtamazesélytmagamnakarra,hogyfelnőjek.Denagyonrosszul
tettem! Bárcsak akkor megtettem volna! Hogyha előre tudtam volna, mi vár rám!Azt
mondják,hogyakikmeghalnak,azokelőttlepörögegypillanatalattazéletük.Hogyhaelő
re le pör gött vol na az én éle tem is, ha tud tam vol na, hogy mi vár rám, ak kor meg tet tem 
volna.Úgyhogynagyhibavolt,hogynemtettemmeg!

Sze xu á li san mind ig is meg vol tam za va rod va, az iker tár sam ön gyil kos sá ga után meg 
különösen.Helyeslányvoltam,értelmes,érdeklődő,nemtudom,hogytörtént,kikezdemé
nyezett,lehet,hogyénvoltam,lehet,hogynem,detény,hogyúgyhetedikeskoromban,az
intézetbenviszonyomlettazegyiktanárnővel.Ezkétévigtartott,mertmárszakmunkás
képzőbejártamakollégiumba,amikormégkiengedtekhozzá.Emlékszem,atéliszünetet
meganyáriszünetetisveletölthettem.Aztánegyborzasztódologtörtént.Voltegyközös
ismerősünk,egyférfi,akineknagyonjózenéivoltak,éseléggéjófejisvolt.Márnagyonel
akartamveszíteniaszüzességemet,megkíváncsiisvoltam,milyenekaférfiak.Fölmentem
hozzá.Márjóhúszperceiszogattunkmegbeszélgettünk,amikoregyszercsakmegjelenta
tanárnéni,akivelkétéveviszonyomvolt.Ésottderültki,hogyőkmárrégenegyüttjárnak,
s hogy en gem csak har ma dik nak, ilyen töl te lék nek vagy nem is tu dom, hogy mi nek akar tak. 
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Erreteljesenkiborultam,epilepsziásrohamjöttrám,gyűlöletet,szeretetvagyféltékenysé
get,nemistudom,hogymitéreztem,deteljesenkifordultammagamból,ésakkorvalahogy
egé szen meg vál toz tam. 

Aszakmunkásképzőiskolátazértelvégeztem.Utánavoltegybarátomis,velemazonos
korú,akiegyszilveszteriéjszakánelisvetteaszüzességemet.Őpedigazosztálytársammal
csaltmeg.Emlékszem,tizenhétévesvoltamakkor.Szóval,valahogymindigúgyéreztem,
hogy cser ben hagy nak. Aki ket sze ret tem, vagy akik kel jó vi szony ban vol tam, azok va la hogy 
mindigvagykijátszottak,vagycserbenhagytak,vagyhátulrólmegtámadtak.Úgyéreztem,
érzelmileg teljesen összezavarodtam. Minden olyan váratlan és felfoghatatlan volt. És
akkoraztánteljesenbezárkóztam.Emlékszem,StefanZweigegyiknovellájátelolvastam,
az Érzelmekzűrzavarát,sakkorbeszélgettemazegyikkollégiuminevelőtanárnőmmel,aki
akönyvetkölcsönadta,éselmondtamneki,hogyanevelőotthonitanárnővelhomoszexuális
kapcsolatomvan.Erreőnagyonmegijedt,szóltakollégiumipszichológusnak,akivelsokat
beszélgettemmindenféléről,ésaztánavégénegyjólismertpszichiáternélkötöttemki,aki
tesz te ket csi nált, meg be szél ge tett ve lem, majd be mu ta tott egy pszi cho ló gus nak, és mond ta, 
hogy jár jak hoz zá. Én meg per sze nem jár tam hoz zá. 

Későbbistalálkoztam,többszöris,ezzelapszichiáterrel,amikormárnemdolgoztama
szakmában, hanem leszázalékoltak a strúmámmiatt, ami már gyerekkoromban kezdett
kifejlődni.Aműtétemután,azelmémrehivatkozva,voltorvos,akiaztmondta,hogyne
százalékoljanakle.Volt,akiaztmondta,hogyszázalékoljanakle.Végülisleszázalékoltak,
mertabbanazidőbennemúgymentezadolog,mintmost.Havalakisokhónapottöltött
be teg ál lo mány ban, azt le kel lett szá za lé kol ni. Én meg annyit vol tam be teg, hogy nem le he-
tett mást ten ni. Ez hu szon két éves ko rom ban tör tént. Az óta va gyok le szá za lé kol va.

Anevelőotthonitanárnőesetutánféltemazemberektől,nőktől,férfiaktólegyaránt.És
még is, ér de kes, megint egy ta nár volt, egy kol lé gi u mi ta nár, aki vel legközelebb össze jöt-
tem.Amilánykollégiumunkösszejártegyfiúkollégiummal.Mindenféleműsorokategyütt
csi nál tunk. Na mind egy, egy ot ta ni ta nár ral össze jöt tem, és na gyon sze rel mes let tem be lé. 
Szintén rengeteg könyvet adott nekem, elvitt múzeumokba, építgette a szellememet.
Na gyon ren des volt, és na gyon be le sze ret tem. Ez a kap cso lat há rom-négy évig tar tott. A 
vé gén kü lön bé relt egy la kást a ba rát já tól, és ott együtt él tünk. 

Sajnosaztánezismegszakadt,mertőisépítgetteamagakiskarrierjét.Beiratkozottegy
főiskolára,szóvalolyankörökbenmozgott,amibenénmáregyrekellemetlenebbéváltam
számára.Aztánvégülfeleségülisvetteaztahölgyet,akimiattvelemszakított.Ésamikor
szakítottunk,akkorkerültemelőszörpszichiátriára.EznemaLipótvolt,hanemegyilyen
szabadabb szellemű pszichiátria az egyik budapesti külvárosban. Ennek a vezetője egy
nagyonrendesembervolt,sajnosmármeghalt.Voltottegyadjunktus,akielvállaltaakeze
lésemet.Velemégamainapigistartomakapcsolatot.Őtúgyhívom:Apa.

Én ál ta lá ban könnyen tud tam kap cso lód ni az em be rek hez, de na gyon ke vés em ber van, 
aki vel tar tós kap cso la tom len ne. Egy-egy ilyen van csak. Az éle tem so rán is mind ig csak 
egy-egy ilyen volt. Apa ilyen. Köz lé keny va gyok, könnyen ta lá lok kap cso la to kat, meg 
könnyen tu dok bán ni az em be rek kel, de iga zá ból nem tu dok sze ret ni sen kit. Eb be be le ke-
rültemsajnos…Összevisszabeszélek,nemsorrendbenmondomadolgokat,merthogya
kol lé gi um nál tar tot tunk, ahol meg is mer tem a ta nár urat, aki vel majd nem négy évig tar tott a 
kapcsolatunk.Onnanakollégiumbóliselkellettmennem,mertlejártaháromévesszak
munkásképző, és hát betöltöttema tizennyolc évet.Azaz hogy tizenkilenc éves voltam,
mi vel hogy a má so di kat két szer jár tam, mert meg buk tam.

Tizenkilencéveskorombankaptamnegyvenezerforintotazállamtól,hogymenjek,aho
va aka rok. És ak kor meg ad ták egy áru ház nak a cí mét, hogy ott vá sá rol jam le ezt a pénzt, 
aztánmegcsináljak,amitakarok.Nézelődtemazáruházban,ottvoltazsebembenapénz,
de iga zá ból nem is vol tak olyan ru hák, amik tet szet tek vol na, nem volt sem mi, amit iga zán 
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megvásárolhattamvolna.Ésakkorarragondoltam,hogytalánmajdegyszerIndiábafogok
utazni,mertmindigisnagyonszerettemvolnaIndiábautazni,ésvettemegybőröndöt,egy
kockásbőröndöt,amiamainapigmegvan.Nagyonporos,ésnagyonrosszacipzárja,de
mégmegvan.Úgyhogyezegynagyonrégiemlék…Tehátnemolyansokatsegítettrajtam
ez a negyvenezer forint,mert inkább valami lakásszerűséget kellett volna adniuk, vagy
tudomisén…

Akollégiumbanvoltegyilyenszociálisnővérvagyinkábbszociálisember,akinekaz
voltafeladatatöbbekközött,hogyazígykiengedettállamigondozottaknakszerezzenmun
kásszállót.Akkorelőszöregyolyanmunkásszállórakerültem,aminemisvoltolyanrossz,
merthasonszőrűekkelvoltamegyütt.Nemisvoltrosszhelyen,mertBudapestbelvárosában
volt. De egy ve re ke dés mi att, amit nem én kény sze rí tet tem ki, ki tet tek on nan. Én elég har-
ci as vol tam, nem kér tem bo csá na tot, pe dig ha bo csá na tot kér tem vol na, ak kor ma rad hat tam 
vol na. De nem kér tem, mert büsz ke vol tam, és ezért egy kül vá ro si mun kás szál ló ra ke rül-
tem,aminagyonrosszvolt.Valamiiszonyatosvolt.Azvégképpmegpecsételteasorsomat
egy egész élet re. 

Télensenagyonvoltmelegvíz,szerencséreamunkahelyementudtamfürödni,ésmos
ni is ott mos tam, szó val bor zasz tó volt. Nem volt ren de sen ta ka rít va, heten vol tunk egy 
szobában,ellopkodtákegymásruháját,föltörtékaszekrényeket.Nekemistöbbszörföltör
tékaszekrényemet,amikoréppennemvoltamott.Többszöriselutaztamabőröndömmel,
mivelhogyösszegyűjtöttemannyipénztafizetésemből,hogytudtamnyitniegy takarék
könyvet.ElmentemFranciaországba,DélFranciaországba.Az egy nagyon szép élmény
volt.A tenger,asirályok,másvolta levegő,azegészutazásnagyongyönyörűvolt.De
amikorvisszajöttem,márfelvolttörveaszekrényem.AztánelmentemNémetországba.Az
egyrémálomvolt,mertúgymentemki,hogyszakítokezzelamagyarnéppelmegazembe
rekkelmegmindenkivel, főlegApával,mert akkoréppenborzasztóan szerelmesvoltam
be lé, mind ig sze rel mes vol tam be lé, most is az va gyok. Csak ak kor ép pen olyan han gu la tom 
volt, hogy sze ret tem vol na, hogy ha vé ge lett vol na en nek az egész kap cso lat nak. 

Tehát kimentem Németországba. Már az indulás nagyon rosszul kezdődött. Tízezer
forinttalmeglépettegylány,akinekazértadtampénzt,hogyazútleveleketelintézze.Kint
egyférfilakásábavoltambezárvaegésznap,mertnemmertemkimenni.Félelmembenhor
rorfilmeketnéztem.Akkoribankövérvoltam,ezértfogyókúrásgyógyszertvettem,aminek
azalapanyagakábítóhatásúvolt.Ezzelvalahogyelvoltam.Iszonyúvoltazakéthét,alig
vár tam, hogy ha za jöj jek. 

Nemvoltolyansokmunkahelyem,mertmindigvisszavettek.Voltaszakmámbanegy
cég, ami nek per sze több ször vál to zott a ne ve, egy koz me ti kai-ve gyi cikk bolt, ahol el adó-
kéntdolgoztam.Odanégyszerisvisszavettek,tudták,hogytudokdolgozni,ésszerettek,
úgyhogyodanégyszerisvisszamentem.Voltperszetöbbszörmásmunkahelyemis,miután
leszázalékoltak.Dolgoztamkórházban, takarítónővoltam, szerettemazt is csinálni.Volt
egynagyonrégitársam,mégazintézetből,akivelegyszervalahogytalálkoztam.Őkérdez
te, hogy hol dol go zom, mond tam, hogy kór ház ban. Er re kér dez te, hogy tu dok-e sze rez ni 
ne ki Noxiront, Hydrocodint meg Coderitet. Nem tud tam, mik ezek, de vol tak ilye nek a 
kórházban.Bejárhattammindenhova,nemtiltottakelsemmitsemtőlem,nemszedtemsem
mit, lát szott raj tam, hogy nem vol tam dro gos. Bár igaz, gye rek ko rom ban Noxironnal al tat-
tak, mert mind ig na gyon ne he zen tud tam el alud ni. A mi énk egy ilyen ne u ro ti kus ott hon 
volt. Ha va la ki vel va la mi baj volt, be teg volt, vagy nem tu dott alud ni, ak kor rög tön gyógy-
szert ka pott. Sze ret ték, ha az em ber csen des, nyu godt, nincs ve le baj.

Ezhétéveskoromtólkezdődött,amikorkisiskolásvoltam.ANoxironvoltazintézetben
alegkönnyebbenhozzáférhetőaltató,úgyhogyaztkaptam.Rengetegetvoltambetegegyéb
kéntgyerekkoromban,nemishallokjólabalfülemre,mertállandóanközépfülgyulladásom
volt.Amikorastrúmámvolt,akkorisrengeteggyógyszertadtak.Amikorapszichiátriára
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ke rül tem, ak kor is. In jek ci ók, gyógy sze rek, gyógy sze rek, in jek ci ók. Szó val egy re több ilyen 
anyag ke rült a szer ve ze tem be az évek so rán. Egy re több. És hát ami kor kol lé gis ták vol tunk, 
ak kor per sze brahiból mi is ki pró bál tuk a ma ri hu á nát meg a ci ga ret tát. Csö ve sek vol tunk 
akkoriban.Mivoltunkacsövesemberek.Nekünkezvolt,ezacsöveskorszak.AMoszkva
tér re jár tunk, ott vol tak ezek a bu lik meg a bal hék. Ak kor még nem volt ilyen ke mény drog, 
heroinmegilyesmi,hanemcsakilyenekvoltak,hogyfogyókúrás tabletta.Anevéremár
nemisemlékszem.Példáulénegyerőstestalkatúlányvagyok,mindigisfogyniszerettem
volna,ezértállandóanszedtemeztafogyókúrástablettát,ésfogytamistőlerendesen.De
most már tu dom, hogy ez is egy drog volt, tu laj don kép pen. Be is szün tet ték az áru sí tá sát. 
Úgyhogykésőbbfűértelkellettmennempéldáulegyismerőshözházatépíteni,csakhogy
ad jon ren des ma ri hu á nás ci ga ret tát. Az tán ha sist is adott.

Ez ti zen ki lenc éves ko rom ban tör tént, ami kor ki jöt tem a kol lé gi um ból, te hát már dol goz-
tam,eladóvoltamavegyicikkboltban.Előttelettemterhesabarátomtól,atanárúrtól.Volt
egyközösismerősünk,egybarátnőm,akimondta,hogyvigyenelegyorvoshoz.Akkormég
nemvoltismertazazinjekció,amitőlspontánvetéléskövetkezettbe.Nekemadtakvalami
injekciót, de fogalmam semvolt, hogymit okoz ez,meghogymilyenkövetkezményei
le het nek. Azt se mond ták meg, ter hes va gyok-e vagy sem. Én sem vizs gál tat tam ma gam, 
csakállandóanrosszulvoltam,állandóanhányingeremvolt,megelájultam.Atanárúrtud
ta,hogyterhesvagyok,deénnemtudtam.Nagyonnaivvoltam.Mostisazvagyokkülön
ben, saj nos. A lé nyeg az, hogy bent a kol lé gi um ban olyan vér zé sem volt a spon tán ve té lés-
től,hogyazthittem,belehalok.Éssenkineksemtudtamszólni,hogysegítsen.Ottültem,
egészéjszaka,ésvéreztem.Azvalamiiszonyúvolt.Ésreggel,amikormárnemvoltvér,
amikijöjjönbelőlem,elájultam.Úgytaláltakrámavécében,hogyelvoltamájulva.Denem
mer tem sen ki nek sem el mon da ni, hogy mi tör tént. Szó val, vol tak azért rossz él mé nye im 
ez zel a ba rá tom mal.

Ezmostazértjutotteszembe,merthogyazöngyilkosság…Szóval,hogyazöngyilkosság
mindigmekkoraszerepetjátszottazéletemben.Abarátom,atanárúr,egyszeregyüttnya
raltatottagyerekeivel,akikkétháromévvelvoltakcsakfiatalabbaknálam,ésottis–nem
tudommár,holvoltezhelyileg–avízbebementem,ésöngyilkosakartamlenni.Egysze
rűennemjöttemfelavízalól,csakúsztam,úsztamavízalatt,ésmártelevoltatorkom
vízzel.Akkorőészrevetteaparton,hogyvalaminemstimmel,mertsokáignemjövökföl
avízalól.Ésamikorkiderültszámára,hogyöngyilkosakaroklenni,akkorutánamúszott
ruhástul,kivittapartra,ésmesterségeslégzéstadottnekem.Rögtöncsomagoltunkis,és
jöttünkfelPestre.Aztáninnentőlkezdettmegromlaniakapcsolatunk.Eza történetnem
sokkalaspontánvetélésutánvolt.Megazután,hogypéldáullapostetűtkaptamtőle.Szóval
olyan bor zasz tó dol gok tör tén tek ve lem, tény leg.

Éntizenhétévesvoltam,amikorakapcsolatunkelkezdődött,mertmégakollégiumban
találkoztunk.Húszhuszonegyéveskoromigkétnagyonfontoskapcsolatvoltazéletemben,
smindakettőszörnyűcsalódássalvégződött.Ésmostmár,felnőttfejjelvisszanézveazt
kellmondanom,hogyegyiksemvolttermészetes.Azelsőazértnem,mertazonosnemű
volt a part ne rem, a má so dik pe dig azért nem, mert óri á si volt a kor kü lönb ség. Két szer annyi 
idősvolt,mintén.Tehátakülvilágszemébenénmindenféleképpenegyfurabogárvoltam.
Szó val olyan ter mé szet el le nes volt min den. 

Állandóbűntudatbankellettélnem.Azvoltalényegeezeknekakapcsolatoknak,hogy
szerettemezeketazembereket,demindvégigbűntudattal.Ésaztánakésőbbieksoránsem
voltakmárakapcsolataimigaziak,legalábbisneméreztemőketigaziaknak.Éslassanoda
ju tot tam, hogy már az volt a ter mé szet el le nes szá mom ra, ha egy nor má lis kap cso lat ba csöp-
pen tem be le. És ha egy ilyen be be le csöp pen tem, ahogy er re már utal tam is, va la hogy mind-
igénhúztamarövidebbet.Amikortizennégyésféléveskorombanelvesztettemaszüzes
ségemet, akkor az osztálytársam vitte el az én fiúmat, az én kapcsolatomat.Ha valami
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össze jött vol na ne kem, ak kor mind ig meg pró bál tak meg csal ni vagy ki ját sza ni en gem. És ez 
mind ig si ke rült is ne kik. Te hát nem én vol tam a hi bás, ha nem má sok.

Akkorvoltastrúmám,akkorkezdődtekapanaszaimis,amikormegszakadtezakapcso
lat,ezanagyszerelematanárúrral,segyöngyilkosságikísérletutánfölkerültemapszichi
átriára,Pestre,aholmegpróbáltakkeresninekemegyolyanmunkahelyet,aholvédettkör
nyezetben lehetek.Ők találtáknekemeztakórházi takarítónőiállást.Ott jutottamhozzá
előszörszabadonagyógyszerekhez.OttkezdtemelDolortésRidolt,ilyenerősfájdalom
csillapítókatszedni.Ténylegerősfájdalmaimvoltakakkor,ésezértállandóanszedtemeze
ketagyógyszereket.Ésakkorrövididőnbelülolyanrosszállapotbakerültemastrúmámmal
is,hogymegkellettműteni.Folyton ilyenalhasi fájdalmaimésderékfájdalmaimvoltak.
Lumbágómisvoltmárazóta,tehátegyszercsakúgymaradtam,nemtudtamfölállni.Elég
erősgerincferdülésemisvan.Ezértelkezdtemsajátmagamatgyógyszerelniezekkelafájda
lomcsillapítókkal,mégpedignagyonerősen.Úgyhogygyógyszernélkülmárnemistudtam
meglenni.Akkorazismerőseimtőlmegtudtam,hogyaNoxironaCoderittelszinténfájda
lomcsillapító,smellettemégjóközérzetetisbiztosít.Jólérziazembermagát,nemfájsem
mije,neméhes,mindenúgyjó,ahogyvan.Ésaztáneztakombinációtkezdtemelszedni.

Innentőlkezdvemárnememlékszempontosan,hogyanisfolytatódottazéletem.Azt
tudom,hogykülönbözőhelyekenkezdtemeldolgozni.Voltolyan,amikortakarítónővol
tam,aztánkimentemNémetországba,úgy,hogynemjövökvisszatöbbetsoha.Devissza
jöttem.Perszeírtamegyleveletakórháznak,afőnökömnek,hogykimentemNémetország
ba,nemjövökvisszasohasem,satöbbi,satöbbi.Nagyonmegsértődtek,hogyhogylehet
így lelépni,ésnemisvettekvisszaoda.Amikoraztánonnaneljöttem,akkorkülönböző
helyekentakarítónővoltam,irodaépületekbenéjszaka,megnemistudom,mégmitcsinál
tam.Jaigen,könyvkötőisvoltamegynagyonrövidideig,párhónapig,denagyonsokat
betegeskedtemközben.Általábanlegföljebbhapárhónapotdolgoztamévente,utánamind
igapszichiátriánkötöttemki.Rendszerintöngyilkosságikísérletmiatt.Nagyonnehezen
bírtamamunkásszállót,ahollaktam.Megazéletkörülményeimet.Nemtartoztamsehova,
sen ki hez, és nem volt más esz kö zöm, ami vel zsa rol hat tam ma ga mat, a vi lá got, min dent, 
mindenkit,mintazöngyilkosság.Most,amikorastrúmámmalmegműtöttek,aztmondták,
hogy ha rend ben va gyok, ak kor ki en ged nek, me he tek dol goz ni, azt csi nál ha tok, amit aka-
rok.Denemjöttemrendbe.Valamiazagyammaltörtént,ésvisszavitettekapszichiátriára.

Astrúmaműtétutánvalamiolyanbetegségemlett,amimiattrácsoságybantöltöttem
egyfélévetvagymégtöbbet.Rögtön,márakórházbólkocsivalvittekbe,ésakkortöbb
mintfélévetottvoltam.Rácsoságyban.Ennekazvoltazelőzménye,hogyóriásifájdal
maimvoltak.Valahogyúgyéreztem…,hogyismondjam…,példáulnéztema tévét,és
mond juk, egy so ro zat ment, nem tu dom pon to san, mi cso da, va la mi lyen kór há zas so ro zat, 
amibenműtétekvoltak,megilyenek,ésúgyéreztem,minthaengemműtenének.Állandó
an el ájul tam, meg rosszul let tem, mind ig ment a ha sam, szó val na gyon rosszul vol tam. 
Ál lan dó an össze es tem, olyan rosszul vol tam. Ha meg egy ki csit job ban vol tam, és volt 
ci ga ret tám, ak kor szét osz to gat tam a be te gek kö zött. Nem sze ret tem, hogy ha va la mi ru ha 
volt raj tam, mez te le nül mo zog tam ott a kór ház ban. Egy szó val nem vol tam be szá mít ha tó. 
Vagyisnembeszámíthatónemvoltam,hanemazthiszem,nemvoltamolyanállapotban,
hogyközösségbenlegyek.Ezértrácsoságybatettek,ésállandóaninjekcióztak,reggeltől
estig.Ezértisolyanafenekemharmincéveskoromban,hogyállandóanbegyullad,ésilyen
ök löm nyi cso mók van nak ben ne. Egyéb ként ne kem az or vo sok nem mond tak sem mit, 
hogymianeveennekabetegségnek.Vagyisráírtákadiagnózisomatazárójelentésreis,
csakmárelfelejtettem.Latinulvolt.

Azthiszem,mindeztastrúmaműtétemindítottael.Tehátvalaminagyváltozásálltbeaz
állapotomban. Ezért kerültem vissza a zárt osztályra fél évre.Aműtétem előtt nagyon
soványvoltam,bentfölhizlaltakkilencvenkilóra,akkorjobbanéreztemmagam.Agyilagis
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sokkal jobban lettem,úgyhogykihelyezhettekegynyitottosztályra,ésakkor rövid időn
be lül ki en ged tek. És ak kor megint ön gyil kos akar tam len ni, mert nem vol tam meg elé ged ve 
ma gam mal, a kör nye ze tem mel, az em be rek kel. Nem sze re tem az em be re ket, az az igaz ság. 
Magamategyidőbennagyonszerettem,demostmármagamatsemszeretem.Mindigapa
komp le xu som volt, és saj nos az apa komp le xus ba va la hogy mind ig be le ke ve re dett a sze xu-
a li tás. Szó val, nem va la mi jó az egész, nem volt jó, és most se jó.

Nemjólmondom!Akkor,amikorfélévutánkijöttemazártosztályról,mégsemlettem
öngyilkos, hanem, ha jól emlékszem, elhelyezkedtem egy folttisztító szövetkezetnél –
segédvállalónőként.Aztnagyonrendesencsináltam,demondtákakolléganőim,hogyne
számítsakarra,hogyugyanazonazegyhelyenfogokmindigdolgozni,hanemkülönböző
helyekrefognakidőszakonkénttenni.Ésígyistörtént.Mindigkülönbözőemberekkeldol
goztamegyütt.Ezelégfárasztóvolt.Namindegy,avégénfölkerültemBudára,egyboltba,
ott dol goz tam. Na gyon jól ment, már annyi ra meg sze ret tek meg meg ked vel tek a mun ka tár-
sak, ket ten dol goz tunk ott egyéb ként, nem volt sok em ber, va gyis hár man dol goz tunk, azon 
gondolkodtak, hogy betanítanak, és én is vállalónő leszek, nem segédmunkás vagy
segédvállalónő,hanemrendesvállalónő.Énisugyanúgybántamapénzzel,ugyanaztcsi
náltam,mintők,csaképpenazárástmegaruhaátvételt,azazamikorvittékelaszennyes
ruhátvagyhoztáka tiszta ruhát,aztnemcsináltamén.Azta főnökcsinálta,dea többit
mindentugyanúgycsináltam.

Egyszerfölhívnaktelefonon,hogymenjekbeaközpontba,merthogymostkészültekel
az egész ség ügyi pa pír ja im, most lát tak ne ki, hogy meg néz zék, mi lyen is az egész sé gi ál la-
potom,shogyezekután fognakealkalmaznivagysem.Bemegyek,ésakkormondják,
hogyannyihónapom,évemjöttössze,hogylefognakszázalékolni.Egyszerűenközölték
velem,hogyőkmostleszázalékolnak!Ésnemtudtamsemmitsemcsinálniellene!Csak
néztem,lestem,hogymostmivan.Rendesendolgoztam,semmipanaszomnemvolt,és
egyszercsakleszázalékoltak.Mertamikorénkértem,akkorjogoslettvolna,mertakkor
ténylegbetegvoltam.Deamikorőkbehívattak?!Akkornemvoltsemmibajom!!

Amikorastrúmaműtétemvolt,ésutánatöbbmintfélévigbennvoltamazártosztályon,
akkor megindították például azt a műveletet, hogy elmeszociális otthonba kerülhessek.
Amikorférjhezmentem,akkorkaptammegazértesítéstazottaniönkormányzattól,hogy
mehetek. Szóval több év kellett ahhoz, hogy kiderüljön: van üresedés, és mehetek az
elmeszocotthonba.Bementemapestiönkormányzatra,ahollaktam.Ottegynyilatkozatot
kel lett ten nem. Elém rak tak egy pa pírt, hogy ír jam alá, hogy most nem igény lem, mi vel 
menetközbenférjhezmentem,kaptunkegyönkormányzatiszobakomfortoslakást,tehát
helyrejöttazéletem,úgyahogy,nemmunkásszállónlakom,levagyokugyanszázalékolva,
de mel let te dol go zom, és nem in do kolt az elmeszociális ott hon be li el he lye zé sem. 

Te hát ezt mind le kel lett ír ni, és így sem mis nek te kin tet ték az el me ott ho ni el he lye zést. 
Ez tör tént. Az óta már na gyon so kat gon dol koz tam ezen, mert már lé nye gé ben két-há rom 
éve mind ig ezen gon dol ko zom, hogy ta lán még is jobb len ne oda be ke rül nöm, mert annyi ra 
tehetetlenvagyok,hogycsakadrog,adrog,adrog,éssemmimásnincsezenkívül.Már
nem tu dok ol vas ni, nem ér de kel sem mi, gya kor la ti lag nem csi ná lok sem mit. Csak be me-
gyek a gyógy szer ért, be ve szem, ha za me gyek, és né zem a té vét, vagy hall ga tom a rá dió t. De 
mostmárolyanalacsonyszínvonalon…Amiamerikaifilmekmennek,azadömping,meg
egyáltalán,amimostmegy…Szóval,egyáltalán,nagyonrosszaszínvonal,mármintaza
szín vo nal, amit én kép vi se lek, aho gyan én élek.

Amiótaférjhezmentem,sokatvoltamelvonókúrán,kétszeregyüttaférjemmel,kétszer
külön is.Tulajdonképpen ő vitt bele amákteázásba, az igazi ópiátfogyasztásba,mert a
Noxiron meg a Coderit az tu laj don kép pen, ha jól tu dom, nem ópiátszármazék. De a mák 
igaziópiátszármazék.Mákteátelőszöraférjemitatottvelem.Mondta,hogykóstoljammeg,
mertőezt issza,ezt fogyasztja.Amikorösszeházasodtunk,akkorőmegmondta,hogyké 
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szüljekfel,hogyődrogfogyasztó,énmegmegmondtamneki,hogynemtudokfőzni,nem
vagyokházias.Megmondtamaztis,hogynemiszomalkoholt,vagycsaknagyonnagyon
ritkán,amikorteljesenelvesztemazönuralmamat,úgyhogyezértsemiszom.Megkülön
benis,agyomromsembírja,mertgyomorfekélyemvanmegnyombélfekélyem.

Nekematanárnőmegatanárúrutáncsakilyenfutókapcsolataimvoltak,komolyabbak
egyáltalánnemvoltak.Voltakolyan időszakokazéletemben,hogynégyöt évignem is
voltamférfival.Aztán,amikorférjhezmentem,azelsőévbenmégvoltszexuáliskapcsola
tomaférjemmel,aztánmárvelese.Utánaegydarabigmegintlett,majdegykétévszünet,
aztánmostanyáronismét,megintcsakegykéthónapig,aztánújramegszakadt.Úgyhogy
mostmegintsemmi.Mertilyenazélet.Aférjemetegyébkéntegyszanatóriumbanismertem
meg. Én ak ko ri ban ugya nah hoz a ke rü let hez tar toz tam, ott volt a mun kás szál ló. A ke rü le ti 
ideg gon do zó ba rend sze re sen el kel lett jár nom, ott kap tam egy in jek ci ót, két he ten te. Xanax, 
Seduxenmegilyesmi.Ésaztánmondták,hogymenjekodaanappalifoglalkoztatóba,mert
úgyjobbaneltelikanapis,nemvagyokbentegésznapaszállón,meghátjobblesz,társa
ság ban le szek, dol go zom egy ki csit, még egy kis pénzt is ka pok. 

Ésakkorhátelmentemoda.Ésotttalálkoztamaférjemmel,akiegészenfurcsavolta
töb bi ek mel lett. Szó val nem olyan volt, mint a töb bi ek. Ne ki volt egyé ni sé ge. Az egyé ni sé-
ge ab ból állt, hogy nem be szélt, mint a töb bi ek, nem csi nált sem mit, és még is volt je len lé te. 
Sem mit nem csi nált, és még is ott volt, és ész re le he tett ven ni. Em lék szem, egy pi ros koc kás 
in ge volt, még a mai na pig is meg van, nem en ge dem ki dob ni, pe dig már tel je sen tönk re-
ment.Ésakkorúgyvalahogymegtetszettnekem.Akkormégősemvoltolyanöreg,mint
most,énsevoltamilyenfogatlan,megmittudomén,ilyenroncs.Szóvalolyanhelyesvolt.
Be szél get tünk, együtt el men tünk kon cert re, em lék szem, még ak kor volt az az együt tes, nem 
juteszembeaneve,annyirakiakartammondani,naszóval,őmondta,hogyőegytizenegy
négy zet mé te res szük ség la kás ban él egye dül, azt va la hogy meg kap ta az or vo sok se gít sé gé-
vel,merthogyőtaszüleimegacsaládjanemnagyonfogadtákbe.Főlegazédesapja,mert
hogyolyankülöncvolt.Levoltszázalékolvaőis,mintén.Nekemakkorindultbealeszá
za lé ko lá som, ami kor oda ke rül tem a sza na tó ri um ba. Ak kor kap tam két hó na pon ként rész let-
renyugdíjat,pontosabbanelőleget,mertanyugdíjamakkorintéződött,úgyhogypénzem
semnagyonvolt.Őazapjávalnemvoltjóbasoha.

Szóvalaszanatóriumnáltartottam.Régenafiatalokzenéltekott,megilyesmi.Jótársa
ságvolt.Máramárnagyonlepusztultahely.Amikormegismertemaférjemet,márakkoris
kezdett a nívó csökkenni.Már nem volt társadalmi élet, nagyon kevesen jártak, egyre
rosszabbvoltminden.Aférjemúgykeresteanyugdíjamelléapénzt,hogyfilmekbensta
tisz tált. En gem is el vitt, hogy meg pró bál jam, hogy mi lyen az, és hogy ne kem is le gyen egy 
kis pén zem. És ak kor rend sze re sen jár tunk. Tény leg olyan rend sze re sen, hogy ha von ta két-
szer-há rom szor sta tisz tál tunk. Ez ment egy da ra big, de köz ben ter hes let tem. Ak kor még 
nem vol tunk há za sok, én szep tem ber ben let tem ter hes, és ja nu ár ti zen egye di kén há za sod-
tunkössze.Amikorkiderült,hogyterhesvagyok,aprofesszorasszonyaztmondta,hogyez
isnarkósgyereklesz,megnemlesznormális,menjekelegyhíresdoktorúrhoz,ésőkmajd
esetlegkivizsgálásokkaleldöntik,hogymegtarthatjukevagysem.Elmentünk,adoktorúr
rögtönátpasszoltegypszichológushoz,azrettentőenkérdezősködött.Engemiskérdezett,a
férjemetis,fölvettékacsaládfánkat,azösszesbetegségünket,mindent.Alényegaz,hogy
a vé gén azt mond ták, ne tart suk meg a gye re ket, mert nem lesz egész sé ges.

Akkorkértemegypapírtadoktorúrtól,hogyeztagyereketelkellvetetni.Utánabemen
temakórházba,nemiskellettértefizetni,gyorsanmegiscsináltákaműtétet.Egynapig
tar tott csak az egész, más nap reg gel már ki is en ged tek. Nem volt kel le mes. Szó val va la-
hogyolyanfurcsavolt.Ésettőlfogvavalahogymegváltozottaviszonyomaférjemmel.Ez
biz tos, hogy így volt, mert utá na már nem ked vel tem annyi ra. És az tán nem is kö ze led tünk 
egymáshoz.Olyanaházasságunk,minthabarátoklennénkvagytestvérek.Amainapigúgy
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élünk, mint ha test vé rek len nénk. Együtt sze rez zük be a nar kót, a pénz az több nyi re kö zös, 
min den ki meg pró bál pénzt sze rez ni, ahogy tud, azt a kö zös be csap juk, és ak kor együtt él jük 
fel.Aztanemsokpénzt,mertnekiiskevésanyugdíjamegnekemis.

Őközbencombnyaktöréstszenvedett,azótaasúlyosabbkategóriábanvan.Mostmára
ketteskategóriábanvan,énmegmégmindigahármasban.Pedigszerinteménsúlyosabb
vagyok,mintő,mertközbenaHalászbástyárólisleugrottam.Egyöngyilkosságikísérlet
so rán meg sé rült a lé pem, ki is kel lett az tán ven ni. A má jam is meg sé rült, a lá bam tönk re-
ment, becsúszott valahogy.Nagyon sokat fáj a lábamés a derekam, és engemmégsem
veszneksúlyosabbkategóriába,pedigazjólenne,mertakkortöbbpénztkapnékesetleg,
meg ak kor el köny vel nék, hogy tény leg be teg va gyok, és ak kor jár na a közgyógyellátás, 
nemkénemindenévbenkülönkérvényezni,aminagyonnehézprocedúra,mertvagymeg
adják,vagynemadjákmeg.Ésnagyonsokgyógyszertszedek,ésmostmáratüdőmmelis
problémavansajnos,mertvérzettatüdőm.

Jaigen,azegynagydobásavoltmégaférjemnek,amikorvérzettatüdőm.Kétnapig
vérzett a tüdőm, mire kihívta az orvost, és akkor nagyon úgy éreztem, hogy egyedül
vagyok.Ottvagyokalakásban,annyierőmsincs,hogymegmozduljak.Egyfolytábanazon
gondolkodtam,hogylegalábbannyierőmlegyen,hogykimenjekafolyosóra–amásodik
emeletenlakunk–,ésleugorjak,hogyneszenvedjekmártovább.Deannyierőmnemvolt,
hogyodáigkimenjek,ésaférjemmegbevoltnarkózva,ésfeküdtmozdulatlanul.Nem
se gí tett, hi á ba jaj gat tam. Be csuk ta az ab la kot is. Én meg jaj gat tam két na pig, ez pont egy 
hétvégénvolt,tehátpéntekenestekezdtemelnagyonköhögni,márakkortüdőgyulladá
somvoltegyhete,ésakkorpéntekestemárvérzettatüdőm.Mutattamaférjemnek,hogy
néz zed csak, vér jön ki a szám ból. Azt mond ja er re, hogy hát majd el áll, meg hogy nem is 
vérez,hanemmittudomén,valamitehettem.Ésaztánszombatonmegintvérzettatüdőm.
Márilyennagyzsebkendőket,lepedőkethasználtamel.Vasárnapmegint,ésakkoraztán
végrekihívtaazügyeletesorvost.Azkijöttrögtön,ésszirénázómentővelazonnalbevite
tettanagytüdőosztályra.

No,aztánmegazújabbkórház.Ottismindenfélevizsgálatotvégeztekrajtam,amimegint
nemvoltkellemes.Tüdőtükrözés,gyomortükrözés,szóvalnagyonkellemetlenvolt.Akkor
döntöttemúgy,hogyleszokomadohányzásról,mertnagyonrosszuléreztemmagam,tényleg.
Éserreaférjemöngyújtóthozottbeajándékbanekemakórházba!Pedigmondtamnekiis,
hogyleakarokszokniadohányzásról!Nagyonkevesetdohányoztamakkor,márcsakegyfél
szállalszívtamelnaponta,mertannyirarosszuléreztemmagam.Ésőmegnemakarta,hogy
leszokjak,biztosanazért,mertegyszerőisleakartszokni,merthogyőfutott,amaratonitis
lefutottamégacombnyaktöréseelőtt,ésakkormegénnemakartam,hogyleszokjon.Aztán
ezértbosszúbólöngyújtóthozottnekem.Vagynemistudom,talánattólfélt,hogyadrogotis
abbaakaromhagyni,merthogyannyiraegyüttvanezakettő.Nemtudom.Denemakarta,
sem mi kép pen sem akar ta, hogy le szok jak a do hány zás ról.

Aztánvégülismaradtmindenarégiben.Éstalánkívülrőlnemislátszikrajtam,hogy
olyan na gyon össze len nék gyö tör ve, meg olyan rossz ál la pot ban len nék, pe dig na gyon nem 
érzemjólmagamat.Fizikailagrengetegetszenvedek,aminemlátszik.Deérzelmilegsem
va gyok jól. Az az egy se gít sé gem van, hogy ott van Apa, aki hez a mai na pig is j árok, ami kor 
vanrá lehetőség.Ennekmártöbbmint tízéve,ésazótatöbbkevesebbrendszerességgel
járokhozzá.Voltakidőszakok,amikorháromnégyhónapignemtalálkoztunk,devoltolyan
hó nap, ami kor min den nap men tem hoz zá. Szó val tel je sen vá rat la nul, rend szer te le nül, rend-
szeresen,demindigmegtalálható.Megvanalehetőségemrá,ésőmindigfogad,ésmindig
ad. Ami ben tud, se gít. Saj nos már na gyon ré gen így van. Csak azt saj ná lom, hogy nem 
tudokkimászniebbőlazállapotból,hogyegyrerosszabbállapotbakerülök.

Aztvettemészre,amikoramúltkortalálkoztamvele,hogyazidőmúlásávalmindenegy 
rerosszabblett.Nemőmiatta,csaképpenfurcsa,hogyegymássalpárhuzamosanadrogfo
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gyasz tá som, a pszi chém, az anya gi hely ze tem, szó val min den, min den, min den egy re 
rosszabblesz.Ahogyazévekmúlnak,ahogyanélünk,mindenegyrerosszabb.Demégígy
is so kat se gít. Ab ban nem tu dott se gí te ni, hogy ne így ala kul jon a sor som. Azt vet tem ész re, 
hogy itt ezazorvos, akimegért engem, ismeri azéletemetkívülrőlbelülről, aki jobban
is mer en gem, mint én sa ját ma ga mat, és még is kép te len volt annyi ra hat ni rám, hogy meg-
változzak.Pedigtöbbszörpróbáltarrafeléterelni,hogyleszokjak.Demégsemtudottarra
kényszeríteni,hogynormáliskapcsolatokatteremtsek,tehátmondjuk,hogyegyelvonókúra
utánmenjeklevidékre,vagyhogyottfolytassamazelvonókúrát,shaföljövök,váljakela
férjemtől,akivelnincsisházastársikapcsolatom,csakilyentestvérivagybaráti,amitaz
or vo sok szim bi o ti kus kap cso lat nak ne vez nek, és hogy utá na meg pró bál jak ta lál ni egy ren-
des part nert, és va la hogy az zal él ni. 

So kat gon dol koz tam azon, hogy eb ben a mai vi lág ban nem hogy mun kát nem le het kap-
ni,demármunkásszállóksincsenek.Hogyhapéldáulvidékrőljöttemvolnafel,hovamen
temvolnalakni?Merthogyhavisszakerülökugyanabbaaközegbe,akkorugyanúgynarkó
zom,szóvalugyanazfolytatódiktovább.Mostis,amikorteljesenelvettékaNoxiront,pedig
az volt meg be szél ve, hogy csak csök ken tik az ada got, ak kor olyan rosszul let tem, hogy a 
lépcsőházbanleugrottamaharmadikemeletről,ígyarraazosztályrasemehetekmártöbbet.
Pedigeznemisvoltöngyilkosságikísérlet.Csakféligvoltöngyilkosság,félignem,mert
egyöngyilkosnemúgyleszöngyilkos,hogykiabál,hogysegítségéssegítsenek,ésmára
betegtársakrohannakazápolókért,ésjöniskiazápoló,éserreazilletőleugrik.Azember
nemígyöngyilkos–szerintemlegalábbis.

Az egész re most már nem is em lék szem pon to san, pe dig most tör tént, mert annyi ra meg 
voltamzavarodva,hogyhallucináltam, szó szerint,minthanem is ezena földön járnék,
szóvalteljesenmásvoltminden…Nemistudomelmondani…Szóvalteljesenmegzava
rod tam, és ál lan dó an csak tel je sí te ni akar tam. Ami kor pél dá ul ad ták a Depridolt, ak kor is 
visszautasítottam,aztmondtam,hogynemkell,pedigmajdmegőrültemérte.Tehátennyire
teljesíteniakartam,ennyiremegakartamfelelni,sközbenmegállandóanazvoltazagyam
ban,hogyhaennekakúránakvége,akkorlekellmennemvidékre,deakkormegApával
hogyfogomtartaniakapcsolatot,hiszenőittvanPesten!Ésmindigcsakezengondolkod
tam, és annyi ra meg za va rod tam, hogy ez lett a vé ge. Bal eset, zu ha nás, az tán a tra u ma to ló-
gia, on nan meg az ideg osz tály.

Azegészrohamegyébkéntúgytörtént,hogyelmentemvécére,mertéppenmenstruál
tam, és már az is na gyon rossz volt, hogy egy más után több ször is, egy hó nap ban két szer is 
menst ru ál tam, ahogy csök kent a Depridol meg a Noxiron. Szó val, ahogy csök ken tek a 
gyógyszerek,úgyváltozottmegahormonháztartásomis,merthogyénteljesenahormon
ja im ál tal élek szin te. És ak kor na gyon el kezd tem menst ru ál ni, el men tem a vé cé re, és ott 
jött rám ez a rosszullét. Lehúztam a bugyimat, elvesztettem az eszméletemet, s nem is
tudom…,nememlékszemrá.Ilyenhalványidegrángásokvoltakbennem,szóvalbelülről
érez tem, hogy az ide ge im mo zog nak ben nem, és nem tu dom meg ál lí ta ni. Ilyen ap ró, ki sebb 
ro ha ma im ko ráb ban is vol tak, de ak kor a vé cé ben na gyon rosszul let tem. És ott volt a kor-
lát, na gyon ki csi a tá vol ság ott a vé cé és a kor lát kö zött. 

Ésérdekes,hogyháromemeletetleestem,deahhozképestúgytűnt,nemnagyonsérül
temmeg.Előszörazthittem,hogycsakanyakamsérültmeg,mertelmozdultegynyakiín.
De az tán ki de rült, hogy a bor dám is meg re pedt, és na gyon rosszul lá tok az óta. Hogy ha 
otthonnagyritkánolvasok, akkor szoktam föltenni a szemüveget, napközbennem,mert
bepárásodik, ha eső van. Napközben nem tudom használni, meg zavar is nagyon. És
emlékezetkihagyásaim is van nak az óta. Sze ret nék kon cent rál ni, meg sze ret ném, hogy va la-
mi eszem be jus son, és még is kép te len va gyok rá. Csak egé szen vé let le nül ug rik be a do log. 
Régeneznemígyvolt,régennemkellettennyiidő,hogyvalamieszembejusson.

Ne kem az egész éle tem egy nagy ku darc. Az ópiát az egyet len olyan kap cso la tom, ami 
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még meg van, és nem szen ved tem ku dar cot ve le. Enél kül már ré gen nem is él nék. Az, hogy 
ilyenfenntartókezelésenvagyok,annyitjelent,hogynemleszekrosszul,kibíromakövet
kezőhuszonnégyórát,amígakövetkezőadagotmegkapom.Aztisegyrenehezebben.Pél
dáulezatízszemDepridol,amitmásfélévekapoknaponta,ezmárkevés.Azemberek
egyébkéntvalaminagytévedésbenélnek,amikorazthiszik,hogyazópiáteufóriátokoz.
Nemokozeufóriát.ANoxironésaCoderitokozotteufóriát,aDepridolmegamákfogyasz
tásanemokoz.HaaDepridolmellettamákot,aRidoltésaNoxirontisbevesziazember,
ak kor egy na gyon rö vid ide ig bor zasz tó nyu godt ál la pot ba ke rül. Azt szok ták mon da ni, 
hogyazemberhátánilyenkorfátlehetvágni.Ebbenanyugodtperiódusbanafájdalmak
csökkenek,sőt,megisszűnnekegynagyonrövidideig.Afelszívódásmindenkinélmásként
hat. Az is szá mít, hogy eszik, nem eszik meg ilye nek. A Depridol ná lam pél dá ul há rom ne-
gyedóraalattszívódikfel,haeszem.Hanemeszem,akkoregymásfélórakell.Körülbelül
há rom-négy órá ig tart in ten zí ven a ha tá sa. Ez azt je len ti, hogy tu dok lé tez ni, tu dok be szél ni, 
nem figyelek annyira a fájdalmaimra. Persze, egykét év alatt hozzászokik az ember, s
akkormárnemhatúgy,sakkormáregyreinkábbaNoxirontöltibeeztaszerepet.Most
példáulnagyonfájalábamésahasamis.DehogyaDepridoltbevettem,nemfájannyira,
tudokveleegyüttlétezni.Utánafokozatosancsökkenezahatás,ésestenyolcórakormár
nin csen sem mi. Ezért ak kor mák te át iszom Noxironnal, hogy ne legyenek meg vo ná si tü ne-
teim:hasmenés,hidegrázás,nyálfolyásmegorrfolyásmegilyesmi.

Azt per sze nem mon dom meg az or vo som nak, hogy ópiátot, az az mák te át is iszom. 
Anélkülnemtudnékbejönniareggeliadagomért.Mindenreggelmegkellinnomlegalább
egyfélpohármákteát.Eztazorvosoknemszívesenveszik,merthogyénhivatalosanfenn
tartókezelésenvagyok.Csakhogyéppenezaviccazegészben,hogyafenntartókezelés
semfenntartókezelés,ésezthiábamagyarázomnekik,mertezamennyiség,amitadnak,
nagyonkevés.Egyszerűennemelég.Akimáröttízévenyomjamagábaazanyagokat,akár
azópiátot,akáraheroint,bármit,annakezafenntartómárcsakarraelég,hogyneessena
villamosaláarosszulléttől.Körülbelülilyenszintenvan.Sajnos,egyidőbeninjekcióbanén
isbeadtammagamnakahétvégénaDepridolt.Csakamúltkornagyonmegijedtem,mert
nagyoncsúnyánvégződött,majdnemproblémalettakezemmel.

Most,amikorakarommalezproblémavolt,aztörtént,hogyszúrtamavénámat,denem
jóltaláltamelvagyfélrecsúszott…Nemistudom…Lényegaz,hogyafőérbegyulladt.A
karommegolyanrondavolt,hogyabőrgyógyászrögtönelküldöttasebészetre.Ésasebész
na gyon ud va ri at lan volt, sem mi be vett, vá ra koz ta tott. És ami kor be ke rül tem hoz zá, kér tem, 
hogyinjekciótadjon,valahogyérzéstelenítseLidocainnalvagyvalamivel,mertannyirafáj.
Erreaztmondta,hogymiért,amikormagaszúrja,akkornemfáj?Perszeigazavolt,deez
arosszindulatakkorisnagyonfájazembernek.Ésazaszörnyű,hogymindenholezzela
rosszindulattaltalálkozom.Afogászaton,atüdőosztályon,abőrgyógyászaton,mindenhol,
aholcsakmegfordulok,mindenhol.Amikorafogaimkihullottakamákfogyasztástól,hátaz
elsőprotézistisúgycsináltákmeg,mivelapapíromrarávoltírvaadiagnózis,teháttudták,
hogykineklesz,mertközgyógyrakaptam,ésmégígyiselégsokbakerült…,ésúgycsinál
tamegezazakárkiaztaprotézist,hogyújrakellettcsináltatni,mertelviselhetetlenvolt.
Szerencséreafogorvosomnagyonrendes,ésőújraelkészíttette.Nemőrontottael,hanem
a nem tu dom, hogy hív ják azo kat, akik eze ket csi nál ják.

És pél dá ul bent ab ban a köz egész ség ügyi és jár vány ügyi izé ben, ami kor kér jük eze ket a 
meghosszabbításokat,ittispéldáulazegyiknőaztmondjanekem,hogymitgondolmaga,
hogyatársadalombiztosítónakmifogjukfizetniaDepridolfogyasztásukatmagukhelyett,
mertmagukcsakkétszázhuszonötforintotfizetnek?!Ésmitgondolnak,mondjaezahölgy,
meddig fog ez így tartani, hogy megújítjuk a kérelmüket, hogy fogyaszthassák a
Depridoljukat, és hogymiért nem lehet ezt csökkenteni és abbahagyni…Folyton ilyen
megjegyzésekettesznek,merthogynekikkellengedélyezni.Aztánottvannakakolléganők,
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azokmeghúzzákaszájukat,hogymármegintmunkátadunknekik,merteztlekellírniuk,
meg a kar tont ki kell töl te ni ük.

De van ott egy má sik hölgy is, az meg na gyon ren des. A leg utóbb na gyon éhes vol tam, 
és nem is néz tem jól ki, éhes vol tam, nem rossz in du lat ból, csak tény leg, dél volt már, ti zen-
két óra, és érez tem va la mi en ni va ló nak az il la tát, és mond tam, hogy mi lyen jó il lat van itt, 
de éhes va gyok. Csak ennyit mond tam, er re a hölgy ki ál lí tot ta a közgyógy iga zol ványt, 
felvezetteaDepridolt,hogykaphassamtovábbiháromhónapra,ésutánamondta,hogyjöj
jön,veszünkvalamit.Ésvettnekemkétkiflitésegypohártejet.Szóval,ilyenisvan,éső
isugyanúgydolgozik,ésugyanúgykiállította.Perszemindenembermás,tudom,csakhát
nemazértköltökénhavinyolcezerforintotDepridolra,pluszNoxironraháromezerforintot,
tehát tizenegyezer forintomelmegyakétgyógyszerre, sötezer forintbólélek,veszema
cigarettát,tartomelalakást,márúgyközösenaférjemmel.Nemazértköltöktizenegyezer
forintot,hogyilyenmegjegyzéseketkapjak.Nemviccbőlköltöm.Éséntudom,hogyez
nagyonsokbakerülatársadalombiztosítónak,tudomnagyonjól,demégsemviccbőlsze
dem eze ket, ha nem azért, mert szük sé gem van rá juk.

És saj nos volt már, hogy egy szer, ami kor na gyon rosszul vol tam, egy Depridolt el ad tam. 
Ezegyolyannapvolt,amikorarendőrséglecsapottrám,vagyisszerintembeépítettember
volt,mertvoltnekirádiótelefonja,ésnemláttamrajta,hogydrogbeteglenne,ésháromezer
ötszázforintotkínáltfel.Őkezdte,őmondta,hogymegvennéagyógyszeremet,minda
kettőt.Tehátkifigyeltengem,hogyDepridolfogyasztóvagyok,ésagyógyszertárbanőszó
lítottmeg.Úgyhogymostéppenbíróságiügyemvanebből.Nemtudom,mileszavége,
felfüggesztett,vagyelveszikaDepridolt,vagypénzbírság…Egyiksemjó,dehaatizen
hatezerforintombólpénzbírságotakarnakfizettetnivelem,amikortizenegyezeradrogfo
gyasztásom,akkorvégképpnemtudom,hogymilesz.Nemtudom…

Budapest,1997.szeptember–október.


